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Sammanfattning 

I denna studie undersöks ett läsprojekt som en svensk gymnasieskola genomfört. Under 

projektet har man arbetat med integrerat läsande som handlar om att inleda varje lektion, 

oavsett ämne, med en kort stund läsning av skönlitteratur i syfte att väcka läslust och förbättra 

elevernas läs- och språkförmåga. Syftet med studien är att undersöka vilket värde metoden 

integrerat läsande har för elevernas lärande och utveckling av språkliga och emotionella 

förmågor enligt de lärare som varit inblandade i projektet. Studien siktar in sig på lärarnas 

tankar och mål med integrerat läsande samt deras uppfattningar om vilka effekter det har på 

elever och den egna lärarrollen. Metoden och lärarnas åsikter diskuteras utifrån teorier om 

läsning och didaktisk forskning. Det svenska projektets utförande och effekterna av det jämförs 

även med ett liknande projekt som genomförts i USA. Metoden som används i studien 

kombinerar kvantitativa och kvalitativa element men med fokus på det kvalitativa. För 

insamling av empiri har en enkät använts som har besvarats av 12 lärare och den innehåller 

öppna frågor där respondenterna kan ge utförliga svar och skriva med egna ord. Detta gör att 

undersökningen å ena sidan blir av ett kvalitativt slag. Å andra sidan, kan en mer kvantitativt 

orienterad summering av lärarnas åsikter åstadkommas på detta sätt, vilket är relevant i en 

jämförelse av lärarnas uppfattningar om integrerat läsande. Studien visar på flera positiva 

effekter av integrerat läsande, bland annat har det skapat en gemenskap på skolan, det har haft 

en rogivande effekt på både lärare och elever, eleverna har blivit mer fokuserade och det har 

ökat intresset för läsning. Även det amerikanska projektet lyfter fram liknande positiva effekter. 

Lärarna lyfter förvisso även fram negativa effekter varav en är den tidsbrist och stress som 

uppstått till följd av integrerat läsande. Lärarna upplever att vissa elever blir stressade och att 

läsningen tar tid från den ordinarie undervisningen. Det finns mycket forskning som lyfter fram 

läsningens positiva effekter, så som förbättrad läsförståelse och språkförmåga, utveckling av 

empatiförmågan och dess roll i utvecklingen av goda samhällsmedborgare, vilket är aspekter 

de undersökta lärarna betraktar som syften med integrerat läsande. Teorier lyfter även fram 

viktiga faktorer för givande läsning så som att ge tid, stöd och relevant litteratur; faktorer som 

kan vägas in i det integrerade läsandet. I och med lärarnas rekommendationer och det stöd som 

går att finna i lästeorier drar denna studie slutsatsen att integrerat läsande kan vara en givande 

metod att arbeta med i skolan. 

 

Nyckelord: integrerat läsande, Reading Zone, lästeorier, litteratur, skönlitteratur, läsning, 

gymnasieskola, lärare, läsningens effekter 



 

 

Abstract 

This study examines a reading project conducted by a Swedish high school. The project was 

about integrated reading which is starting each lesson, regardless of subject, with a short period 

of fiction reading. The purpose with integrated reading is to invoke the student’s interest in 

reading and improve the reading and language understanding. This study is intended to evaluate 

what impact integrated reading has on the students’ learning ability and how linguistic and 

emotional skills have improved according to teachers involved in the project. The study 

examines the thoughts and goals regarding integrated reading among the teachers and their 

opinions on how students as well as themselves as teachers have been affected by integrated 

reading. The method and the teachers are evaluated based on theories about reading and 

didactical research. How the Swedish project was conducted and its effects are compared with 

a similar project in the United States. The method used in this study is combining both 

quantative and qualitative elements but with focus on the qualative. A survey answered by 12 

teachers has been used to collect empirical data. In this survey open ended questions have been 

used where the respondents can elaborate using their own words. This makes the survey 

qualitive in its approach. On the other hand, a quantative summary of the teacher response can 

also be made which is relevant when comparing the different teachers' view on integrated 

reading. The study shows several positive effects that integrated reading have had on sense of 

community in the school, a calming effect on both students and teachers, increased focus from 

the students and hightened interest of reading overall. Also the American project points on 

several different positive effects. On the other side the teachers also tells about negative effects 

like lack of time with stress that have followed from intergrated reading. The teachers feel that 

some students become stressed and that the reading takes time from the regular teaching. There 

are a lot of research showing positive effects on reading such as increased reading 

comprehension and language ability, development of empathic feelings and its role in 

developing good citizens. These are aspects that the answering teachers regard as purpose with 

deploying integrated reading. Theories point at important factors for fruitful and rewarding 

reading such as time, support and good litterature which can be incorporated in the integrated 

reading process. Given recommendations by the teachers and the support that can be found in 

theories about reading the conclusion of this summary is that integrated reading can be a 

rewarding method to use in schools.  

 

Key words: integrated reading, Reading Zone, reading theories, literature, fiction, reading, high 

school, teachers, effects of reading  
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1. Inledning 

Att kunna läsa och förstå innehållet i en text är av stor vikt i många av vardagens situationer 

och för att kunna vara en del av det demokratiska samhället. Det är därför oroande att 

internationella mätningar visar på en dålig läsförståelse bland svenska barn och ungdomar. 

Enligt PISA:s senaste mätning 2015 har dock resultaten förbättrats men det är fortfarande lägre 

än resultatet från 2000 och även lägre än det svenska medelvärdet både i PISA 2003 och PISA 

2006 (Skolverket 2016:22). Även mina egna erfarenheter av möten med elever och samtal med 

lärare ger skäl till oro och väcker funderingar kring hur läsförmågan hos svenska barn och 

ungdomar skulle kunna förbättras. I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011 (Gy11) står det att det är skolans ansvar att varje elev ”kan söka sig till 

saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 

glädje” (Skolverket 2011:9). Detta innebär att eleven måste ges möjlighet att tillägna sig 

verktyg för att på ett effektivt sätt kunna använda sig av litteratur för olika ändamål. Sett till 

skolarbetet inom de olika ämnena är det självklart ämnet Svenska som behandlar läsning och 

litteratur i högst grad, men även övriga ämnen innehåller moment där elevernas läsförmåga är 

av stor relevans. Förutom i Svenska och övriga språkämnen används texter och tolkning av 

texter även i de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena. I exempelvis ämnet 

Matematik ska eleven utveckla sin förmåga att ”följa, föra och bedöma matematiska 

resonemang” (ibid.:90). I ämnet Historia ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga 

”att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder” (ibid.:67). I 

styrdokumentens formuleringar framgår det tydligt att elevernas förmåga att kunna läsa och 

tolka en text är av mycket stor vikt, både för deras framtid och för att klara av olika moment i 

skolämnena.  

För att förbättra läsförståelsen bland barn och unga finns flertalet faktorer att arbeta med i 

undervisningen. Det kan bland annat handla om att utöka deras vokabulär, förbättra 

ordförståelsen och grammatiken. Läsning har visat sig ha goda effekter på bland annat dessa 

förmågor och en strategi som lärare kan använda sig av för dessa ändamål är integrerat läsande. 

Termen är hämtad från ett svenskt läsprojekt på en gymnasieskola som står i fokus för denna 

studie. Integrerat läsande innebär att integrera självständig läsning av skönlitteratur i början av 

varje lektion, och då handlar det inte enbart om lektioner i språkämnen utan även i de övriga 

ämnena. Strategin innebär alltså att varje lärare i varje ämne tar ett ansvar för att förbättra 

elevernas läsförmåga. Den här studien undersöker åsikterna och uppfattningarna om denna 

strategi hos tolv lärare som deltagit i projektet. Lärarnas åsikter och strategins för- och nackdelar 
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diskuteras utifrån relevanta teorier om läsning och didaktisk forskning. Utöver detta jämförs 

projektets utförande och effekterna av integrerat läsande med ett liknande amerikanskt projekt. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilket värde metoden integrerat läsande har för elevernas 

lärande och utveckling av språkliga och emotionella förmågor enligt de lärare som varit 

inblandade i projektet på den svenska gymnasieskolan. Studien inriktar sig på lärarnas åsikter; 

deras tankar och mål med att inleda lektionerna med enskild läsning samt deras uppfattningar 

om vilka effekter integrerat läsande har på elever och den egna lärarrollen. Syftet med att 

undersöka lärares åsikter är för att få en inblick i den faktiska skolverksamheten. 

Undersökningar som PISA och PIRLS ger endast en bild av elevernas förmågor medan lärarnas 

åsikter även ger en bild av kontexten elevernas förmågor utvecklas och används i. Syftet med 

att sätta lärarnas åsikter i relation till teorier om läsning och pedagogiskt arbete är att möjliggöra 

en fördjupad granskning av de positiva och negativa effekterna av integrerat läsande. Studien 

utgår från följande frågeställningar: 

 

 Vilka attityder uppvisar lärarna gällande integrerat läsande? 

 Vad anser projektets lärare om integrerat läsande i förhållande till elevers lärande? 

 Vilket stöd går att finna för strategin integrerat läsande i relevanta lästeorier och 

didaktisk forskning? 
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2. Metod och genomförande 

I den här studien har jag valt en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. I det här 

kapitlet motiveras först valet av metod och sedan beskrivs enkäten som använts i 

undersökningen. I det tredje avsnittet beskrivs den tematiska analysmetod som använts för att 

studera den insamlade empirin och kapitlet avslutas med ett avsnitt om den gymnasieskola som 

det undersökta projektet genomförts på. 

 

2.1. Metodval 

I studien undersöks de deltagande lärarnas olika perspektiv på integrerat läsande och för att få 

fram användbart material krävs en metod där lärarna kan uttrycka sig med egna ord. För att ge 

en representativ bild av hur läsprojektet mottagits och vilka effekter integrerat läsande haft på 

den undersökta skolan krävs så många lärares deltagande som möjligt, vilket gör tidsaspekten 

problematisk. På grund av den korta tiden för insamlandet av empiri har en effektiv metod 

krävts. Därför har en webbenkät valts som metod för insamling av data. Enkäten gör det möjligt 

för fler lärare att delta än vad intervjuer hade gjort. Enkäten har besvarats av 12 lärare och den 

är utformad på ett sådant sätt att respondenterna kunnat ge utförliga svar och skriva med egna 

ord. Detta gör att undersökningen å ena sidan blir av ett kvalitativt slag. I en kvalitativ 

undersökning är deltagarnas perspektiv utgångspunkten och forskaren strävar efter en förståelse 

av beteenden, värderingar och åsikter i koppling till kontexten undersökningen genomförs i 

(Bryman 2011:371f.). Enkäter används dock ofta som metod i kvantitativa studier, vilka ofta 

undersöker ett större antal respondenter, har ett mer numeriskt syfte och vars resultat gärna ska 

kunna generaliseras till en större population, men så är alltså inte fallet här. Genom enkäten i 

denna studie kan dock, å andra sidan, även en mer kvantitativt orienterad summering av lärarnas 

åsikter göras, vilket är relevant för att kunna göra tydliga jämförelser mellan lärarnas åsikter. 

 

2.2. Enkäten 

Det finns flera fördelar med användning av enkät för insamlingen av material. Forskning har 

bland annat visat att respondenterna är mer ärliga i enkäter än i intervjuer; i intervjuer drar sig 

respondenterna för att berätta om sådant som kan väcka ängslan. Forskning visar att 

intervjurespondenter till exempel tenderar till att rapportera en högre grad av missbruk i enkäter 

än i strukturerade intervjuer (Bryman 2011:229). Enkäter är dessutom snabbare att administrera 

och de medför ingen intervjuareffekt (ibid.:228f.). Det negativa med användning av enkät är 

dock att de inte ger någon möjlighet för direkt respons eller för att ställa följdfrågor om något 
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behöver förtydligas men de positiva aspekterna överväger i det här fallet de negativa. Enkäten, 

som finns att tillgå i bilaga 1, inleds med en fråga som handlar om i vilka ämnen läraren använt 

sig av integrerat läsande. Här presenteras tretton svarsalternativ och ett tomt fält där läraren har 

möjlighet att fylla i andra ämnen. Enkäten består sedan av sex frågor varav fem är av öppet slag 

där lärarna kan skriva fritt i svarsfält. Dessa frågor handlar om vilken litteratur de tycker 

eleverna ska läsa under integrerat läsande, i vilket syfte de använt integrerat läsande, vilken 

effekt momentet haft på både elever och dem som lärare och om de upplevt några problem. 

Några fördelar med de öppna frågorna är att respondenterna kan svara med egna ord och 

frågorna möjliggör för oförutsedda eller ovanliga svar och reaktioner (ibid.:244). Fråga sex är 

av sluten typ där läraren får frågan om hen rekommenderar integrerat läsande och besvarar där 

genom att välja mellan svarsalternativen Ja eller Nej. Några fördelar med slutna frågor är att 

svaren är lätta att bearbeta och de ökar jämförbarheten (ibid.:245). Problem kan dock uppstå 

om respondenten är osäker på sitt svar. I denna studies fall kan det handla om att läraren kan 

tänka sig rekommendera integrerat läsande till vissa men inte till andra. På grund av detta 

kompletteras den slutna frågan med ett fritt svarsfält där läraren kan motivera eller utveckla sitt 

svar.  

 

2.3. Tematisk analys 

I den här studien används en tematisk metod i analysen av det empiriska materialet. Tematisk 

analys är ett av de vanligaste angreppssätten när det handlar om kvalitativa data och en generell 

strategi för sådan analys är Framework (Bryman 2011:528). Detta tillvägagångssätt handlar om 

att skapa ett index av centrala teman som utgör återkommande motiv i den undersökta texten 

som sammanställs i en matris (ibid.). Genom att undersöka teman i svaren går det att tydligt se 

om det finns gemensamma åsikter bland respondenterna. Resultaten av enkätfrågorna 

sammanställs i matriser där lärarna är anonymiserade och har därför beteckningarna 1-12. I 

analysen benämns lärarna även efter vilket eller vilka ämnen de har använt sig av integrerat 

läsande i, men för att respektera deras anonymitet har ämnena delats upp i två kategorier: 

Humanistiskt ämne (hum.) och Naturvetenskapligt ämne (naturvet.). De teman som identifierats 

framgår högst upp i matriserna. Relevanta delar av lärarnas svar kopieras in under passande 

tema för att ge en tydlig överblick. I och med den inledande frågan, gällande vilket eller vilka 

ämnen lärarna använt integrerat läsande i, kan deras åsikter sättas i relation till deras ämnen. 

Det gör det möjligt att undersöka om det finns en gemensam bild bland alla lärare eller om 

åsikterna skiljer sig åt beroende på ämnesinriktning. Även den slutna frågan, fråga sex, kan 
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användas i syfte att se på skilda åsikter mellan lärarna. De övriga svaren ställs i diskussionen i 

relation till dels teorier om läsning och litteratur och dels till ett liknande läsprojekt som 

genomförts av den amerikanska läraren Katie Dickerson på Olney Charter High School i 

Philadelphia, USA. Genom att sätta mina resultat i relation till lästeorier kan bland annat val av 

litteratur och effekterna av integrerat läsande diskuteras och genom att lyfta fram det 

amerikanska projektet som är av liknande karaktär kan jämförelser mellan väsentligen olika 

skolmiljöer göras gällande utförande och åsikter om att integrera mer läsning.  

 

2.4. Den undersökta skolan 

Studien inriktar sig på en svensk gymnasieskolas försök att arbeta med integrerat läsande. Det 

handlar om en friskola som är en del av ett av Nordens största utbildningsföretag. Skolan är 

belägen i den centrala delen av en större stad i södra Sverige och erbjuder gymnasieprogrammen 

Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. 

Under läsåret 2017/18 hade skolan totalt 321 elever där majoriteten är studiemotiverade 

individer.1 På skolan finns elever med andra språk än svenska som modersmål, dock är dessa 

elever en mycket liten grupp (<10%), majoriteten av skolans elever har svensk bakgrund. Sett 

till elevernas socioekonomiska bakgrund, vilket kan ha betydelse gällande mötet med litteratur, 

kommer de flesta från den övre medelklassen.2 

 

  

                                                 
1 Information hämtad från den undersökta skolans kvalitetsrapport 2017/18. 
2 Personlig kommunikation med Kalle Palm, ansvarig lärare för projektet med integrerat läsande April-Maj 2019. 
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3. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs först i vilken betydelse termen läsning används i studien. Vidare beskrivs 

teorier om vad läsning och litteratur har för inverkan på läsarens förmåga att påverka det 

samhälle som hen lever i, på utvecklingen av hens språkliga förmåga och hens empati. Utifrån 

Aidan Chambers teorier ges en beskrivning av tre viktiga faktorer för givande läsning: tid, 

lärarstöd och för eleverna relevant litteratur. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om ett amerikanskt 

läsprojekt vars utförande och resultat kommer användas som jämförelse med det svenska 

läsprojekt som undersöks i denna studie. 

 

3.1. Om läsning 

För denna studie är läsning det mest centrala begreppet, därför är det rimligt att först förtydliga 

vad jag menar med termen, detta genom Frank Smiths definition. Enligt Smith (2000:146) har 

ordet läsning en mängd olika betydelser; betydelsen beror på kontexten ordet ingår i och därför 

går det inte att finna endast en definition på läsning. De texter vi omges och använder oss av, 

texter vi översätter från skrivna ord till ljud, är av många olika texttyper, exempelvis läser vi 

innehållsförteckningar, skyltar, SMS, bruksanvisningar, tidningsartiklar och 

lönespecifikationer. Men utöver användningen av olika texttyper och läsning i bemärkelsen 

översättning från skrift till ljud kan läsning också handla om hur vi tolkar och förstår den text 

vi studerar. Smith menar att ”läsning är att ställa frågor kring texten. Och att läsa med förståelse 

handlar om att få sina frågor besvarade.” (Smith 2000:150). Inom pedagogiken är dock 

definitionen av läsning ofta extremt begränsad och kopplas gärna till böcker (ibid.:147). Enligt 

Smith (ibid.) kan läsning handla om så mycket mer än läsning av böcker, de utgör endast en 

liten del av den dagliga läsningen. I skolan kan läsning handla om att finna konkret fakta och 

information, analysera skönlitterära teman och motiv, tolka matematisk data, följa scheman 

etcetera. I studien används termen läsning för att beteckna en handling: att ta sig an en text och 

tillägna sig de ord som förmedlas genom texten i syfte att utveckla bland annat sin läs- och 

skrivförmåga. Främst står skönlitterära texter i fokus.  

Förmågan att läsa och förstå en text har stor betydelse för både samhälle och människa. Som 

docent och universitetslektor Per-Yngve Andersson skriver: ”Förmågan att tillgodogöra sig 

längre texter är en viktig medborgarkunskap i ett demokratiskt samhälle.” (Andersson 

2015:216). Läsdelegationen (2018:23) beskriver i betänkandet Barns och ungas läsning: ett 

ansvar för hela samhället läsförmågan som en basfärdighet som har betydelse för hur en elev 

kommer lyckas i skolan men också i arbetslivet; att den ger möjlighet att tillgodogöra sig 
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information och nya kunskaper, möjlighet att engagera sig i samhället men också för att kunna 

finna nöje och att det är ”en förutsättning för att kunna förstå, tolka, och ta till sig skönlitteratur 

som konstform” (ibid.). Läsning och litteratur har alltså en viktig roll i utvecklingen av goda 

samhällsmedborgare. Om vi kan läsa och förstå en text har vi större möjlighet att förstå 

samhälleliga strukturer och därmed en bättre chans att påverka vår omgivning. Enligt Judith A. 

Langer (2017:17) kan litteraturen göra eleverna till bildade och kreativa individer som kan ges 

en god utbildning på universitetet, som lyckas i arbetslivet och som finner lösningar på 

morgondagens problem.   

Utöver läsförmågans betydelse för samhället har läsningen stor betydelse för och effekt på 

andra av människans förmågor. Ett exempel på detta är den positiva inverkan på läsarens 

ordförråd och ordförståelse, då ett större ordförråd och en bättre ordförståelse i sin tur leder till 

att lättare kunna förstå en text. Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan läsningen och 

förmågorna. Enligt författaren Aidan Chambers (2014:78) bygger all läsning på det som tidigare 

lästs, vilket innebär att variationen av ord, meningar och texter som hjärnan arkiverat har stor 

betydelse för möjligheten att förstå en ny text. Annika Nasiell (2007:10) menar att en text som 

utmanar läsaren och presenterar främmande ord möjliggör en bättre läsförståelse - introduceras 

inga nya ord avstannar läs- och skrivutvecklingen. Att möta texter som ligger på en högre nivå 

än läsarens nuvarande leder då till ett ökat ordförråd. Läsning av skönlitteratur utvecklar även 

läsarens fantasi, vilken är viktig vid problemlösning, och den övar även upp 

koncentrationsförmågan enligt Inger Norberg (2003a:92f.). En god fantasiförmåga är viktig för 

uppfinningsrikedomen och för att alls kunna förstå en text. I läsning av skönlitteratur öppnas 

nya världar upp med fiktiva karaktärer av olika slag och med god fantasi kan läsaren föreställa 

sig känslor, handlingar och uttryck som väcker liv i berättelsen och kan skapa en förståelse för 

innehållets budskap.  

Flera forskare och sakkunniga inom området verkar också överens om att läsning av 

skönlitteratur påverkar förmågan till empati och ger olika insikter om livet. Genom läsningen 

blir vi medvetna om olika livsvillkor (Norberg 2003a:93). Enligt Andersson (2015:218) är en 

del av en individs vuxenblivande att kunna se sin situation i relation till andra, att få en ökad 

insikt om att det utöver det egna perspektivet finns andra perspektiv, och i denna utveckling kan 

litteraturen bidra. Torsten Pettersson (2009:24f.) menar att skönlitteraturen erbjuder unika 

möjligheter att komma i kontakt med olika livssituationer och litteraturens ord kan hjälpa 

läsaren att se saker i sig själv och uttrycka det hen tidigare inte kunnat sätta ord på. Litteraturen 

ger läsaren inblick i hur en annan människa kan leva och samtidigt påverkar den synen på 

läsaren själv. I Andrea J. Stairs och Sara Stairs Burgos artikel ”The power of independent, self-
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selected reading in the middle grades” (2010) beskrivs en undersökning om elevers tankar om 

läsning och där framkommer bland annat att läsning gav dem en förändrad syn på sig själva och 

sitt beslutsfattande: ”These students suggested that books can foster a sense of personal agency 

about future choices and direction in life.” (Stairs & Stairs Burgos 2010:44ff.).  Litteratur och 

läsning kan med andra ord fungera som en bidragande faktor i utvecklingen av personlighet, 

bidra till vilka val som görs i livet och den kan således vara av stor relevans för en människas 

livsutveckling.  

 

3.1.1. Tid, stöd och relevans 

Det är endast läsning som kan ge och förbättra förmågan att läsa och förstå en text. Det är bara 

genom att läsa som barn lär sig läsa menar Smith (2000:7). Här måste skolan erbjuda 

möjligheter. Chambers är en av dem som förespråkar och efterfrågar mer läsning i skolan. Han 

ger i sin bok Böcker inom och omkring oss (2014) flera teorier och exempel på vad som krävs 

för att läsningen ska vara givande. Tre områden som framträder i detta verk gällande Chambers 

teorier om givande läsning är att eleverna ska ges tid att läsa, att eleverna kan finna stöd hos 

läraren samt att litteraturen eleverna läser ska vara intressant och kännas relevant för dem. 

Dessa områden går att finna stöd för även hos andra sakkunniga. 

Att läsa tar tid. Eftersom tid är något många upplever som en bristvara inom skolan anser 

många lärare att läsning tar för mycket värdefull tid av undervisningen och prioriterar därför 

inte detta moment. Men om eleverna ska få möjlighet att utveckla sin läsning, och som ovan 

nämnts även andra förmågor, behöver de läsa. Enligt Chambers (2014:41) är de mest ideala 

förutsättningarna att barn upp till 16 år läser självständigt varje dag, på skoltid men även gärna 

hemma. Att läsningen inte endast ska förpassas till hemmet och barnets fritid menar läraren 

John Werner (refererad i Chambers 2014:39) beror på att många elever kommer från hem där 

bokläsning inte förekommer i vardagen. Även Mary Ingemansson skriver i Lärande genom 

skönlitteratur: djupläsning, förståelse, kunskap (2016:22) att regelbunden tid för läsning av 

olika sorters texter bör vara inlagd under skoldagen i alla åldrar och hon menar även att 

skönlitteratur bör användas i fler ämnen än endast ämnet Svenska. Hur mycket tid som ska 

läggas på läsning kan vara svårt att avgöra men Norberg (2003b:41) menar att minst 20 minuter 

per dag bör ägnas till tyst läsning och detta genom alla skolans stadier.  

För att läsningen ska vara givande för eleven är det även viktigt med en stödjande lärare. Att 

ge tid är en del av den vuxnes stödjande arbete, en annan del är det stöd läraren ger genom sin 

erfarenhet. Alla hinder den unga stöter på i sin läsning kan övervinnas med hjälp av en erfaren 

vuxen, framför allt för de elever som inte har en bakgrund rik på böcker och läsning (Chambers 
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2014:24). Chambers (ibid.) menar att läsning är en konst som lärs genom erfarenhet och som 

bara kan föras vidare från någon som redan lärt sig av erfarenhet. Han menar vidare att lärare 

bör läsa samtidigt som eleverna, barn gör helst det den vuxna tycker är viktigt, så tiden eleverna 

läser ska inte ägnas till annat arbete så som att gå igenom elevarbeten (ibid.:42). Läraren bör 

alltså vara något av en läsande förebild för eleverna, vilket både Norberg (2003c:81) och 

Ingemansson (2016:22) nämner. Genom att själv läsa visar läraren vikten av läsning. 

Elevernas intresse är av stor vikt för att de ska känna att läsningen är relevant. Här är valet 

av litteratur viktigt. Förutom att ha en erfaren läsare som vägledare är enligt Smith (2000:14) 

ett intressant och för eleven meningsfullt läsmaterial ett nödvändigt grundvillkor för att lära sig 

läsa. Läraren vill att eleverna ska finna läsning roligt, så när litteratur ska väljas bör det väljas 

litteratur som passar eleverna (Norberg 2003a:95). Kan eleverna känna en närhet till det 

innehåll de läser känns det mer relevant och blir därmed även mer givande för dem. Chambers 

(2014:16) menar även att valet av bok är beroende av tillgång på böcker. Alla är inte intresserade 

av samma saker, därför bör bokutbudet vara anpassat till elevernas intressen. Det krävs ett stort 

utbud med en blandning av genrer och författare. Att eleverna har en frihet i valet av litteratur 

verkar också det ha en positiv inverkan. Stairs och Stairs Burgos (2010:44) undersökning visar 

att självvalda böcker är viktigt för att förstärka en djupare personlig kontakt med texten. 

Litteraturläsning är en blandning av emotionell upplevelse och kognitiv erfarenhet och då 

skolan ofta fokuserar på den kognitiva inlärningen anser Andersson (2015:216) att de 

emotionella delarna har särskild stor betydelse i skolan. Det krävs ett känslomässigt 

engagemang hos eleverna för att en texts innehåll ska gripa tag i dem, vilket inte innebär att den 

kognitiva utvecklingen uteblir, snarare tvärt om (ibid.:217). Detta förstärker bilden av att eleven 

bör få välja litteratur efter eget intresse. Chambers menar även att ”[l]äslusten infinner sig 

lättare när vi får följa vår egen instinkt och smak” (Chambers 2014:36). 

 

3.2. Det amerikanska läsprojektet 

I artikeln ”Reimagining reading: creating a classroom culture that embraces independent choice 

reading” (2015)3 av Katie Dickerson beskriver hon ett läsprojekt hon genomförde 2013-2015 

med cirka tvåhundra elever. Inledningsvis beskriver Dickerson de utmaningar hennes skola, 

Olney Charter High School, och lokalsamhället stod inför. När artikeln skrevs fick cirka 22 

procent av skolans elever specialundervisning, 25 procent höll på att lära sig engelska och 83 

procent kom från familjer vars inkomst låg under fattigdomsgränsen. Av de 60 elever Dickerson 

                                                 
3 Artikel ur webbtidning, därav ingen paginering. 
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undervisade 2014-2015 hade endast två elever minst en förälder med en examen motsvarande 

en svensk kandidatexamen. När det kom till elevernas utbildningsbakgrund, speciellt vad gäller 

deras läs- och skrivkunnighet, stod den i stark kontrast till hennes egen utbildning och många 

av hennes elever tyckte inte om att läsa varken enskilt eller i grupp. Detta har gjort att hon testat 

många olika metoder i sin undervisning för att göra läsning underhållande och för att den ska 

kännas relevant för eleverna.  

Dickerson har intresserat sig för att studera läsning och framförallt det litterära narrativets 

inverkan på ”at-risk youth” och har kommit fram till flera aspekter som har en positiv inverkan 

på ungdomarna: ”[…] the establishment of future goals, an internal locus of control, optimism, 

a sense that one’s problems are trivial, open-mindedness, the need to take responsibility, the 

ability to empathize with others, strong communication skills, and the ability to focus” (2015).  

På grund av dessa aspekter har hon under två års tid infört mer enskild läsning på lektionerna 

och på olika sätt samlat in data för att se effekterna av läsningen. Till en början valdes några 

elever med olika nivå i sin läsning ut vilka hon testade genom San Diego Quick Assessment.4 

Resultaten av detta gav henne direktiv gällande vilka böcker som var passande för eleverna att 

läsa. Genomförandet av läsmomentet gick sedan till enligt följande: i hennes klasser 2013-2014 

läste eleverna skönlitteratur enskilt i 10 minuter i början av hennes lektioner tre dagar i veckan, 

denna lässtund valde hon att kalla Reading Zone. Eleverna fick välja böcker fritt ur det 

klassrumsbibliotek hon anordnat alternativt fick de ta med en roman hemifrån. Elevernas fria 

val var en viktig del av projektet. Även Dickerson läste samtidigt som eleverna eftersom hon 

menar att ”[t]he best way to lead is by example” (2015). Eleverna antecknade sina framsteg: 

datum, minuter och antal sidor, och om de ville fick de skriva om något de lärt sig genom boken. 

Under 2014-2015 undervisade hon två klasser, 58 elever, i engelska och dessa elever hade 

Reading Zone i 10-12 minuter. Nu införde hon även fem regler: ”a book is a book; I read, too; 

we talk about our books; we write about our books; we are free to ditch our books” (2015), 

vilka enligt Dickerson gav eleverna mer val och autonomi samtidigt som de gjorde läsningen 

till en ”community activity” (2015). Dessa elever skrev även i personliga anteckningsböcker. 

Där antecknade de vilka böcker de läst och hur bra de tyckte de var, datum och genre. Tre 

gånger i veckan skulle eleverna även skriva kommentarer om den pågående boken. När en bok 

lästs ut markerades detta på en plats i klassrummet samt på en lista för utlästa böcker, detta för 

att eleverna skulle kunna be varandra om boktips och samtala om böckerna. I slutet av läsåret 

                                                 
4 San Diego Quick Assessment är ett test bestående av listor av ord med olika svårighetsgrad som barnet får läsa. 

En god läsare kan läsa ord både i och ur en kontext medan en svagare läsare är beroende av kontexten. (New 

York City Department of Education, hämtad 2019-04-26). 
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2013-2014 genomförde hon det inledande testet ännu en gång för att se om de utvalda eleverna 

utvecklats och förbättrat nivån på sin läsförmåga. Resultatet visade att eleverna blivit bättre i 

olika grad, mellan en till tre nivåer. Dickerson menar dock att detta resultat inte uteslutande 

beror på Reading Zone eftersom eleverna läst många texter utöver den enskilda läsningen, både 

under hennes lektioner och under andra. En anonym enkät besvarades som bland annat handlade 

om hur många böcker eleverna läst, vad de tyckt om Reading Zone, om den bestämda tiden 

eller något annat borde förändras gällande Reading Zone och om de ansåg att denna läsning lett 

till förbättrade betyg i andra ämnen än engelska. Enkätresultaten visade på flera intressanta 

aspekter. 47,9 procent av de 48 responderande eleverna tyckte mycket om Reading Zone och 

tyckte lässtunden borde vara längre eller att de borde ha den varje dag. Gällande om eleverna 

tyckte mer om att läsa efter att ha deltagit i Reading Zone svarade 54 procent att de tyckte om 

det lika mycket som innan men 41 procent svarade att de tyckte om det mer än innan. Eleverna 

angav flera nya eller förbättrade aspekter av sin läsning. 76 procent hade fått en förbättrad 

vokabulär, 59 procent hade tillägnat sig eller förbättrat förmågan att fokusera, 50 procent 

markerade att de kommit till insikt om att deras problem inte är så svåra som de trodde, 61 

procent upplevde en ökad ansvarsfullhet och 65 procent kände att de förbättrat förmågan att 

förstå andra. Dickerson är tudelad vad gäller resultatet. Hon ifrågasätter som sagt om det 

positiva resultatet faktiskt kan kopplas till den enskilda läsningen och elevernas självständiga 

val av litteratur eller om det handlar om andra aspekter så som elevernas intelligens eller goda 

drivkraft. Samtidigt beskriver hon hur hon som lärare kan se den positiva betydelsen av 

projektet i elevernas ansikten varje dag, hon hör deras besvikelse vid de tillfällen tiden till 

läsning måste kortas ned och hon kan se deras tacksamhet för den autonomi som skapats genom 

projektet. Detta understryker vikten av att undersöka lärarens åsikter och uppfattningar i projekt 

som dessa. Dickerson är en del av den kontext där läsningen genomförs och kan uppfatta 

detaljer som inte går att mäta eller upptäcka i standardiserade mätningar. Vidare har Reading 

Zone hjälpt och förbättrat kontakten mellan henne och eleverna, vilket har löst många av de 

klassrumsrelaterade problem hon haft tidigare. Reading Zone har skapat ett engagemang hos 

eleverna som begränsat vanliga störande moment så som prat. Det viktigaste resultatet menar 

hon dock är det genuina förhållandet hon byggt upp med eleverna genom böckerna de läst. Hon 

har berättat för dem om böckerna hon läser och eleverna berättar för henne vad som intresserar 

dem och de utbyter korta samtal utanför klassrummet om exempelvis en oväntad vändning i en 

berättelse. Eleverna ser henne som en ”fellow reader” (2015) istället för en lärare som ger order 

och hon som lärare ser elevernas naturliga analytiska förmågor, hon påminns om deras vilja att 

lära sig och hon förstår sig på deras liv och personligheter bättre.  
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4. Det svenska läsprojektet 

I det här kapitlet beskrivs först det svenska läsprojekt som undersökts i denna studie. I 

efterföljande avsnitt redogörs lärarnas enkätsvar där svaren på vardera enkätfråga presenteras i 

tematiska matriser, uppdelade i identifierade teman. Enkätsvaren är anonyma och respektive 

lärare har istället tilldelats en siffra mellan 1 och 12. De lärare som inte besvarat en fråga eller 

har gett svar som inte passar in under något tema har inte tagits med i matrisen. 

 

4.1. Projektet integrerat läsande 

Myndigheten för kulturanalys (2017:23) visade i en undersökning gällande läsvanor och läsning 

av skönlitteratur att cirka 65 procent av barnen i årskurs 8 läser skönlitteratur ”aldrig” eller ”en 

gång i månaden eller mer sällan” och motsvarande procent gällde även för ungdomar i årskurs 

2 på gymnasiet. Den dåliga läsvanan var en av anledningarna till att ett läsprojekt startades på 

en gymnasieskola i södra Sverige 2018. Läraren Kalle Palm, undervisande i matematik, fysik 

och filosofi, upplevde brister i elevernas läs- och skrivförmåga och tog därför initiativet till ett 

projekt för att göra något åt detta problem (Skolvärlden 2018-02-06). Initiativet ledde fram till 

ett läsprojekt där läsning av skönlitteratur integreras i lektionerna, därav momentets namn: 

integrerat läsande. Projektet har genomförts två gånger på skolan, 2018 och 2019. Under 2019 

pågick det under en månad och momentet gick ut på att eleverna läste i 10-15 minuter i början 

av alla lektioner som var längre än 45 minuter för att sedan gå vidare till den ordinarie 

undervisningen. Under projektet har det inte funnits några krav på skriftliga uppgifter, så som 

recensioner eller reflektioner (Skolvärlden 2018-02-06). Tanken var att eleverna under denna 

lässtund främst skulle läsa skönlitteratur men lärarna hade friheten att tillåta annan litteratur, så 

som exempelvis biografier och självhjälpsböcker. Överlag fanns det en stor frihet i elevernas 

val av bok. Ursprungssyftet med detta projekt var att väcka läslust hos eleverna och för att i 

förlängningen förbättra deras språkkunskaper. Under läsningen fanns inga krav på hur långt 

eleven skulle ha läst eller krav på att läsa ut boken utan de behövde endast förhålla sig till den 

utsatta tiden, detta i hög grad på grund av att även elever med lässvårigheter, såsom dyslektiker, 

skulle kunna delta. Dessa elever läser kanske inte lika fort som en ”normalelev” men det är 

minst lika viktigt att skapa läslust hos dem.5  

 

 

                                                 
5 Personlig kommunikation med Kalle Palm, ansvarig lärare för projektet med integrerat läsande April-Maj 2019. 
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4.2. Lärarnas åsikter om vilken litteratur eleverna ska läsa och varför 

I följande matris redovisas respektive lärares svar på fråga två gällande vilken litteratur de 

tycker eleverna ska läsa under integrerat läsande. De flesta motiverar även sina svar. Två teman 

identifierades: Skönlitteratur och Valfritt. 

Matris 1: Vilken litteratur lärarna tycker eleverna ska läsa under integrerat läsande 

 Skönlitteratur Valfritt 

Lärare 1 

(hum.) 

”Vill uppmuntra och stimulera till att lära sig 

tycka om att läsa, så att det kan bli en del i 

elevernas liv även utanför skolan.” 

 

Lärare 2 

(hum.) 

”Skönlitteratur och möjligen biografier. Det 

är detta som läses minst av bland ungdomar 

och därför är det viktigt att försöka väcka ett 

intresse för skönlitteratur” 

 

 

Lärare 3 

(naturvet.) 

 ”Det viktiga är att de ’fastnar’ i en bok. 

Dock ska det vara en bok (inte på paddan) 

och inte en tidning/tidskrift.” 

Lärare 4 

(hum.) 

 ”Valfritt. Skönlitteratur, facklitteratur, 

nyheter etc.” 

Lärare 5 

(hum.) 

”för det utvecklar deras tänkande och deras 

förmåga att förstå människor i olika 

situationer.” 

 

Lärare 6 

(naturvet.) 

”eftersom det ofta är den litteraturen som blir 

eftersatt när de framför allt läser 

facklitteratur” 

 

Lärare 7 

(hum. & naturvet.) 

”För att bryta av mot den faktabaserade 

litteratur de har i sina kurser och för att 

förhoppningsvis skapa fortsatt intresse för 

läsning.” 

 

Lärare 8 

(hum.) 

”Det handlar om att få eleverna att lära sig 

uppskatta läsupplevelsen i sig, att hitta ett 

inre fokus och lugn i lika hög utsträckning 

som att utveckla deras läsförmåga.” 

 

Lärare 9 

(hum.) 

 

”Skönlitteratur” 

 

Lärare 10 

(naturvet.) 

 ”Skönlitteratur, biografier eller annat i 

bokform.” 

Lärare 11 

(hum.) 

”Klassisk skönlitteratur”  

Lärare 12 

(hum. & naturvet.) 

”Vad som helst som inom det.”  

 

 

Enkätsvaren visar att lärarna överlag är ense om att det är skönlitteratur som ska läsas. Nio av 

de tolv lärarna ger svaret skönlitteratur varav en, Lärare 2, möjligtvis även kan låta eleverna 

läsa biografier. De övriga tre lärarna är mer öppna för andra alternativ än bara skönlitteratur. 
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Två av dessa tre uttrycker att genre spelar mindre roll men att texterna ska vara i bokformat och 

den tredje, Lärare 4, är den enda av alla respondenter som tycker att även nyheter går bra att 

läsa. Gällande skönlitteratur sticker Lärare 11 ut något då hen skriver ”[k]lassisk skönlitteratur”. 

Eftersom detta inte vidareutvecklats i svaret är det svårt att veta vad läraren menar med 

”klassisk”, men det går att anta att det finns en viss begränsning inom kategorin skönlitteratur 

hos den här läraren. Varför eleverna ska läsa skönlitteratur ger lärarna flera anledningar till. 

Lärarna 6 och 7, båda undervisande i naturvetenskapliga ämnen, uttrycker att det är ett sätt att 

bryta av mot annan mer faktabaserad litteratur eleverna läser, något som är typiskt för de 

naturvetenskapliga ämnena. Flera lärare uttrycker en vilja att genom skönlitteratur få eleverna 

att tycka om läsning och att läsa mer på fritiden. Lärarna 5 och 8 som båda undervisar i 

humanistiska ämnen, påpekar skönlitteraturens vikt för utveckling av elevernas olika förmågor, 

både språkliga och emotionella.  

 

4.3. Lärarnas syfte med integrerat läsande 

Fråga tre handlar om i vilket syfte lärarna använt sig av integrerat läsande. Framförallt fyra 

teman kunde identifieras i lärarnas svar: Läs- och språkförmåga, Förståelse för andra 

människor, Väcka intresse och Fokus och lugn. En femte kolumn, Annat, har även tagits med 

då vissa svar som inte stämmer in bland de fyra temana ändå anses relevanta för analysen. 

Matris 2: Lärarnas syfte med att använda integrerat läsande 

 Läs- och 

språkförmåga 

Förståelse 

för andra 

människor 

Väcka 

intresse 

Fokus och 

lugn 
Annat 

Lärare 1 

(hum.) 

”syftet är 

läsförståelse, 

språkriktighet, 

grammatik och att 

eleverna ska övas i 

att se sammanhang.” 

”Dessutom 

öppnar 

skönlitteratur 

upp andra 

världar och man 

får tillgång till 

andra 

människors 

tankar och 

upplevelser.” 

   

Lärare 2 

(hum.) 

”Läsförståelse och 

språkutveckling.” 

 ”Att få upp 

intresset för 

skönlitteratur.” 

  

Lärare 3 

(naturvet.) 

”Viktig träning inför 

framtiden att bygga 

upp en läshastighet. 

Många av mina 

elever siktar på att 

läsa vidare och då 

krävs stor läsvana.” 

    

Lärare 5 

(hum.) 

  ”Öka läslusten” ”få en lugn start 

på lektionen 

och sen 
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förhoppnings-

vis så ökar 

fokuset på det 

som görs under 

resterande 

lektion.” 

Lärare 6 

(naturvet.) 

    ”Jag använder 

det för att vi 

bestämt att alla 

ska göra det, 

sen har det 

positiva 

effekter men 

jag hade inte 

använt det i 

början på varje 

lektion om det 

inte var något 

som vi bestämt 

gemensamt.” 

Lärare 7 

(hum. & 

naturvet.) 

”Öka läsförmåga, 

läshastighet (…) och 

ordförråd.” 

 ”läslust”   

Lärare 9 

(hum.) 

 

 

   ”I kurs ibland, 

som del av 

moment. Läser 

kortare böcker 

kopplat till 

ämnet.” 

Lärare 10 

(naturvet.) 

  ”Öka läsandet 

hos eleverna” 

”Bättre studiero 

i klassrummet 

efteråt.” 

 

Lärare 11 

(hum.) 

    ”Nöjesläsning 

i första hand, 

men de ska 

helst även vara 

allmän-

bildande och 

inte böcker 

som eleverna 

vanligtvis läser 

på egen hand” 

Lärare 12 

(hum. & 

naturvet.) 

”få upp läshastighet, 

förbättra skrivande, 

bildning” 

 ”Väcka läslust”   

 

Sex av de tolv lärarna nämner läs- och språkförmåga som syfte med integrerat läsande. Deras 

tanke är att genom läsning utveckla bland annat elevernas läshastighet och förbättra deras 

ordförråd. Lärare 3 nämner också framtiden som syfte. Läraren beskriver att många av hens 

elever planerar att studera vidare och att det då krävs god läsvana. Lärare 1 menar att syftet 

även är att skapa förståelse för andra människor. Genom att läsa skönlitteratur öppnas nya 

världar upp och enligt läraren får läsaren då ”tillgång till andra människors tankar och 

upplevelser”. Sex lärare nämner att de vill väcka elevernas intresse för skönlitteratur. De vill 
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öka läslusten och få eleverna att uppskatta läsupplevelsen. Två lärare, med olika 

ämnesinriktningar, menar att de har som syfte att skapa en bättre stämning i klassrummet, att 

skapa en lugn start som sedan kan leda till ett bättre fokus och studiero. Lärare 6, som undervisar 

i naturvetenskapliga ämnen, sticker ut i denna fråga då hen beskriver sig inte ha något direkt 

syfte med integrerat läsande. Läraren hade inte använt sig av metoden under alla lektioner om 

det inte vore för det gemensamma projektet. Lärare 8 har inte besvarat denna fråga och står 

därför inte med i matrisen men hen hänvisar i svarsfältet till svaret på föregående fråga. Där 

skriver läraren att ”[d]et handlar om att få eleverna att lära sig uppskatta läsupplevelsen i sig, 

att hitta ett inre fokus och lugn i lika hög utsträckning som att utveckla deras läsförmåga”. Detta 

svar skulle därmed passa in under temana Läs- och språkförmåga, Väcka intresse samt Fokus 

och lugn. Lärare 11 som är lärare i ett humanistiskt ämne fokuserar i sitt svar på innehållet i 

böckerna eleverna läser. Lärarens syfte är nöjesläsning men ”de [böckerna] ska helst även vara 

allmänbildande”. Förutom att få njutning av böckerna ska eleverna även lära sig något genom 

dem. Denna kunskap specificeras inte i svaret, vilket gör det svårt att veta vilken sorts kunskap 

läraren önskar att eleverna tillägnar sig. Lärare 4 har inte besvarat frågan. 

 

4.4. Det integrerade läsandets effekt på eleverna 

Fråga fyra handlar om lärarnas åsikter vad gäller vilka effekter integrerat läsande har haft på 

eleverna. För studien framträdde fem relevanta teman i lärarnas svar: Gemenskap, Rogivande 

start, Ökat fokus, Ökat intresse och Ökad studiero.  

Matris 3: Lärarnas åsikter gällande den integrerade läsningens effekt på eleverna 

 Gemenskap 
Rogivande 

start 
Ökat fokus 

Ökat 

intresse 
Ökad studiero 

Lärare 1 

(hum.) 

”De pratar om 

böckerna de läst 

och frågar mig om 

den boken jag 

läser. Det blir ett 

stort gemensamt 

boksamtal på 

skolan.” 

”Det är även en 

lugn och fin start 

på lektionen 

genom att vi läser 

de första 10 

minuterna” 

”Eleverna blir 

mer samlade 

och fokuserade 

inför lektionen.” 

  

Lärare 2 

(hum.) 

 ”Det blir en lugn 

uppstart av 

lektionerna och 

lugnet håller ofta i 

sig. Eleverna 

hinner landa innan 

de ska sätta igång 

med studierna.” 

   

Lärare 3 

(naturvet.) 

  

"landar" 

”Ett annat plus 

är att vi 

använder det i 

början av varje 

lektion och detta 

”Ökart [sic!] 

intresse för 

läsning och ett 

större intresse 

att träna sin 
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resulterar i att 

eleverna 

’landar’ och kan 

lätt byta fokus 

till lektionen.” 

läshastighet”. 

Lärare 4 

(hum.) 

 ”möjligen lugnare 

start på lektion, 

men det har också 

funnits protester, 

suckar etc” 

   

Lärare 5 

(hum.) 

   ”en del läser 

väldigt 

mycket och 

vill gärna 

fortsätta läsa 

när tiden är 

slut.” 

 

Lärare 6 

(naturvet.) 

 ”Lugnare start på 

lektionerna fram 

till tidpunkten då 

de är trötta på 

projektet vilket är 

efter några 

veckor. Då blir det 

lite klagomål och 

liknande från 

vissa som inte 

tycker om att läsa. 

Det är dock just 

de som behöver 

läsningen.” 

   

Lärare 7 

(hum. & 

naturvet.) 

    ”studieron i 

klassrummet 

ökar.” 

Lärare 8 

(hum.) 

 ”Många elever 

uppskattar den 

lugna stunden i 

början på varje 

lektion.” 

”De hittar sitt 

lugn och kan 

fokusera bättre 

på lektionen när 

den väl börjar.” 

  

Lärare 9 

(hum.) 

 

 

”Lugn, bra start”    

Lärare 10 

(naturvet.) 

   ”några elever 

har ökat 

intresset för 

att läsa.” 

”Större lugn i 

klassrummet” 

Lärare 11 

(hum.) 

  ”bättre fokus på 

lektionen efter 

att vi startat 

med 10 min 

läsning.” 

 ”Mer lugn och 

ro på 

lektionerna” 

Lärare 12 

(hum. & 

naturvet.) 

    ”Framförallt 

blev de lugnare. 

De blev mer 

koncentrerade, 

särskilt de 

’mellanstökiga’ 

eleverna.” 

 

Enligt Lärare 1 har läsprojektet skapat en slags gemenskap genom de samtal som följer på 

läsningen, det ”blir ett stort gemensamt boksamtal på skolan”. Sju av lärarna beskriver att den 
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integrerade läsningen haft en rogivande effekt på inledningen av lektionerna. Genom att läsa 

”landar” eleverna och finner ett lugn som Lärare 2 menar ofta håller i sig under resten av 

lektionen. Lärarna 7, 9, 11 och 12 uttrycker en bättre studiero och beskriver ett mer 

övergripande lugn på lektionerna. Därmed har elva av lärarna beskrivit någon form av lugn som 

effekt av den integrerade läsningen. Kopplat till den rogivande effekten anser fyra lärare, tre 

med humanistisk inriktning och en med naturvetenskaplig inriktning, att de även ser ett ökat 

fokus hos eleverna när lektionen väl börjar. Vidare tycker Lärare 3, 5 och 10 sig se ett ökat 

intresse för läsning över huvud taget. Lärare 5 beskriver hur vissa elever läser väldigt mycket 

och gärna vill läsa en längre stund än den utsatta tiden. Förutom de fem teman som ställts upp 

i matrisen, vilka kan anses vara positiva effekter, beskriver lärarna även en del negativa faktorer 

som försvårar arbetet med integrerat läsande. Lärare 8 skriver: ”Andra elever har svårt att förstå 

syftet, har stort inre motstånd mot att läsa längre texter eller svårt att finna ro i läsningen”. 

Lärare 9 skriver att eleverna ibland är stressade och Lärare 5 beskriver ett problem i att en del 

elever vill läsa vad de vill och även att de glömmer boken. Lärare 4 nämner elevernas ointresse 

som yttrats genom protester av olika slag och Lärare 6 beskriver protester som uppkommer 

några veckor in i projektet, men fortsätter beskrivningen med att det även är dessa protesterande 

elever som behöver läsningen. 

 

4.5. Det integrerade läsandets effekt på lärarna 

I fråga fem ombes lärarna svara på vilka effekter integrerat läsande haft på dem som lärare. 

Även här går det att finna fem genomgående teman i svaren: Blir lugnare, Gemenskap, Läser 

mer, Positiv känsla och Tidsbrist.  

Matris 4: Lärarnas åsikter gällande den integrerade läsningens effekt på lärarna 

 Blir lugnare Gemenskap Läser mer 
Positiv 

känsla 
Tidsbrist 

Lärare 1 

(hum.) 

”jag blir lugnare 

och mer 

samlad.” 

”Tycker även 

det är roligt att 

vi tillsammans 

pratar om olika 

böcker, vilket 

utmanar både 

mig och 

eleverna.” 

   

Lärare 2 

(hum.) 

”Det blir en 

lugn uppstart 

och bidrar till 

arbetsro.” 

   ”Det negativa är 

att det ibland 

kan stressa när 

man känner att 

man har mycket 

att arbeta med 

och risken att 

inte hinna med 

det blir 
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överhängande” 

Lärare 5 

(hum.) 

   ”När det 

fungerar är det 

härligt att se att 

de sitter så 

fokuserade med 

sin bok.” 

 

Lärare 6 

(naturvet.) 

  ”Jag läser lite 

mer skön-

litteratur än vad 

jag gjorde 

tidigare så jag 

på fritiden mest 

läser fack-

litteratur.” 

  

Lärare 7 

(hum. & naturvet.) 

”rogivande. Det 

blir ett lugnt 

klassrumsklimat 

och det är en 

trevlig start på 

varje lektion.” 

    

Lärare 8 

(hum.) 

”Man rensar 

tankarna, 

klassrummet 

blir lugnt och 

tyst” 

  ”man får inte 

minst chansen 

att läsa en stund 

för rent nöjes 

skull.” 

”Det extra 

momentet tar tid 

från redan 

knapp under-

visningstid och 

kan därför verka 

stress-ande.” 

Lärare 9 

(hum.) 

 

 

   ”Positiv, men 

ibland svårt att 

hinna med.” 

Lärare 10 

(naturvet.) 

   ”det är såklart 

trevligt att få en 

lugn start i 

klassrummet.” 

 

Lärare 11 

(hum.) 

”Jag kunde 

’varva ner’ i 10 

min innan 

lektionen 

började. 

Avstressande” 

  ”Skönt att läsa 

på betald 

arbetstid :)” 

 

Lärare 12 

(hum. & naturvet.) 

”det blev en bra 

start på 

lektionen. Man 

hastar inte in, 

utan hittar själv 

också ett lugn.”  

 ”Jag fick läst 

mycket 

romaner själv” 

”Sen är det ju 

bara härligt att 

läsa i 

allmänhet.” 

 

De fyra första temana i matrisen behandlar positiva effekter. Sex av lärarna tycker att integrerat 

läsande haft en lugnande effekt på dem, precis som de beskrev den lugnande effekten på 

eleverna. De varvar ner, hastar inte in i lektionen och kan rensa tankarna. Lärare 1 poängterar 

även i denna fråga den gemenskap som skapats och som läraren upplever som positiv. Lärare 6 

och 12, båda undervisande i naturvetenskapliga ämnen, nämner att de läser mer skönlitteratur 

tack vare integrerat läsande. Lärare 6 svarar att hen tidigare brukade läsa mest facklitteratur 

men har nu genom projektet börjat läsa mer skönlitteratur. Fem lärare svarar att integrerat 

läsande ger dem allmänt positiva och tillfredsställande känslor. Lärare 8, 11 och 12 ger intryck 

av att tycka om att läsa och att integrerat läsande därmed tillfredsställer detta intresse. Lärare 5 



20 

 

och 10 skriver att det är härligt att se eleverna läsa och trevligt att få en lugn start på lektionen. 

Det femte temat, Tidsbrist, anses i studien vara en negativ effekt av integrerat läsande. Lärare 

2, 8 och 9, undervisande i humanistiska ämnen, skriver att momentet kan ha en stressande effekt 

då de kan ha mycket annat att göra och redan lider av tidsbrist. Andra svar som inte passat in 

under temana och därför inte tagits med i matrisen visar även de på vissa negativa aspekter. 

Lärare 3 och 4 uttryckte att integrerat läsande haft ”inte så mycket” respektive ”ingen” effekt 

på dem som lärare. Även Lärare 10 skriver: ”Ingen större effekt tror jag”, men tillägger att det 

är trevligt att få en lugn start. Lärare 5 beskriver annan problematik: ”när vissa inte har med sig 

bok eller sitter och pratar blir det inte den lugna starten på lektionen som man vill ha” och 

Lärare 8 anmärker att ”[o]mständigheterna för projektet är inte ideala”. Med andra ord finns det 

både positiva och negativa effekter av integrerat läsande att ta hänsyn till. 

 

4.6. Lärarnas rekommendationer gällande integrerat läsande 

I fråga sex ska lärarna ta ställning till om de rekommenderar integrerat läsande till andra lärare 

och skolor. Enkäten visade att alla responderande lärare rekommenderar integrerat läsande. Den 

efterföljande frågan (7) ber dem motivera sin åsikt.  

Matris 5: Lärarnas rekommendationer gällande integrerat läsande 

 Utveckla läs- och 

språkförmågan 

Lugn start/ 

studiero 
Omfattning 

Koppling 

mellan 

ämnena 

Gemenskap 

Lärare 3 

(naturvet.) 

”Ökar förståelsen för 

att läsa och träna 

läsvana.” 

    

Lärare 4 

(hum.) 

  ”I rimlig 

omfattning. 

Kanske inte varje 

lektion” 

  

Lärare 5 

(hum.) 

”Att läsa utvecklar 

vårt språk och 

förståelse och det 

behöver vi mycket av 

i vårt samhälle. Alla 

behöver kunna läsa 

bra för att kunna 

fungera väl i vårt 

informations-

samhälle.” 

    

Lärare 6 

(naturvet.) 

 ”Ger lugn start på 

lektionerna” 

 

”det måste göras 

som en 

begränsad insats 

så det kan inte 

göras alltid, på 

varje lektion. 

Man skulle 

kunna testa det 

under längre tid 

som en hel temin 
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[sic!] men i så 

fall bara på en 

lektion per dag.” 

Lärare 7 

(hum. & naturvet.) 

 ”Rogivande start 

på lektionen och 

den studiero och 

det lugn som 

skapas i början av 

lektionen kan man 

som lärare med 

viss ansträngning 

se till att den 

fortsätter under 

resten av 

lektionen.” 

   

Lärare 8 

(hum.) 

”Bristande 

läsförståelse/läs-

förmåga är ett 

gigantiskt problem 

och måste tacklas på 

något sätt. Detta är 

ett sådant sätt. 

Mycket mer kan 

göras.” 

 

 ”Främst hade jag 

önskat mig lite 

mer tid åt det. 10 

minuter längre 

lektioner överlag 

t.ex. varav de 

första 10 alltid är 

läsning.” 

  

Lärare 9 

(hum.) 

 

 

  ”bra att 

elever ser att 

det inte är 

hårda gränser 

mellan 

ämnena.” 

 

Lärare 11 

(hum.) 

”Elevernas 

läsförståelse blir 

bättre på sikt och en 

god läsförståelse är 

grunden till 

förståelsen av alla 

ämnen i skolan/ 

livet.” 

”Skapar lugn och 

ro” 

  ”trevligt något 

man gör 

gemensamt hela 

skolan som är 

enkelt att 

genomföra och 

inte kräver 

något extra 

jobb av 

läraren.” 

Lärare 12 

(hum. & naturvet.) 

”förbättra svenskan 

hos dem.” 

”Studiero”    

 

Fem av lärarna rekommenderar integrerat läsande då de menar att det utvecklar elevernas läs- 

och språkförmåga. Lärare 5 påpekar att dessa förmågor är viktiga för att fungera väl i vårt 

informationssamhälle och Lärare 11 skriver att ”en god läsförståelse är grunden till förståelsen 

av alla ämnen i skolan/ livet”. Lärare 8 menar att den bristande läsförståelsen och läsförmågan 

är ett stort problem och därför måste göras något åt och integrerat läsande är ett sätt att göra det 

på. Fyra lärare poängterar den arbetsro som följer på läsningen och att det är en god anledning 

till att använda sig av detta läsmoment. Lärarna 4, 6 och 8 rekommenderar integrerat läsande 

men i begränsad omfattning. Här görs problematiken kring tidsaspekten tydlig då två av dessa 

lärare skriver att läsningen skulle kunna genomföras under färre lektioner och den tredje läraren 

skulle vilja ha tio minuter längre lektioner. Lärare 9 menar vidare att integrerat läsande ger en 
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möjlighet för eleverna att se skolans ämnen som en helhet. Detta svar betygar att eleverna ser 

att läsning inte är något som är viktigt i endast ett ämne utan att det är en gemensam faktor för 

alla ämnen. Även i denna fråga nämns gemenskap som en god anledning att använda sig av 

integrerat läsande, där Lärare 11 beskriver att det är något trevligt och att det är en metod som 

är enkel att genomföra och inte kräver mer arbete av läraren. Lärare 1 hänvisar till tidigare svar 

och Lärare 2 och 10 motiverar inte sitt svar. 

 

4.7. Problem med integrerat läsande 

Fråga åtta handlar om ifall lärarna anser det finnas några problem med integrerat läsande. Om 

de anser att det inte finns några problem har de valet att gå vidare i enkäten. I svaren framkom 

fyra teman: Tidsbrist, Elevernas ovilja, Glömmer böcker och Individuella anpassningar.  

Matris 6: Problem med integrerat läsande enligt lärarna 

 Tidsbrist Elevernas ovilja 
Glömmer 

böcker 

Individuella 

anpassningar 

Lärare 2 

(hum.) 

”Möjligtvis en 

stressfaktor (…), 

men jag tycker ändå 

de positiva delarna 

är övervägande.” 

   

Lärare 5 

(hum.) 

 ”När de är 

ofokuserade, (…) vill 

inte läsa skönlitteratur 

osv” 

”glömmer boken”  

Lärare 6 

(naturvet.) 

”Det tar av 

lektionstiden så i 

vissa ämnen blir det 

ont om tid” 

   

Lärare 7 

(hum. & naturvet.) 

 ”elever som inte läser 

utan sitter och 

småviskar eller 

skrattar och som 

därför stör och som 

man måste säga till 

flera gånger. Eleverna 

tycker att läsningen 

är roligt i ungefär 3 

veckor, därefter börjar 

de sucka när man 

säger till dem att ta 

fram böckerna. De 

verkar tycka att 

det är en trevlig sak 

med läsningen men 

den bör genomföras i 

perioder om max 4 

veckor.” 

”Elever har inte 

med sig böcker” 

”individuell 

anpassning t.ex. för 

dyslektiker etc” 

Lärare 8 

(hum.) 

”Bristande tid, att 

det inte alltid 

fullföljs på ett 

konsekvent sätt” 

   

Lärare 9  

 

”Brist på motivation 

för läsning stundtals 

hos svagare elever, 
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(hum.) brist på vana att läsa. 

Svårt att fokusera 

under längre tid för 

vissa grupper.” 

Lärare 10 

(naturvet.) 

”vissa elever känner 

en ökad stress för 

att lektionerna blir 

’kortare’.” 

”Elever som verkligen 

inte vill kommer inte 

att delta” 

  

Lärare 11 

(hum.) 

 ”En del elever 

(initialt) gillar inte att 

läsa, de elever som 

vanligtvis inte läser på 

egen hand. Men de 

rättar sig snabbt in i 

ledet då hela skolan/ 

klassen gör det.”  

 ”En del elever kan 

behöva hjälpa med 

att välja en bok.” 

Lärare 12 

(hum. & naturvet.) 

”Kurserna är tighta 

och i vissa fall vill 

man inte offra en 

minut av sina 

lektioner.” 

   

 

Bland de fyra temana är det framförallt de två första som sticker ut. Fem av lärarna, både från 

den humanistiska och den naturvetenskapliga inriktningen, tycker att tidsbristen är ett problem. 

Som lärare känner de att de har ont om tid i vissa kurser och därför blir integrerat läsande 

problematiskt då de ser momentet som något som tar av den dyrbara lektionstiden. Lärare 6 

skriver dock i sitt svar, vilket inte tagits med i matrisen, att det finns tid i andra ämnen och att 

det inte är några problem att integrera läsning där. Lärarnas svar tyder på att integrerat läsande 

går lättare att genomföra i vissa ämnen och kurser. Lärare 10 beskriver även tidsbristen ur 

elevernas perspektiv, att de blir stressade i och med att lektionerna blir ”kortare”. Eleverna 

tvingas alltså läsa när de kanske känner att de behöver få tid till de ordinarie studierna. Fem 

lärare nämner en viss problematik kring elevernas negativa inställning till läsning, vilket gav 

upphov till temat Elevernas ovilja. I svaren framkommer att vissa elever inte vill läsa 

skönlitteratur, ibland är de ofokuserade, saknar motivation och stör på olika sätt, vilket är ett 

problem som lärarna i tidigare svar beskrivit som syften till att genomföra integrerat läsande. 

Lärare 7 skriver att eleverna tycker läsningen är rolig i cirka 3 veckor men tappar sedan intresset 

och Lärare 10 menar att elever som inte vill delta i läsningen heller inte kommer göra det. Lärare 

5 och 7 nämner att elever glömmer att ta med sig sina böcker, vilket är ett problem. Vidare 

beskriver Lärarna 7 och 11 den individuella anpassningen. Svaret Lärare 7 ger kan tolkas som 

att integrerat läsande inte är optimalt för alla elever och/eller att läraren måste lägga dyrbar tid 

på elevanpassningar. Lärare 11 skriver att vissa elever kan behöva hjälp av läraren att välja bok 

vilket även det kan tänkas vara problematiskt tidsmässigt. Lärarna 1, 3 och 4 valde att inte 

besvara fråga åtta.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion om enkätens resultat. Detta görs dels genom en jämförelse 

med vad Katie Dickerson skriver i sin artikel om hennes läsprojekt Reading Zone och dels 

genom att resultaten sätts i relation till teorier om läsning.  

 

5.1. Syftet med integrerat läsande 

Både de svenska lärarna i denna studie och Dickerson beskriver en problematik kring elevernas 

läsförmåga. Dickersons och den svenska skolans elever har olika förutsättningar när det 

kommer till deras socioekonomiska bakgrund men trots det finns liknande problematik kring 

elevernas läsning. Lärarna ser brister i elevernas sätt att läsa och skriva och även att de har ett 

mycket litet intresse för läsning av skönlitteratur. Enligt Anders Öhman (2015:67) har 

litteraturläsning fått en allt mer marginaliserad plats i den svenska skolan där eleverna främst 

möter texter i form av läroböcker och uppgifter i övningsböcker. För att eleverna ska utveckla 

ett intresse för läsning bör denna trend vändas. Palms ursprungssyfte med det svenska 

läsprojektet var att väcka läslust som sedan skulle leda till de positiva effekter läsning kan ha. I 

enkäten svarar Lärare 2 på fråga tre att syftet är ”[a]tt få upp intresset för skönlitteratur”, Lärare 

5 vill ”[ö]ka läslusten”, vilket Lärare 7 och 12 stämmer in i. Även Dickerson (2015) ville få 

sina elever att älska läsning. Integrerat läsande möjliggör ett sådant väckande av intresse. Stairs 

och Stairs Burgos (2010:46) undersökning visade att elever som tidigare haft ett stort motstånd 

mot läsning fick ett större intresse för och nöje av läsning när de fick läsa böcker som 

intresserade dem. I enkätsvaren framkommer andra syften med integrerat läsande så som att 

förbättra elevernas läs- och språkförmåga, vilket går att finna stöd för hos Chambers (2014), 

Nasiells (2007) och Smiths (2000) teorier om läsning som beskrivits i kapitel fyra, samt syften 

som handlar mer om arbetsmiljö så som att få en lugn start på lektionen och göra eleverna 

fokuserade. Ett annat syfte är att eleverna ska utveckla en förståelse för andra människor, som 

Lärare 1 skriver ”[…] öppnar skönlitteratur upp andra världar och man får tillgång till andra 

människors tankar och upplevelser” (fråga 3). Läraren ger här exempel på den empatiska 

förmåga Norberg (2003a:93), Andersson (2015:218) och Pettersson (2009:24f.) menar att 

litteraturen väcker. Lärarna ser alltså olika vinster och därmed olika syften med att integrera 

mer läsning i skolan.  

 

5.2. Val av litteratur 

När det kommer till valet av bok menar Chambers (2014:18) att den ovana läsaren lär sig bäst 
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genom att pröva sig fram på egen hand men med stöd av en erfaren läsare vid behov. Både de 

svenska och amerikanska eleverna har haft stor frihet i sina val av böcker, även om en viss 

begränsning har funnits i båda projekten såtillvida att skönlitteratur varit huvudsakligt fokus. 

Nio av de responderande lärarna svarade att de tycker eleverna ska läsa skönlitteratur under 

stunden med integrerat läsande och detta motiverar de genom att uttrycka skönlitteraturens 

frånvaro i elevernas vardag, syftet att ”bryta av mot den faktabaserade litteratur[en]” (Lärare 7, 

fråga 2) och låta dem dra nytta av skönlitteraturens möjlighet till utvecklande av förmågor av 

olika slag. Dessa motiveringar stämmer överens med vad Öhman (2015:67) säger om den 

marginaliserande litteraturen samt tidigare nämnda teorier om läsningens påverkan på olika 

språkliga och emotionella förmågor. Lärare 4 skiljer sig från de andra i det att hen tycker att 

eleverna får välja helt fritt, även att läsa facklitteratur, nyheter med mera. Gällande syftet att 

förbättra elevernas läs- och språkförmåga är tillåtandet av annan läsning än skönlitteratur 

intressant att undersöka. Även andra texter än skönlitteratur skulle kunna utveckla elevernas 

förmågor. Smith (2000:161) menar att det i både tal- och skriftspråket finns olika språkregister 

som vi använder i olika sammanhang. Gällande skriftspråket skiljer det sig mellan exempelvis 

språket i en barnbok och språket i en myndighetstext; olika texter kräver olika språkregister 

(ibid.:162). Att läsa olika sorters texter innebär möten med olika sorters register som är viktiga 

att lära sig för utveckling av både läs- och skrivförmågan. Att tillåta läsning av annat än 

skönlitteratur kan då tyckas vara befogat. Å andra sidan möter eleverna dagligen texter som är 

specifika för varje ämne, de möter respektive ämnes språkregister. I exempelvis ämnet 

Samhällskunskap är det inte ovanligt att eleverna läser nyheter och att de i ämnet Geografi läser 

och arbetar med forskningsrapporter. Att integrera specifikt skönlitteratur har därför betydelse. 

Genom litteraturen lär sig eleverna enligt Langer (2017:17) att utforska möjligheter och 

överväga alternativ, de blir bildade och kreativa tänkare. Vidare skriver Norberg (2003a:92) att 

litteraturen utvecklar fantasiförmågan, som i sin tur är viktigt vid problemlösning som är något 

eleverna arbetar med dagligen och i många olika ämnen. Läsning av skönlitteratur har alltså 

enligt dessa studier positiva effekter läsningen av många andra texter inte har.  I Dickersons fall 

har eleverna endast läst skönlitterära verk och för henne har det egna valet varit centralt då hon 

velat ge sina elever mer autonomi. Denna autonomi kommer till uttryck i de fem regler som 

hon införde under läsåret 2014-2015. Bland annat handlar regel 1, ”a book is a book”, om att 

Dickerson inte dömer elevernas val av bok, hon skriver: ”Different people have different 

interests, and they should be honored.” (2015). Enligt Norberg (2003b:41) bör läraren ha en 

tillåtande attityd gällande elevernas individuella bokval så länge huvudsaken är att de ska få 

lust att läsa och betrakta sig som läsande människor. I enkäten svarade fem lärare att syftet med 
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integrerat läsande är att väcka intresse för skönlitteratur. Genom att låta eleverna välja bok på 

egen hand ges en känsla av frihet och det blir enklare att tillfredsställa elevernas intresse. När 

de i sin tur läser en bok de är intresserade av blir de mer intresserade av läsning som Stairs och 

Stairs Burgos (2010:46) undersökning visade. Deras undersökning visade även att 49 av de 53 

responderande eleverna åberopade en egenvald bok som den mest inflytelserika (ibid.). En stor 

valfrihet i valet av bok gynnar alltså elevernas läsning så den valfrihet som funnits i det svenska 

och amerikanska projektet rimmar väl med vad teorier säger om intresse för läsning och val av 

litteratur. Men om läraren ska respektera elevernas intressen måste begränsningen till 

skönlitteratur diskuteras. Bland eleverna finns det de som inte har något intresse för 

skönlitteratur och Lärare 10 svarar exempelvis på fråga åtta att ”[e]lever som verkligen inte vill 

kommer inte att delta” medan Lärare 5 skriver att det kan vara problematiskt när eleverna inte 

vill läsa skönlitteratur. Att tillåta de här eleverna att läsa något som är av större intresse skulle 

kunna vara mer givande än att tvinga dem läsa skönlitteratur. Att få välja vilket skönlitterärt 

verk de ska läsa ger eleverna en viss frihet, men att även få välja texttyp ger dem ännu mer 

autonomi. Lärarna måste därmed väga syftet de har med läsningen mot den grad av autonomi 

de vill ge eleverna. Är läsning av skönlitteratur och dess effekter viktigare än elevernas grad av 

autonomi eller tvärtom. Skönlitteraturens positiva effekter på läsarens språkliga och 

emotionella förmågor är ett argument för en begränsad autonomi där eleverna endast har 

friheten att välja bok inom texttypen skönlitteratur. Enligt Smith (2000:124) är dock 

undervisningen bortkastad tid om eleven inte ser det meningsfulla med en uppgift. Om eleven 

blir tvingad att läsa skönlitteratur och inte förväntar sig få ut något av läsningen kommer hen 

troligtvis fortsätta tycka läsningen är tråkig (Chambers 2014:26). Här kan det då vara viktigt att 

tydliggöra för den ointresserade eleven varför de läser.  Inför ett projekt med integrerat läsande 

är det därför viktigt att beskriva nyttan med läsningen så alla elever, intresserade som 

ointresserade, fångas upp och förstår vilka positiva effekter de har möjlighet att få ut av att läsa 

skönlitteratur.  

För att kunna tillfredsställa elevernas intressen: vilka genrer, författare och typ av berättelser 

de tycker om, bör de vidare ha tillgång till ett stort utbud av böcker. Den undersökta skolan har 

tillgång till ett skolbibliotek medan Dickerson har anordnat ett klassrumsbibliotek av böcker 

hon själv valt ut. Lärarna 5 och 7 uttrycker i fråga åtta en problematik kring att eleverna 

glömmer sina böcker under integrerat läsande. Även Palm beskriver att många av eleverna 

glömmer ta med sig böckerna under den första förmiddagen och att han därför väljer ut ett antal 
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böcker från biblioteket som han ger till dessa elever.6 Att dela ut böcker på detta sätt säkerställer 

att alla elever läser under integrerat läsande. Att göra detta innebär dock ett extra moment som 

läraren måste lägga tid på, så ett projekt med integrerat läsande skulle kunna underlättas av ett 

klassrumsbibliotek liknande Dickersons. Men för att det fria valet ska vara tillfredsställande 

och för att det ska finnas en mening med att få välja bok på egen hand krävs ett brett utbud, 

både vad gäller mängd och typ. Chambers (2014:16) menar att om det endast finns ett fåtal 

böcker är det inte särskilt troligt att eleven hittar någon hen vill läsa och detsamma gäller om 

det finns ett stort bestånd men där böckerna är av samma kategori. Klassrumsbiblioteket bör 

därför bestå av en riklig mängd böcker med en blandning av genrer. Att skapa ett bibliotek i 

klassrummet för integrerat läsande kan dock vara problematiskt. Det kan vara svårt på de skolor 

där klasserna har olika klassrum för olika ämnen och att sammanställa ett givande bokutbud 

kräver mycket arbete och tar tid, vilket Dickerson nämner i sin artikel. Hon menar dock att de 

positiva effekterna av Reading Zone väger upp det arbete och tid hon lagt ned, så på de skolor 

där möjlighet finns skulle integrerat läsande underlättas av ett klassrumsbibliotek. 

 

5.3. Projektets effekter 

I fråga fyra och fem beskriver lärarna effekterna integrerat läsande haft på elever och lärare. 

Ordet effekt har dock tolkats olika, vilket framgår tydligt i lärarnas svar. Några av lärarna pekar 

på effekter av social och emotionell karaktär medan andra nämner effekter med påverkan på 

studie- och arbetsmiljö samt intresset för läsning. Vissa av lärarna berör flera typer av effekter. 

Trots de olika tolkningarna framträdde flera gemensamma teman i lärarnas svar.  

Lärarna 6 och 12 skriver att de själva läst mer skönlitteratur och tre lärare kan se ett ökat 

intresse hos eleverna tack vare denna läsning. Enligt Lärare 1 har läsningen skapat en 

gemenskap på skolan; elever och lärare pratar med varandra om böckerna de läst, vilket läraren 

menar utmanar både elev och lärare. Det har blivit ”ett stort gemensamt boksamtal på skolan” 

(Lärare 1, fråga 4). Enligt Chambers (2014:21) är en reaktion på läsning att vi inte kan låta bli 

att prata om det vi läst och detta gör vi dels genom informella samtal som liknar vardagsprat 

och formella samtal som är mer strukturerade och hålls i klassrummet. Den form av uppkomna 

samtal som Lärare 1 talar om nämner även Dickerson (2015). Läsningen öppnar upp för 

informella samtal som inte bara sker i klassrummet utan även utanför och detta beskriver 

Dickerson som något som skapat starka band mellan henne och eleverna. Detta visar på vikten 

av att även läraren läser under stunden med integrerat läsande. Lärarna fungerar som läsande 

                                                 
6 Personlig kommunikation med Kalle Palm, ansvarig lärare för projektet med integrerat läsande April-Maj 2019. 
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förebilder, en roll lärarna bör ta på allvar (Norberg 2003c:81). Lärarna visar eleverna genom att 

vara levande exempel vad en god läsare gör (Chambers:122). Lärare 11 beskriver i sitt svar på 

fråga åtta att det finns en problematik gällande att vissa elever kan behöva hjälp i valet av bok. 

Att hitta den rätta boken är avgörande för att få elever att läsa mer och med rätt guidning av 

lärare kan alla elever bli engagerade läsare (Kelley & Clausen-Grace 2009:313; 317). Genom 

att hålla sig uppdaterad kan läraren lättare ge stöd till eleven i valet av bok.  Att flera lärare 

upplever någon form av positiv känsla till följd av läsningen kan även det tänkas bidra till 

skapandet av en god stämning mellan lärare och elever. Vidare är det tydligt i lärarnas svar att 

den integrerade läsningen haft en rogivande effekt, både på elever och lärare. Sju lärare anser 

att lektionerna börjar på ett lugnare sätt, eleverna ”landar” som Lärare 2 och 3 skriver på fråga 

fyra och flera av lärarna känner ett inre lugn. Fyra av lärarna säger att det blivit ökad studiero 

och ett allmänt lugn under lektionerna och några lärare nämner även att eleverna kan fokusera 

bättre. Precis som vilken annan aktivitet som helst innebär läsning en viss typ av beteende. När 

vi ska läsa ställer vi in oss på att som Chambers skriver: ”[…] koncentrera oss på boken så att 

vi dras in i den och kan ge den hela vår uppmärksamhet” (Chambers 2014:27). Detta beteende 

innebär automatiskt att ett lugn infinner sig så lärarnas svar om ett ökat lugn är inte förvånande. 

Men då detta lugn verkar uppskattas stort av lärarna kan det ses som en mycket positiv effekt 

av integrerat läsande. 

Lärare 3, 4 och 10 beskriver att integrerat läsande inte haft någon eller väldigt liten effekt på 

dem som lärare. De beskriver dock vilka effekter läsmomentet haft på eleverna, exempelvis 

ökat fokus och ökad studiero, vilket tyder på en förändring i klassrummet och därmed en 

påverkan på lärarnas arbetsmiljö. Dickerson har även hon sett liknande effekter. I en enkät 

hennes elever fick besvara efter en period med Reading Zone gav eleverna svar så som ”I’ve 

been more calm and I pay more attention” och ”[i]t’s the only time of the day where everyone 

around me (and myself of course) can just relax and read or write” (2015). Läsningen påverkar 

dem mentalt och försätter dem i ett lugn som med tanke på det Lärare 2 svarar på fråga fyra 

verkar kunna hålla i sig under resterande lektionstid.  

Även om majoriteten beskriver en lugnande effekt får inte de mer negativa aspekterna 

glömmas bort. Så som de elever som har svårt att finna ro och inte förstår syftet med integrerat 

läsande som Lärare 8 nämner i sitt svar på fråga fyra. Precis som med den ointresserade eleven 

kan det då i början av projektet vara relevant att tydliggöra syftet med läsningen. Det är dock 

inte rimligt att anta att ett moment eller projekt, oavsett vad det handlar om, passar alla. Som 

Smith konstaterar: ”[…] alla metoder för läsundervisning kan ge vissa positiva resultat för vissa 

barn vid vissa tillfällen.” (Smith 2000:12). Lärarna behöver därför ha en förståelse för både 
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metodens konsekvenser och möjligheter. Detta blir tydligt när det kommer till elever i behov 

av stöd. I fråga åtta beskriver Lärare 7 att det kan vara problematiskt med individuella 

anpassningar. För ett projekt som detta är det då viktigt att förstå vilka problem som kan uppstå 

och se till att verktyg och stöd finns tillgängligt. Att vissa elever har lässvårigheter är inte en 

anledning till att inte genomföra integrerat läsande. Enligt Smith (ibid.:196) är den enda 

behandlingsformen för lässvårigheter att göra läsningen meningsfull. Det är därmed upp till 

lärarna att se till att tydliggöra meningen med att integrera mer läsning, något som kan behöva 

förtydligas för de elever som har svårt för eller inte vill läsa. Lärare 7 svarar på fråga åtta att 

”[e]leverna tycker att läsningen är rolig i ungefär 3 veckor, därefter börjar de sucka när man 

säger till dem att ta fram böckerna”. Syftet med läsningen kan därför även behöva upprepas 

under projektets gång för att eleverna ska fortsätta se meningen med momentet. Chambers 

(2014:44) menar även att det kan ta tid att vänja sig vid den tysta, enskilda läsningen om 

eleverna inte är vana. Han beskriver hur det för en lärare i dennes arbete med att införa 

bokläsning tog tre månader att vänja eleverna, men nu möts läraren av protester om den dagliga 

lässtunden utesluts. 

I kontrast till den lugnande effekten beskrivs integrerat läsande även som ett stressmoment. 

I projektet används som sagt integrerat läsande i fler ämnen än endast språkämnen och resultatet 

av studien visar på viss problematik med att integrera läsning i alla ämnen. Lärarna beskriver 

hur det i vissa ämnen blir ont om tid till den övriga undervisningen vilket skapar stress både 

hos lärare och elever. Lärare 2 beskriver hur ”det ibland kan stressa när man känner att man har 

mycket att arbeta med och risken att inte hinna med det blir överhängande” (Fråga 5). Dickerson 

beskriver inga liknande problem, snarare att det är tvärt om, att många elever vill ha Reading 

Zone varje dag och blir besvikna om stunden läsning måste kortas ned. Den stora skillnaden 

här är dock att läsningen inom det svenska projektet sker dagligen, till och med flera gånger per 

dag, medan Dickerson använder Reading Zone tre lektioner i veckan. Chambers (2014:45) 

menar att det går att bedöma en skolas kvalitet utifrån hur stor vikt skolan lägger vid att eleverna 

får tid till att läsa och hur mycket skolan anstränger sig för att denna tid inte ska läggas på annat 

skolarbete. Tiden som läggs på läsning måste dock sättas i relation till annan undervisning. 

Lärare 4 ger i fråga sju förslaget att integrerat läsande ska genomföras i ”rimlig omfattning” 

och kanske inte på varje lektion. Lärare 6 stämmer in i sitt svar på samma fråga: det ska inte 

genomföras under varje lektion, kanske bara under en lektion per dag. Den här läraren beskrev 

även i fråga tre att hen inte hade använt integrerat läsande under varje lektion om det inte var 

något som bestämts gemensamt. Enligt Chambers (ibid.:41) ska stunden läsning vara så pass 

lång som koncentration och intresse kan bibehållas. Känner eleverna stress blir det svårt för 
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dem att koncentrera sig på läsningen och de 20 minuter som Norberg (2003b:41) förespråkar 

blir svåra att uppnå. Möjligtvis gynnas elevernas lärande mer av att den integrerade läsningen 

då väljs bort. Förutsättningarna för lyckat integrerat läsande kanske inte finns inom varje ämne 

eller kurs och skulle därför kunna begränsas till de kurser där det passar. Ett mellanting gällande 

omfattning av det svenska och amerikanska läsmomentet kanske vore att föredra. 
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6. Slutsats 

Metoden integrerat läsande har på den undersökta svenska gymnasieskolan genomförts som ett 

gemensamt projekt där alla lärare som haft lektioner längre än 45 minuter deltagit. Bland de 

tolv lärare som medverkat i denna studie uppvisas en blandning av attityder gällande strategin 

integrerat läsande. Lärarna ser brister i elevernas läs- och skrivförmåga, brister som behöver 

förbättras för att eleverna ska fungera väl i samhälle och skola. Lärarna ser då integrerat läsande 

som en givande metod för att förbättra både elevernas språkliga och emotionella förmågor. De 

flesta av lärarna ställer sig positiva till det genomförda projektet medan vissa av dem menar att 

de inte hade använt integrerat läsande under alla lektioner om det inte varit ett gemensamt 

projekt. Flera teman har identifierats i lärarnas svar, vilka visar på både gemensamma och skilda 

uppfattningar om metodens genomförande och effekter. Frånsett ett par av lärarna har de bland 

annat en gemensam bild gällande att det är skönlitteratur som ska läsas under integrerat läsande 

och de har liknande uppfattningar om metodens effekter på både elever och lärare. Något som 

skiljer lärarna åt är deras olika syften med integrerat läsande där de ger tämligen spridda svar. 

Vidare visade undersökningen inte några större skillnader mellan lärarnas attityder kopplat till 

deras ämnesinriktningar. De uttrycker liknande åsikter om effekterna av integrerat läsande och 

alla rekommenderar metoden, vilket tyder på att det finns en gemensam uppfattning att 

läsförmågan är av stor betydelse. 

Då alla lärare som deltagit i studien rekommenderar integrerat läsande verkar denna metod 

anses vara effektiv. Samtidigt måste lärarnas uppfattningar om effekterna av integrerat läsande 

ställas i relation till dess effektivitet. Genom de svar lärarna lämnar framgår många positiva 

aspekter av projektet men även vissa problem med metoden kommer till uttryck. Det positiva 

lärarna upplever att integrerat läsande bidragit till är en ökad gemenskap, ett ökat fokus under 

lektionerna och att den har skapat ett lugnare klassrumsklimat. De gemensamma boksamtal som 

förts och elevernas förbättrade fokus är något som även Dickerson lagt märke till under Reading 

Zone. De flesta av lärarna upplever metoden som rogivande på något sätt. Läsningen försätter 

eleverna i ett lugn som i vissa fall kan hålla i sig under resten av lektionen. Lärarna ser även ett 

ökat intresse för läsning hos många elever såväl som delar av lärarkåren till följd av integrerat 

läsande. Lärarna är också positiva till de mer långsiktiga effekterna som de menar att metoden 

har, bland annat utvecklingen av läs- och språkförmåga samt att få förståelse för andra 

människor. Så som den svenska skolan genomfört sitt projekt med integrerat läsande har dock 

vissa negativa aspekter uppkommit. Lärarna menar att vissa av eleverna uppvisar en ovilja till 

projektet och läsningen vilket försätter lärarna i en problematisk situation under lektionerna. 
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Dock är det just denna negativa inställning till läsning som flera av lärarna säger sig ha som 

syfte att ändra genom integrerat läsande, lärarna vill väcka läslust och skapa intresse för läsning. 

Problematiken gällande elevernas ovilja kan därmed anses vara väntad och vara en stor 

anledning till att fortsätta arbeta med integrerat läsande. På grund av projektets omfattning, att 

metoden använts i så många ämnen och under så många lektioner, upplever nästan hälften av 

de medverkande lärarna en känsla av tidsbrist och att de inte hinner med den ordinarie 

undervisningen, vilket leder till stress. En känsla som inte gynnar läsningen och dess möjliga 

positiva effekter. I Dickersons projekt använde hon Reading Zone under tre lektioner i veckan 

och flera av hennes elever uttryckte att de gärna skulle ha Reading Zone oftare. Det verkar 

därför rimligt, utifrån resultaten av min studie, att anta att integrerat läsande med fördel kan 

genomföras varje dag så länge det begränsas till de kurser där tillräckligt med tid finns, oavsett 

hur långa lektionerna är. Sakkunniga säger att mer läsning borde införas i den svenska skolan, 

att litteraturundervisningen har minskat och att det därför bör läggas mer tid på läsning.  Men 

den integrerade läsningen får inte leda till en försämring av övrig undervisning. Om integrerat 

läsande genomförs i något mindre omfattning ser jag även en möjlighet att fånga upp de 

motvilliga eleverna då läsningen inte blir ett för dem lika påträngande moment. Det är även 

viktigt, för de här elevernas skull, att motivera varför projektet genomförs och vilka goda 

effekter läsningen kan ha även i de ämnen där läsning av skönlitteratur vanligtvis inte ägnas 

någon tid. Trots den problematik lärarna lyfter fram rekommenderar de som sagt integrerat 

läsande och det ger anledning till att se denna metod som ett givande inslag som gynnar 

elevernas lärande. Med en bättre anpassning gällande omfattning kan integrerat läsande 

genomföras på ett än mer fruktbart sätt där eleverna drar nytta av de positiva effekterna av 

läsning. 

Läsning framstår i ljuset av de teorier som anförts här som ett mycket viktigt och givande 

moment för utvecklingen av en mängd olika förmågor. Att utveckla språket, få en bättre 

förståelse i både läsning av texter och i tolkningen av vår omgivning är viktiga faktorer i varje 

individs utveckling och detta kan läsning bidra till. Läsförmågans vikt för elevernas framtid, en 

förbättrad läsförståelse och språkförmåga och att få en förståelse för andra människor är 

aspekter lärarna i undersökningen lyfter som anledningar till att jobba med integrerat läsande 

och detta går att finna stöd för i studiens berörda lästeorier och didaktisk forskning. Andersson 

(2015) och Läsdelegationen (2018) beskriver förmågan att kunna läsa som viktig för det 

demokratiska samhället och Langer (2017) menar att litteraturen gör eleverna till individer som 

löser framtidens problem. Att läsa utvecklar också vårt ordförråd, vilket förbättrar 

läsförståelsen. I mötet med nya ord och meningar, texter som utmanar läsaren, utvecklas 
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läsförståelsen (Chambers 2014; Nasiell 2007). Genom skönlitteraturen möter läsaren olika 

världar och livssituationer vilket även utvecklar empatiförmågan. Enligt Norberg (2003a) blir 

vi medvetna om olika livsvillkor genom läsningen och Stairs och Stairs Burgos (2010) har visat 

hur läsningen påverkar synen elever har på både sig själva och andra. Chambers (2014) lyfter 

fram tre viktiga faktorer för givande läsning: tid, lärarstöd och litteratur som eleverna tycker är 

intressant och relevant. Dessa faktorer är viktiga i genomförandet av integrerat läsande. Att läsa 

tar tid så att ge tid är grundläggande för att kunna genomföra ett projekt med integrerat läsande. 

Under läsningen och i valet av bok är det även viktigt att läraren kan ge eleven stöd. Enligt 

Norberg (2003c) och Ingemansson (2016) bör läraren fungera som en läsande förebild och 

under integrerat läsande är det därför givande om även läraren läser och berättar om sin bok. 

Till sist är det viktigt att det finns böcker som eleven är intresserad av, detta underlättar för 

väckandet av läslust och intresse för läsning.  Med tanke på de positiva effekter lärarna i studien 

lyfter fram i sina erfarenheter av integrerat läsande och det stöd som går att finna i aktuella 

teorier om läsning och didaktik betraktas metoden som lämplig för arbetet med att utveckla 

gymnasieelevers läsförståelse och för att, i förlängningen, uppnå de resultat som förväntas av 

den svenska gymnasieskolan. 
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