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Abstract 
LUS is short for reading development schedule, which is a concept that schools in a municipality 

or parts of a municipality uses, to get an overview at the pupils’ reading capacity. 

 The purpose with this C-paper is to analyse if LUS is a relevant and useful instrument in the 

upper level of compulsory school of today, concerning the work with pupils’ reading 

development.   

 My research contains a theoretical section and a practical section witch is based on qualitative 

interviews with three teachers. The result of my research shows that LUS is built on sociocultural 

thoughts, where – despite a competence theoretical structure – the individual reading experience 

is in focus and the optimal reading is considered the reading which lies within the readers’ closest 

zone of development. The relevance of LUS in the upper level of compulsory school is mostly 

justified as a clarifying model of reader competences that can be used as a help when putting 

together small goals to those pupils that doesn’t reach the goal of the syllabus. For those pupils 

that, considering age, follow that development which the reading development schedule explains, 

LUS feels some what unnecessary in the upper level of compulsory school. 
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Sammanfattning 
LUS är en förkortning för läsutvecklingsschema, vilket är ett koncept som skolor i hela eller delar 

av kommuner använder sig av, för att få en överblick på elevernas läsförmåga.  

 Syftet med denna C-uppsats är att analysera huruvida LUS är ett relevant och användbart 

instrument i dagens högstadieskola, vad gäller arbetet med elevers läsutveckling.  

 Min undersökning innehåller dels en teoretisk del som bygger på LUS egen forskning, dels en 

praktisk del som grundar sig på tre kvalitativa lärarintervjuer. Resultatet av min undersökning 

visar att LUS bygger på sociokulturella tankegångar, där – trots en kompetensteoretisk 

uppbyggnad – den individuella läsupplevelsen står i fokus och den optimala läsningen anses vara 

den som ligger inom läsarens närmaste utvecklingszon. LUS relevans på högstadiet är dock mest 

befogat som en tydliggörande mall av läskompetenser, för uppsättande av delmål i 

åtgärdsprogram för de elever som inte når upp till kursplanens mål. För de elever som 

åldersmässigt följer den utveckling läsutvecklingsschemat målar upp, känns LUS överflödigt på 

högstadiet.  

 

Nyckelord: LUS, läsutvecklingsschema, LUS i teorin, LUS i praktiken 
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1 Inledning 
1.1 En historisk bakgrund – tillkomsten av LUS 

Åke W Edfeldt, professor på den pedagogiska institutionen på Stockholms universitet, startade 

1977 ett forskningsprojekt i samverkan med skolöverstyrelsen. Detta så kallade ULL-projekt 

(Utvecklingspsykologisk granskning av Läsning och Läsinlärande), utgick ifrån Edfeldts forskning 

där läsning betraktades som en sammansatt förmåga. Detta kom att bli startskottet för 

utvecklandet av den modell av läsprocessen som läsutvecklingsschemat, LUS, är baserat på. I 

projektet ingick även en rad aktivt arbetande lärare och deras erfarenheter och attityder kring de 

teoretiska kraven, som skolans styrdokument utgjorde, och den praktiska verkligheten sågs som 

viktiga och ovärderliga och blev själva grogrunden till utformandet av LUS.1 Utifrån resultaten 

och erfarenheterna i ULL-projektet skapade Bo Sundblad och Kerstin Dominkovic´, 

hemmahörande vid pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, i samarbete med 

läraren och psykologen Birgita Allard, sedan LUS.2

 Idéerna kring LUS presenterades i början av 1980-talet och kan sägas vara en reaktion på de 

gamla läroplanernas, Lgr62 och Lgr69, pedagogik samt en förhoppning om att den nya 

läroplanen, Lgr80, kunde skapa någonting mer hållbart. De äldre läroplanerna hade förmedlat en 

behavioristisk pedagogik, där eleverna gjorts till passiva kunskapsinhämtare och läraren till 

samhällets viktigaste kunskapsförmedlare med det yttersta ansvaret för vad eleverna lärde sig. De 

tunga kraven på den enskilde läraren resulterade i en läromedelsstyrd undervisning, då läromedlen 

presenterade en lättillgänglig, tillämpbar pedagogik som överensstämde med styrdokumentets 

krav. Den pedagogik som Lgr80 förmedlade var mer kognitivistisk i sin form och menade att 

eleven i sig själv var aktiv – till skillnad från tidigare då läraren skulle göra eleverna aktiva – och att 

inlärningen skedde i en process, snarare än att mekaniskt lära in bit för bit.3      

 Trots de nya föreskrifter som kom med Lgr80, blev omvälvningen inte särskilt dramatisk. 

Den utbildning som de yrkesverksamma lärarna fått hade ju varit influerad av de gamla 

tankegångarna; deras arbets- och förhållningssätt kunde förstås inte heller ändras över en natt 

samt att läromedelsförfattarna inte heller lyckats ta till sig de nya tankegångarna utan egentligen 

bara erbjöd den ”gamla skåpmaten under det nyas täckmantel”.4 Resultatet blev att den praktiska 

                                                 
1 Bo Sundblad, Kerstin Dominkovic´ & Birgita Allard, LUS – en bok om läsutveckling. (Stockholm: Liber 
Utbildningsförlaget, 1981) s. 7. 
2 Inger Holmström Lindgren, LUS-läsning (I: PM om utbildning, Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1982:8), s. 27. 
3 Birgita Allard & Bo Sundblad, Handbok om läsning (Stockholm:Liber Utbildningsförlaget,1983) s. 116-122. 
4 Allard & Sundblad, 1983, s. 126. 
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pedagogiken släpade efter den teoretiska och att läroplanen kom att ses som en diffus omöjlighet 

utan förankring i verkligheten.5   

 LUS presenterades som ett försök att utjämna det stora gap som lärarna uppfattade mellan 

teori och praktik. LUS, menade man, skulle fungera som ett praktiskt verktyg med utgångspunkt i 

det dagliga arbetet, som ”en hjälp att systematisera, plocka fram och tydliggöra lärarens egen 

kunskap om eleverna och deras läsutveckling samt det egna arbetssättet”.6 Genom att 

medvetandegöra det praktiska arbetet, skulle teorierna – vilket var en nödvändighet – också bli 

intressanta att studera noggrannare och på så sätt kopplas ihop med den praktiska pedagogiken, 

ansåg man.7

 Även den nya aspekten att se på elevernas inlärning som en process, togs fasta på i LUS-

arbetet. Genom att använda sig av LUS skulle läraren ha möjlighet att följa och överblicka varje 

elevs läsutveckling med hjälp av relativt enkla, kontinuerliga kontroller, vilket sågs som ett bra 

pedagogiskt verktyg för att kunna upptäcka och stödja de elever som inte följde samma 

utveckling som sina kamrater. Att använda sig av LUS skulle också vara en fördel vid 

föräldrakontakter samt att eleverna själva gjordes delaktiga i processen.8

 Dessa grundtankar för LUS gäller fortfarande i dagens LUS-arbete. 

 

1.1.1 Tillkomsten av Nya LUS 
Under 1990-talet genomfördes återigen en skolreform, Lpo94. Resultatet blev en förändrad skola, 

som var mål- och resultatstyrd. Målstyrningen innebär att det sätts upp minimigränser för vad en 

elev ska kunna efter det femte och nionde skolåret. Om dessa mål inte uppnås måste pedagogiska 

åtgärder sättas in, vilket kommit att kallas resultatstyrning. I den nya läroplanen är det kommunen 

och rektorn som har huvudansvaret och de har relativt fria händer att organisera hur 

undervisningen ska gå till; kravet är dock att elevernas kunskapsmål uppnås.9   
 Skaparna bakom LUS menar att Nya LUS fungerar som ett utmärkt verktyg inom den nya 

läroplanen, då det beskriver elevernas läsutveckling i kvaliteter som stegvis nås av eleverna. Detta 

har politiker i ett flertal kommuner eller delar av kommuner anammat, och LUS har på så sätt 

blivit ett hjälpmedel för att mäta att elevernas läsförmåga når upp till läroplanens mål.10

 Dock har LUS, sedan den långa period som förflutit efter dess tillblivelse, idag behövt 

genomgå något av en ansiktslyftning. De lärare som använt sig av LUS har upptäckt en del brister 

                                                 
5 Allard & Sundblad, 1983, s. 9-10. 
6 Allard & Sundblad, 1983, s. 9. 
7 Allard & Sundblad, 1983, s. 9-10. 
8 Birgita Allard & Mimmi Askeljung, Komplement till Nya Lusboken (Stockholm: Bonnierutbildning,2003) s. 10. 
9 Birgita Allard, Margret Rudqvist & Bo Sundblad, Nya Lusboken (Stockholm:Bonnierutbildning,2001)s. 139-141. 
10 Allard & Askeljung, 2003, s. 10. 
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i schemat som nu har reviderats av Bo Sundblad, Birgita Allard och Margret Rudqvist och 

presenterats i Nya Lusboken, som kom 2001.11 Det nya LUS har också påverkats av den nya 

forskning kring läsutveckling som presenterats sedan 80-talet, vilket har gjort att det inte längre är 

lika påverkat av skolmetodik som förut. ”Det nya lus är mer troget barnets utvecklingsgång, 

antingen det sker i skolan eller i hemmet före skolstart.12

 

 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med detta arbete är att analysera huruvida läsutvecklingsschemat, LUS, är ett relevant och 

användbart instrument i dagens högstadieskola, vad gäller arbetet med elevers läsutveckling. För 

att uppnå mitt syfte och så att säga komma åt kärnan har jag valt att dela in resultatet i min 

undersökning i en teoretisk del och en praktisk del, där teoridelen bygger på det skaparna av LUS 

själva skrivit om instrumentet och där den praktiska delen grundar sig på hur lärarna på fältet 

använder sig av och arbetar med LUS, samt deras attityder till det. 

 

De centrala frågorna i teoridelen är: 

 Vad är LUS? 

  - Här söker jag svar på tillvägagångssätt och uppbyggnad av testerna. 

 Vad innebär LUS i teorin? 

 - Här söker jag svar på vad LUS i teorin anses innebära för eleverna och pedagogen, vilket  

  även kopplas till dess relevans i förhållande till Kursplanen i svenska. 

 

De centrala frågorna i den praktiska delen är: 

 Vad innebär LUS i praktiken? 

 - Här söker jag svar på hur de yrkesverksamma lärarna uppfattar LUS som instrument, samt  

  hur de väljer att gå tillväga för att placera in eleverna i läsutvecklingsschemat.  

 Vad anser lärarna om LUS? 

 - Här söker jag svar på vilka för- och nackdelar de yrkesverksamma lärarna tycker att LUS  

  har i relation till deras arbete med elevernas läsutveckling. 

 

 

 
                                                 
11 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001.  
12 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 53. 
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1.3 Avgränsningar 
en är ett spännande och fascinerande forskningsområde, som man 

ränsningar varit 

Läsutveckling som fenom

skulle kunna skriva otaliga böcker om – många fler än de som redan finns idag. Även 

läsutvecklingsschemats, LUS:s,  position och relevans i den djungel av läsutvecklingsteorier som 

finns, skulle det kunna forskas än mer om. Detta särskilt med tanke på att det idag nästan inte 

existerar någon forskning kring LUS, utöver den som LUS-skaparna gjort själva.  

 Mitt arbete är dock begränsat i både tid och omfång och därför har en rad avg

nödvändiga att göra, vilket också speglas i mitt syfte och min frågeställning. Exempelvis har jag 

valt att i huvudsak inrikta mig på den senaste forskningen kring LUS, d.v.s. den som presenterats 

efter år 2001 då Nya LUS kom. Detta helt enkelt eftersom denna forskning känns mest angelägen 

i relation till dagens läroplan och kursplan. Jag har också valt att lägga fokus på LUS-arbetet i 

relation till högstadiet, då detta är mest relevant för min egen utbildning och framtida 

yrkesinriktning. 
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2 Teorier 
2.1Inlärningsteorier 
I den teoretiska diskussionen kring hur inlärning sker lyfts vanligen tre olika perspektiv fram: 

behaviorism, kognitivism samt sociokulturella teorier.  

 De behavioristiska teoretikerna har en empirisk kunskapssyn, där just kunskapen är något 

objektivt och kvantitativt. En undervisning byggd på behavioristiska tankegångar skulle – mycket 

förenklat förstås – te sig som ett steg-för-steg inhämtande av faktakunskap, där reflektion och 

praktisk användning av det inlärda först kan ske efter att eleven har tillgodosett sig med en hel 

rad av dessa faktabitar.13  

 Behaviorismen är dock av mindre betydelse för ämnet på denna uppsats och lämnas därmed 

hän, utan någon vidare förklaring. Däremot är de två andra teoretiska perspektiven – kognitivism 

och sociokulturella teorier – mycket intressanta för studien och kommer nedan att förklaras mer 

ingående, samt att i diskussionsdelen relateras till LUS. 

 

2.1.1 Piaget och kognitivismen 
En av de mest betydande personerna för den kognitiva kunskapsteorin var och är fortfarande den 

schweiziske biologen och psykologen Jean Piaget (1896-1980). Hans grundsyn var rationalistisk (i 

motsats till den behavioristiska), där tron på det mänskliga förnuftets förmåga att skapa 

förståelse, utan att överhuvudtaget eller åtminstone nödvändigtvis ha någon erfarenhetsmässig 

koppling, var av central betydelse. Detta synsätt speglas i kognitivismen och resulterar i att man 

ser lärandet som en del av individens inre processer.14

 Piagets bakgrund som biolog gjorde att han drog paralleller mellan organismers strävan till 

jämviktstillstånd, som gjorde att de försökte anpassa sig efter miljön eller anpassa miljön till dem 

själva, och den intellektuella utvecklingen. Den intellektuella utvecklingen, menade han, sker 

genom två samverkande processer: assimilation och ackommodation. Vid assimilation använder 

sig individen av redan tillägnad kunskap i mötet med nya situationer, d.v.s. anpassar omgivningen 

efter sig själv. Ackommodation, å andra sidan, sker då individen stöter på en situation, där 

tidigare kunskaper inte är tillämpbara och tvingas därmed till att hitta nya tankemönster, d.v.s. 

anpassar sig efter omgivningen.15 På så sätt menar kognitivisterna, i riktig Piaget-anda, att lärande 

är ”en aktiv konstruktionsprocess där eleverna tar emot information, tolkar den, knyter ihop den 

                                                 
13 Olga Dysthe, red., Dialog, samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 33-36. 
14 Dysthe, red., 2003, s. 33-34. 
15 Oddbjörn Evenshaug & Dag Hallen, Barn- och ungdsomspsykologi (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 118-120. 
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med vad de redan vet och om så krävs omorganiserar de mentala strukturerna för att den nya 

förståelsen skall passa in.”16  

 Vår intellektuella utveckling kan därmed sägas vara en följd av att vi försöker anpassa oss 

efter och förstå vår yttre miljö samt skapa jämvikt mellan denna och oss själva. Lärandet blir 

därmed mer och mer utvecklat, men inte som behaviorismens steg-för-steg-procedur mot en 

helhetsförståelse, utan snarare som en process där en grundförståelse blir djupare, vidare och 

klarare ju mer kunskap individen tillägnar sig om en viss sak. 17

 Piaget menade att den intellektuella utvecklingen följde ett universellt förutbestämt mönster, 

vilket han delade in i fyra olika stadier: det sensori-motoriska stadiet (0-2 år), det preoperationella stadiet 

(2-7 år), det konkret operationella stadiet (7-11 år) samt det formellt operationella stadiet (från ca 11 år). I 

övergången från ett stadium till ett annat, påpekade Piaget, sker ett kvalitativt språng i individens 

tänkande, där de mentala strukturerna som förekommit i tidigare stadier omorganiseras för att ny 

intellektuell utveckling ska kunna påbörjas. Viktigt i detta sammanhang är dock att inlärning är en 

aktiv syssla, understryker han.18  
Assimilation och ackommodation kan inte äga rum om det inte finns något samspel 
mellan individen och omgivningen. Utvecklingen av kognitiva strukturer kräver att 
barnen aktivt manipulerar med saker och ting i sin miljö – och inte bara passivt reagerar 
på miljöns inverkan. För att kunna utveckla sociala och moraliska begrepp måste de ha 
möjligheter till social interaktion.19     

 

2.1.2 Vygotskij och sociokulturell teori 
Under de senaste årtiondena har de sociokulturella teorierna fått många anhängare och mycket 

uppmärksamhet, trots att teorierna är gamla och många av dess frontfigurer sedan länge avlidna. 

Något som är värt att notera är att det just handlar om ett flertal teorier och inte är fråga om 

någon enhetlig teori. Därför kommer jag hädanefter att fokusera på de aspekter som kan sägas 

vara allmängiltiga för alla de sociokulturella teorierna samt de specifika drag som Lev Vygotskijs 

teori har, och det är just dessa utmärkande aspekter jag syftar på då begreppet ”sociokulturell 

teori” fortsättningsvis används. 

 Ytligt sett finns det en rad likheter mellan kognitivismen och den sociokulturella teorin, 

exempelvis att de båda bygger på rationalistiskt tänkande och menar att kunskapsutvecklingen är 

en aktiv process (s.k. konstruktionistisk syn), dock visar en noggrannare analys att de två 

teorierna ibland snarare uppvisar väsentliga skillnader. Då kognitiva teoretiker förklarar 

konstruktionismen som individens anpassning och samspel med omgivningen, d.v.s. en i grunden 

                                                 
16 Dysthe, red., 2003, s. 36. 
17 Dysthe, red., 2003, s. 36-38. 
18 Evenshaug & Hallen, 2001, s. 120. 
19 Evenshaug & Hallen, 2001, s. 120. 
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individuell process20, menar sociokulturella teoretiker istället att lärande är en kollektivt 

deltagande process i en kontext som är situerad och därmed invävd i ett historiskt och kulturellt 

sammanhang. På så sätt blir den sociala interaktionen en nödvändighet för intellektuell 

utveckling.21  

 En av de mest betydande personerna som fört fram sociokulturella tankegångar var den ryske 

utvecklingspsykologen Lev Vygotskij (1896-1934). Han menade att den kultur ett barn växte upp 

i var en viktig faktor i formandet av individens tankestrategier och tankeredskap. Även fostrandet 

– genom normer och värderingar – sågs som en faktor, då det kunde påverka vad individen skulle 

tänka. Därmed blev också tanken på någon universell intellektuell utveckling omöjlig för Lev 

Vygotskij, vilket Piaget senare kom att propagera för.22  

 Vygotskij introducerade begreppet den närmaste utvecklingszonen, vilket har tolkats och 

diskuterats mycket under de sista decennierna. Detta begrepp har att göra med hans syn på att 

utveckling går från det sociala till det individuella, ”barnen kan på egen hand utföra en handling 

bara om den först ägt rum i samarbete med andra”.23 Den närmaste utvecklingszonen, menar 

Vygotskij, ligger alldeles vid sidan av det som barnet kan utföra och förstå på egen hand, men här 

behövs guidning och samspel med vuxna eller barn som har kommit längre i sin kognitiva 

utveckling. Först i samspelet med och stödet av andra människor kan barnet lära sig nya 

tankestrategier som leder till att denne avancerar i sin intellektuella utveckling och snart klarar av 

att utföra liknade uppgifter på egen hand.24   

 

 

2.2 Receptionsteorier 
Även ett framlyftande av olika receptionsteorier, där fokus ligger på läsutveckling, är av stor 

betydelse i samband med en undersökning av LUS. Ett urval av receptionsteorier kommer därför 

att redogöras för nedan, samt avhandlas senare i diskussionen i anknytning till reflektioner kring 

LUS .   

 Lars-Göran Malmgren skriver angående receptionsteorier följande: 

 
Teoretisering kring ett receptionsfall är […] en grundläggande förutsättning för 
analysen av de data man konfronteras med. Data ändrar till viss del utseende genom 
den teoretiska färgläggningen av dem. Verkligheten verkar inte vara något absolut 
entydigt och avskilt från betraktarens position och horisont. Jämförelsen av exempel lär 
oss att läsutveckling knappast kan ses som en lineär planenlig inlärning av utvändiga 

                                                 
20 Evenshaug & Hallen, 2001, s. 117-118. 
21 Dysthe, red., 2003, s. 41-42. 
22 Evenshaug & Hallen, 2001, s. 135. 
23 Evenshaug & Hallen, 2001, s. 136. 
24 Dysthe, red., 2003, s. 81. 
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konventioner och kognitiva operationer och strategier längs en hierarkisk stege. 
Utveckling och förändring ter sig mer invecklad. En lineär linje korsas av mer cykliska 
fält inom vilka hållningar till världen, internalisering av sociala identiteter och utveckling 
av interaktioner är verksamma faktorer.25

 
Malmgrens citat visar att det ligger en viss inneboende problematik kring läsutvecklingsteorier, en 

problematik som ligger i det faktum att de är just teorier. Då en teori ska appliceras på 

verkligheten är generaliseringar och vissa praktiska förenklingar enda sättet för att i slutändan 

kunna föra en vettig diskussion. Har teorierna då något egentligt värde? Mitt svar är ja, eftersom 

de blir till ett metaspråk som ger oss verktyg och begrepp som i sin tur gör att vi kan föra 

nödvändiga diskussioner om läsutveckling. Teorierna bildar också en mall, som den reella 

läsutvecklingen kan jämföras mot och där mönster och avvikelser i en specifik individs 

läsutveckling kan ses mot allmänhetens.  

 Det finns en rad olika teorier och synsätt på hur barns och ungdomars läsutveckling går till. 

Som grundstruktur har jag valt att använda mig av Lars-Göran Malmgrens tudelade uppdelning 

av läsutveckling i kompetensteorier och socialisationsteorier, där fokus kommer att ligga på det 

sistnämnda.26

 

2.2.1 Kompetensteorier 
Det som kännetecknar kompetensteorierna är att läsningen just uppfattas som en kompetens och 

inget annat. Ofta bygger de på en hierarki av kompetenser i en steg för steg modell, där en mer 

grundläggande kompetens måste vara väl förtrogen hos en individ innan denne kan börja öva sig 

i en mer avancerad läskompetens, där läsperceptionen får en djupare dimension.27

  En av de teorier som kanske tydligast visar på en kompetensinriktad hållning är den teori som 

Wellek och Warren utarbetat och som Robert Probst redogjort för. Enligt Probst menar Wellek 

och Warren att texten är det mest centrala och likställer den med det fullkomliga – idealet – 

frigjort både från författaren och läsaren. De menar att ”the text is the container – or at least the 

arbiter – of meaning, and our goal is to remove that meaning as completely and accurately as we 

can”28 Dock, menar Probst, understryker Wellek och Warren att all läsning är dömd att 

misslyckas, d.v.s. att vi aldrig kan nå fram till textens sanna mening, eftersom vi hela tiden skapar 

associationer utifrån våra egna erfarenheter. För att den ideala läsningen ska komma till stånd, 

behöver vi eliminera vår subjektivitet, vilket vi kan uppnå till viss del men aldrig fullt ut. På detta 

                                                 
25 Lars-Göran Malmgren, Åtta läsare på mellanstadiet (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 54. 
 
26 L-G Malmgren, 1997, s. 54. 
27 L-G Malmgren, 1997, s. 54-56. 
28 Robert, E, Probst, Five kinds of literary learning (I: Judith, A, Langer, Literature instruction. A focus on student response, 
Urbana, 1992. s.54-77) s. 55. 
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sätt skapar Wellek och Warren en hierarki av läsare där studenten, med relativt liten läsvana och 

som lätt lägger in personliga associationsbanor i läsuppfattningen, hamnar i botten och kritikern, 

med stor läs- och analysvana och som har en kritisk objektifierande inställning, i toppen.29  

 En annan som använder sig av kompetensmodeller i sin teori är Jack Thomson, som Lars-

Göran Malmgren delvis använder sig av i sin undersökning om åtta mellanstadieelevers läsning. 

Thomson menar, enligt Malmgren, att läsutvecklingen följer ett visst hierarkisktmönster, som 

bygger på fem steg, s.k. koder, grupperade efter läsarens inriktning och behov. Den basalaste 

koden kallar Thomson handlingens kod, vilken karaktäriseras av en ganska oreflekterad läsning med 

fokus på stereotypa huvudpersoner och framåtdrivande handling, eftersom intresset för läsningen 

lätt falnar. Då denna kod känns bekväm kan läsaren börja ta till sig den hermeneutiska koden, vilken 

framställer läsaren som en kunskapssökare där textinnehållets gåtor och frågor är viktiga att få ett 

svar på. I den tredje koden, semantiska koden, börjar läsaren koppla in sina allmänmänskliga 

kunskaper och erfarenheter och överföra dem på de fiktiva karaktärerna och på så sätt dra 

slutsatser samt jämföra verklighet med fiktion. I nästa steg, symboliska koden, börjar läsaren kunna 

urskilja underliggande teman och symbolik i texterna samt även kunna lyfta denna förståelse från 

texten och jämföra med andra sammanhang och på så sätt upptäcka samband eller olikheter. I det 

sista steget i Thomsons hierarkiska modell finns den kulturella och referenta koden, där läsaren har en 

djupare medvetenhet om texten som en författarprodukt och att individen skapar en subjektiv 

upplevelse av texten. Texten kan på detta sätt också bli användbar i det verkliga livet.30  

 

2.2.2 Socialisationsteorier 
I socialisationsteorierna ses läsningen som en social akt där receptionen av texten formas av 

individens egna erfarenheter och föreställningar och själva läsningen kan bli ett stöd i individens 

formande av den egna identiteten. 31 I dessa teorier kan det ibland vara svårt att peka på någon 

direkt läsutvecklingstanke, eftersom de mer riktar in sig på själva läsningen som akt. Dock är de 

relevanta i sammanhanget då man kan tänka sig att en läsutveckling faktiskt sker då individen 

med sina erfarenheter och skiftande behov i mötet med olika fiktiva världar i litteraturen får en 

allt större insikt om att text kan användas på olika sätt, för olika syften och får därmed efterhand 

en alltmer nyanserad bild av läsning. 

 Lars-Göran Malmgren har i sin studie bland annat använt sig av Joseph A. Appleyards 

läsutvecklingsmodell, vilken, precis som de ovan redogjorda kompetensteorierna, är uppdelad i 

                                                 
29 Probst, 1992. s. 54-55. 
 
30 L-G Malmgren, 1997, s. 43-46. 
31 L-G Malmgren, 1997, s. 56-57. 
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hierarkiska kompetenser som man kan utveckla efterhand. Skillnaden är dock att Appleyard har 

ett socialisationsperspektiv i sin teori som kompetensteorierna helt bortser ifrån. Malmgren 

skriver att ”Appleyards syn på läsning är […] dialektisk. Receptionen innebär ett givande och ett 

tagande från båda parters sida. Läsaren får utlopp för inneboende behov och tar samtidigt till sig 

textens element. Det är fråga om ett växelspel som utformas i ett socio-kulturellt sammanhang 

där både kognitiva och affektiva faktorer är verksamma.”32

 Appleyard menar sig urskilja fem faser i läsutvecklingen där läsaren intar olika roller. Den 

första benämner han reader as a player, och karaktäriseras av barnets fantasifulla lek. I leken 

imiterar och bearbetar barnet specifika händelser och känslor som denne tagit till sig genom 

uppläst litteratur. Då barnet börjar skolan träder det efterhand in i den andra fasen, reader as a hero 

and heroine. Här är det viktigt med tydlighet, både vad gäller karaktärer och händelseförlopp. 

Fokus ligger på en kronologisk onyanserad handling mot ett mål som ska uppnås, där barnet vill 

kunna identifiera sig med en handlingskraftig hjälte. Appleyard menar att fasen fungerar som ett 

skydd då barnet tvingas lämna föräldratryggheten och skapa nya sociala kontakter i skolmiljön. 

Under tonårsperioden går ungdomen ofta in i den tredje rollen, reader as a thinker, vilken 

Appleyard menar har att göra med att många ungdomar upplever denna period som krisartad. 

Valet av litteratur blir mer verklighetsförankrat och inte längre lika oskyldigt och romantiserat 

med lyckliga slut. Utvecklingen i läsningen gör också att individen kan växla identifikationen 

mellan olika karaktärer och perspektiv. Först då universitetsstudier tar vid blir läsningen mer 

avancerad och läsaren kan gå in i den fjärde rollen, reader as an interpreter, vilken Appleyard delar in 

i fyra steg. I det första steget tolkas texten och jämförs på ett direkt sätt med verkligheten. I det 

andra steget har studenten fått en djupare insikt i att texten är en konstruktion av en författare. 

Det tredje steget däremot karaktäriseras av individens egna personliga tolkning av texten. I det 

sista steget kopplas steg två och tre ihop och studenten har fått en djupare insikt om att en text 

kan läsas från olika perspektiv och i olika sociokulturella sammanhang och därmed tolkas olika. 

Appleyards sista läsarroll kallar han the pragmatic reader och den karaktäriserar den erfarne vuxne 

läsaren som väljer litteratur och genre efter olika behov. På detta sätt blir det tydligt att alla de 

föregående stegen ligger till grund för de mer avancerade, liksom Jack Thomson framhöll i sin 

teori. En annan sak de båda har gemensamt i sina teorier är att de menar att läsare kan fastna på 

ett visst steg/ i en viss roll, utan att ta sig vidare.33

 Om det är svårt att placera in Appleyards teori inom en viss kategori, då den har inslag av 

både kompetensteorier och socialisationsteorier, så är det i alla fall ingen tvekan om att Louise 

Rosenblatts teori är en ren socialisationsteori. Detta är också något som Robert Probst tar fasta 
                                                 
32 L-G Malmgren, 1997, s. 110. 
33 L-G Malmgren, 1997, s. 107-119. 
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på då han jämför de två teoretiska motpolerna i Wellek och Warrens teori och i Rosenblatts teori. 

Då Wellek och Warren sätter texten i fokus, sätter Rosenblatt istället läsaren i centrum, eller 

snarare det samspel som hon menar uppstår mellan text och läsare i själva läsakten. Texten och 

läsaren, menar hon, utbyter erfarenheter och det är först då som texten har något reellt värde. 

Detta samspel mellan läsare och text kallar hon transaktion.34  

 Gun Malmgren som också skriver om Rosenblatt menar utifrån teorin att ”läsakten är en 

aktiv händelse som varje gång utspelar sig som en unik händelse med sina särskilda och speciella 

förutsättningar och den kan aldrig upprepas på exakt samma sätt”. Härmed understryks vikten av 

att varje läsning i Rosenblatts teori är unik och personlig, då den sociala kontexten i vilken 

läsningen sker och det man väljer att lägga fokus på utifrån de behov man har vid det specifika 

tillfället, aldrig är exakt det samma.35  

 Patrick X Dias, som även han diskuterar Rosenblatts teori, skriver om hennes syn på 

individens/undervisningens förhållningssätt till läsning, där hon sätter upp två poler med ett 

kontinuum emellan. Rosenblatt menade nämligen att läsningen antingen hade ett efferent drag – 

vilket karaktäriseras av en snäv syn på läsning där fokus ligger på vad man lär sig efter läsningen – 

eller mer lutade åt att vara estetisk – vilket är en mer personlig läsning där fokus ligger på vad 

som händer under läsningen, d.v.s. vad relationen mellan individ och text åstadkommer. Det är 

inte svårt att se att Rosenblatt förespråkar en estetisk undervisning/estetisk läsning (vid 

skönlitterär läsning) och Dias menar att hennes teori vuxit fram då hon upptäckt att 

undervisningen i skolorna i alltför stor grad använde sig av efferentläsning, där lärarens tolkning 

ansågs vara den rätta.36  

 En annan socialisationsteoretiker är Kathleen McCormick, vilken är en av många som Lars-

Göran Malmgren använder sig av i sin studie. McCormick menar, liksom Rosenblatt, att 

läsningen är en akt där både text och läsare är verksamma. Hon använder sig av något hon kallar 

repertoarer, vilket tydliggörs i Bild 1. Med detta menar McCormick att både text och läsare har var 

sin repertoar, ofta omedveten och i många fall självklar, som ligger till grund för läsningen. 

Texten har en allmänrepertoar formad dels av samhället och dels av den specifike författaren 

skriven i en viss historisk kontext. Texten har också en litterär repertoar, där texten speglar den 

tids litteratursyn som den skrevs i samt visar textens individuella unikhet. På samma sätt har 

läsaren en allmänrepertoar där samhället är del i formandet av individen, men det finns också 

specifikt individuella drag för varje läsare. Läsaren har också, precis som texten, en litterär 

                                                 
34 Probst, 1992, s. 54-77. 
35 Gun Malmgren, Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa – om samspelet mellan text, läsare, skola och 
samhälle (I: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 2002:4/2003:1) s. 24. 
36 Patrick X Dias, Literary reading and classroom constraints: Aligning practice with theory (I: Judith A Langer, 
Literature instruction. A focus on student response. Urbana, 1992. s.131-162) s. 132-135. 
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repertoar. Denna speglas av samhällets normer, de kontexter individen möter texter i, läs- och 

texterfarenheter samt individens eget intresse. Med dessa repertoarer med sig möts alltså text och 

läsare i läsakten, och McCormick menar att läsningen kan få tre olika utslag. Antingen sker en 

kollision, då avståndet mellan textens repertoarer och läsarens repertoarer är för stort, eller så 

sker en matchning, där avståndet mellan textens och läsarens repertoarer är väldigt litet och så att 

säga bekräftar det läsaren redan vet. Idealet, menar McCormick, är dock då det är ett 

spänningsfält mellan text och läsare som ligger inom läsarens närmaste utvecklingszon, då lär sig 

läsaren något och en läsutveckling kan komma till stånd. 37

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 Kathleen McCormicks modell. Text och läsare bär 
 naturligt med sig allmänna och litterära erfarenheter  
 och uppfattningar, s.k. repertoarer, som tas med in i  
 läsningen och därmed påverkar den. 
 Ur: Christina Olin Scheller, Mellan Dante och Big  
 Brother (Karlstad: Universitetstryckeriet, 2007),  
 s.32.  

 
 
 
 
 

 

 Den sista, men absolut inte minsta, socialisationsteoretikern jag väljer att ta upp är Judith 

Langer, som även hon ingår i Lars-Göran Malmgrens studie. Hennes bild av läsning stämmer bra 

överrens med både Appleyards, Rosenblatts och McCormicks, då hon menar att läsningen är en 

process där litteraturen relateras till läsarens erfarenheter och pågående identitetsutveckling. Dock 
                                                 
37 L-G Malmgren, 1997, s. 80-83. 
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inför hon ett nytt begrepp i sammanhanget – envisionment eller så kallade föreställningsvärldar. 

Med detta menar hon de bilder av texten som växer fram mentalt hos läsaren under den 

pågående läsningen genom associationer till individens egna erfarenheter, känslor och kunskaper, 

vilket är ett led i att skapa förståelse. Langer menar att det finns fyra olika stadier i läsakten: being 

out and stepping into an envisionment – läsaren försöker ganska konkret förstå texten – being in and 

moving through an envisionment – läsaren går in i texten och försöker relatera fiktiva saker och 

personer till varandra – stepping out and rethinking what one knows – läsaren reflekterar över och 

jämför det lästa med egna kunskaper och erfarenheter – stepping out and objectifying experience – 

läsaren intar en ökad distans till texten och är duktig på att analysera och jämföra olika texter med 

varandra och med verkligheten samt reflektera över sin egen läsupplevelse. Langer menar dock 

att en läsning kan bestå såväl av en process som att växla mellan alla fyra under en och samma 

läsning.38

 

 

                                                 
38 L-G Malmgren, 1997, s. 216-218. 
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3 Metod och material 
Första delen av resultatavsnittet i mitt arbete bygger främst på de böcker och den forskning som 

LUS-skaparna själva varit med och utformat. Det kändes viktigt att få en grundlig bild av vad 

läsutvecklingsschemat egentligen var och vilket syfte skaparna avsåg med LUS. Jag läste därför 

allt jag kunde komma över som handlade om LUS, och det är utifrån detta – de kunskaper och 

insikter jag fick angående LUS – som jag byggt största delen av mitt arbete.  

 Den andra delen av resultatavsnittet består av de tre intervjuer jag gjorde med tre kvinnliga 

svensklärare på en högstadieskola i Västsverige, vars kommun använt sig av LUS i en 

femårsperiod. Detta efter att ha fått ett godkännande av skolans rektor. Själva syftet med mina 

intervjuer var att jag ville förstå innebörden av och få en uppfattning om åsikterna kring LUS vad 

gäller det praktiska arbetet ute i skolorna. Vid intervjuerna valde jag att använda mig av kvalitativ 

metod, vilket ger en bra empirisk helhetsbild, då svaren i sådana intervjuer alltid är öppna. Man 

kan säga att mina intervjuer var halvstrukturerade, d.v.s. jag använde mig av en intervjuguid (se 

Bilaga 3), där jag ställt upp ett antal frågor uppdelade efter olika grundteman, men där själva 

ordningen av frågorna i intervjuerna inte var fast. Intervjuguiden blev på så sätt ett underlag, 

något att utgå ifrån och något av en ram att hålla sig inom. För att få intervjuerna att bli så 

heltäckande som möjligt, blev det naturligt att ställa följdfrågor på de aspekter som respektive 

lärare lyfte fram, vilka alltså inte framgår av själva intervjuguiden. På detta sätt kunde jag lättare få 

en uppfattning om de olika lärarnas upplevelser, tankar, reflektioner och åsikter om LUS.  

 Under intervjuerna använde jag mig av en bandspelare, eftersom jag ville koncentrera mig 

och fokusera på själva samtalet och inte på att hinna anteckna det som lärarna berättade. Då 

intervjuerna spelades in kunde jag sedan i lugn och ro gå igenom intervjuerna med fördelen att 

jag kunde spola fram och tillbaka och stanna upp då det behövdes.  

 I denna uppsats är lärarnas namn fingerade av sekretesskäl och således heter de därmed något 

annat i verkligheten.    

 Övriga områden, som inte fått plats i mitt arbete, som skulle vara intressanta att forska vidare 

på är:  
- Elever som har ett annat modersmål än svenska. Ska de exempelvis lusas på sitt 
 modersmål eller på svenska, eftersom brister i deras ordförråd kan hindra dem från  
 att visa var de verkligen ligger i sin läsutveckling? 
- Vad elever och föräldrar anser om LUS. 
- Fråga kommuners politiker varför de valt att satsa på LUS i sina skolor. Är de 
 exempelvis insatta i vad LUS innebär? 
- Sätta sig in i hur de bibliotek som är engagerade, arbetar med LUS. 
- Vad det finns för övriga analysverktyg/läsutvecklingsmodeller som används i 
 undervisningen ute på olika skolor. 
- Hur olika lärare ser på läsutveckling och hur de väljer att bygga upp sin undervisning  
 för att få till en sådan.  
- Vilka böcker/texter eleverna väljer att läsa och varför. 
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4 Resultat del 1 – LUS i teorin 
4.1 Intentionen med och strukturen i LUS  
Tanken med LUS, menar skaparna av schemat, är att ”ge läraren en ny trygghet som kan ersätta 

läromedlets mekaniska inlärningsgång. Genom LUS väcks lärarens nyfikenhet på själva 

processen, och läraren lockas att hitta egna idéer på hur han eller hon gemensamt med eleven kan 

närma sig nästa steg i LUS.39 Därför, säger Bo Sundblad i en intervju med Lena Hellblom, ”har vi 

medvetet undvikit att gå ut med någon färdig metodik i anslutning till läsutvecklingsschemat.”40 

Men vad är då LUS och vad innebär det? Detta ska jag försöka redogöra för nedan.    

 

4.1.1 Läsprocessen 
LUS grundar sig på den modell för läsning som Åke W Edfeldt utarbetat och beskrivit i boken 

Läsprocessen – grundbok om läsforskning 41, vilken framgår av Bild 2. Skaparna av LUS understryker 

dock att ”Modellen är en slags karta över verkligheten och alltså en förenkling. Den är inte 

verkligheten och kan aldrig ersätta verkligheten. Men den kan tjäna som hjälpmedel att förstå och 

överblicka den.”42 De vill också poängtera att modellen lätt kan missförstås som att pilarna visar 

ett statiskt flöde. I verkligheten, menar de, är alla delarna i modellen aktiva och utförs parallellt 

med varandra då en individ läser.43  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Bild 2 Åke W Edfeldts modell av läsprocessen som LUS är baserat på.
 Ur: Birgita Allard, Margret Rudqvist och Bo Sundblad, Nya  
 Lusboken (Stockholm: Bonnierutbildning, 2001) s. 9. 

                                                 
39 Inger Holmström Lindgren, LUS-läsning (I: PM om utbildning, Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1982:8) s. 28. 
40 Lena Hellblom, Att kunna läsa. (I: KRUT, Solna: Williamssons Offsettryck AB, 1985:3) s. 39. 
41 Åke W Edfeldt, Läsprocessen (Stockholm: Liber Utbilningsförlaget, 1982) 
42 Birgita Allard, Margret Rudqvist & Bo Sundblad, Nya Lusboken (Stockholm:Bonnierutbildning, 2001) s. 8. 
43 Bo Sundblad, Kerstin Dominkovic´ & Birgita Allard, LUS – en bok om läsutveckling. (Stockholm: Liber   
Utbildningsförlaget, 1981) s. 96. 
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 Den modell av läsprocessen som LUS använder sig av tar sitt avstamp redan utanför själva 

läsningen som akt. Man menar att de kunskaper och erfarenheter en individ har påverkar denne, 

omedvetet och/eller medvetet, i allt denne gör, därmed också då vi läser. Dessa inre 

förutsättningar, samt de yttre förutsättningar som kontexten utgör, hjälper oss att bygga upp en 

beredskap för det vi ska läsa, s.k. förförståelse. Förförståelsen kan sägas fungera som en grov skiss, 

som är tänkt att underlätta avläsningen och bearbetandet av det lästa. Allteftersom vi läser blir 

denna skiss alltmer detaljerad, bearbetad och utfylld. Ofta tvingas vi även ”sudda ut” delar av 

skissen, vilket sker då texten exempelvis inte handlar om det vi först trodde att den skulle göra. 

På så sätt reviderar vi fortlöpande vår förförståelse för det vi läser.44

 Själva läsningen kan sägas bestå av två funktioner, som givetvis styrs av och i sin tur påverkar 

förförståelsen. Den första av dessa funktioner är avläsningen, vilken kan beskrivas som ögonens 

registrering och deras samspel med vårt tänkande. LUS-författarna understryker att avläsningen 

har en djupare dimension och är mer avancerad än förmågan att bara registrera bokstäver, s.k. 

perception. Det är snarare en invecklad process, där vi, då vi väl lärt oss läsa, inte längre behöver 

titta på varje bokstav utan naturligt ser helheter som ord och fraser. 45  

 Den andra funktionen i läsningen är den tankemässiga bearbetningen, vilket har att göra med 

bearbetandet av det vi läser och reviderandet av vår förförståelse. Samtidigt som vi läser 

strukturerar, jämför och korrigerar våra tankar den nya informationen med de gamla kunskaperna 

och erfarenheterna, som varit med i formandet av förförståelsen, och på så sätt lyfts innehållet i 

det lästa till en mer medveten nivå.46     

 Avläsningen och den tankemässiga bearbetningen leder sedan till läsförståelse. Om det brister i 

någon av dessa funktioner skapas inte heller någon läsförståelse; utan avläsning existerar det ju 

överhuvudtaget ingen läsning och saknas det tankemässig bearbetning blir det bara ett mekaniskt 

avläsande av bokstäver och ord utan att det resulterar i någon förståelse. Läsförståelsen, vars 

omfattning begränsas till ord eller kortare stycken, inverkar dels på det ständiga omarbetandet av 

förförståelsen och dels på innehållsuppfattningen, som kan sägas vara det slutgiltiga målet med 

läsprocessen.47  

 Vad gäller innehållsuppfattningen poängterar LUS-författarna att denna inte fungerar som ett 

pussel där bit läggs till bit, utan att vår hjärna – redan utifrån ett ganska litet informationsmaterial 

– skapar en helhet från början. Helhetsbilden blir, liksom liknelsen med förförståelsen som en 

skiss, på så sätt bättre och klarare ju mer vi läser av en text. Innehållsuppfattningen är därmed en 

                                                 
44 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 9-16. 
45 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 16-18. 
46 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 18-20. 
47 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 21. 
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aktiv del av hela läsprocessen, enligt LUS-modellen, och är i sin tur med och inverkar på 

uppbyggandet av förförståelsen under läsningens gång. De nya insikter vi får genom läsningen, då 

den bearbetats till en innehållsuppfattning, läggs till våra tidigare kunskaper och erfarenheter och 

kan vara bidragande i en persons läsutveckling. Detta resultat av läsprocessen är själva syftet med 

läsutvecklingsschemat, som jag kommer att redogöra för nedan.48

 

4.1.2 Läsförmåga 
Skaparna av LUS är kritiska mot att många av de tester och diagnoser som förekommit i 

skolsammanhang, vars syfte varit att mäta elevernas läsförmåga, i de allra flesta fall bedömt 

utefter kriteriet läshastighet. Snabb läsning och få avläsningsfel har i testerna bedömts som god 

läsförmåga och viceversa; detta resultat utan att ta någon hänsyn till vilken text det är fråga om 

och i vilket sammanhang testet gjorts. Läshastigheten, menar LUS-skaparna, ”kan aldrig användas 

som ett kriterium på läsförmågan. Läshastigheten är alltid beroende av förförståelsen som i sin 

tur beror på individens kunskaper och erfarenheter, inte minst läserfarenheter. Ibland läser man 

med nödvändighet långsammare, ibland snabbare, givet att man anser att läsning går ut på att 

förstå.”49 Ju bättre förförståelse man har för språket och innehållet i en text, desto snabbare går 

själva läsprocessen, menar de. Om förförståelsen för texten innehåll och form däremot är liten 

måste individen lägga ner mer kraft på detaljavläsning och tankebearbetning, vilket naturligt gör 

läsningen långsammare. Detta, förtydligar de, är lätt att känna igen sig i, då de första kapitlen i en 

ny bok alltid är mödosammast att läsa. Det krävs då en mer noggrann läsning, eftersom man 

ännu inte byggt upp någon stor förkunskap kring den specifike författarens språk och vilka 

karaktärer och miljöer boken beskriver. Detta, anser skaparna av LUS, gäller både för barn, som 

ännu inte hunnit utveckla sina lässtrategier särskilt långt, liksom för vana vuxenläsare. 

Läsprocessen, d.v.s. den modell som kan ses på Bild 2, fungerar därmed likadant för dessa olika 

läsare. Det som skiljer dem åt är mängden kunskap och erfarenheter som de tar med sig in i 

texten, samt att den vane läsaren utvecklat, förfinat och automatiserat de olika lässtrategierna. 

Därmed kan, oavsett läshastighet, både barn och vuxna bedömas som goda läsare. Detta 

resonemang om att en god läsförmåga visar vad en läsare kan under bra förutsättningar, har 

skaparna av LUS tagit fasta på i utvecklandet av punkterna i själva schemat, vilket kommer att 

förklaras nedan.50  

 

                                                 
48 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 34-36. 
49 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 25. 
50 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 35-39. 
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4.1.3 Läsutvecklingsschemat  
LUS står för läsutvecklingsschema och beskriver således en pågående process, en utveckling. 

Själva schemat består av 20 punkter, där varje punkt motsvarar ett registrerbart steg framåt i en 

individs läsutveckling. En utveckling som, menar skaparna av LUS, hos de allra flesta barn följer 

en generell, bestämd ordning, då de i samspel med redan läskunniga formas till läsare.51 Varje 

erövrad läskvalité övas med vidare läserfarenheter upp tills den är väl förankrad. Först då detta är 

gjort kan individen avancera till svårare och mer komplexa lässtrategier, d.v.s. klättra upp ett steg i 

läsutvecklingsschemat. Tillgodogörandet av lässtrategier går i början i ett relativt snabbt tempo, 

men bromsas efterhand upp då de mer avancerade kvalitéerna kräver att individen läser mycket 

och därmed får en bredare och djupare läserfarenhet.52 Detta framgår av Bild 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3 LUS-punkternas svårighetsgrad i tid. 
 Ur: Birgita Allard & Mimmi Askeljung, Komplement till Nya Lusboken (Stockholm:  
 Bonnierutbildning, 2003) s. 5. 

 

 

Läsutvecklingsschemat, vilket i sin helhet kan ses i Bilaga 1, är indelat i tre olika faser med ett antal 

tillhörande punkter, som är tydligt beskriva i Nya Lusboken53 för att underlätta lärarnas 

bedömning av var de ska placera eleverna i schemat.  

 Fas 1 har fått benämningen utforskande och innehåller punkterna 1-12. Dessa punkter 

beskriver utvecklingen från icke-läsare tills då eleven upptäckt alla de strategier som ingår i ett 

funktionellt läsande.54 Denna fas, då den främst karaktäriseras av de tidiga skolåren, är av mindre 

betydelse för min undersökning och jag kommer därför bara kort nämna vad den innebär. Detta 

för att ge en djupare förståelse för fas 2 och fas 3, som jag mer detaljerat kommer att skriva om 

senare.  

 De allra första punkterna i fas 1 utgör barnets första avancerade möte med text, där syftet är 

att introducera dem in i skriftens mystiska värld. Skriftspråket är på många sätt regelstyrt och i 

                                                 
51 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 53. 
52 Birgita Allard & Mimmi Askeljung, Komplement till Nya Lusboken (Stockholm: Bonnierutbildning, 2003) s. 5. 
53 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001.  
54 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 54-77. 
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läsutvecklingsschemats första punkter gäller det för barnet att upptäcka och ta till sig de mest 

grundläggande normerna, så som läsriktning, att skrivna ord kan uttalas högt och därmed är 

förknippat med talspråk, att bokstäver bildar ord etc.55  

 Skaparna av LUS poängterar vikten av att utgå från barnets förförståelse och intresse vad 

gäller läsinlärning. Oftast sker detta till en början ganska naturligt, då barnet växer upp i en 

skriftkultur. Det icke-läsande barnet utvecklar en nyfikenhet för texter, då människor runt 

omkring dem sysslar med dem. Detta kan exempelvis ses i att barnen ofta leker läsare genom att 

härma hur de ser att riktiga läsare hanterar texter, eller att det känns kul att lära sig känna 

igen/skriva sitt eget och familjemedlemmars namn. Det är dock viktigt att även det fortsatta 

arbetet med läsinlärningen bygger vidare på barnets förförståelse och intresse, menar LUS-

författarna, d.v.s. att det finns människor runtomkring barnet som stöttar och puffar på barnet att 

lära sig fler ord och öva upp sina lässtrategier, om detta inte sker av spontan egen vilja av barnet 

själv vill säga. Att ta till vara på barnets förförståelse kan innebära att man använder sig av samma 

bok ett flertal gånger eller att ämnet i en ny text innehåller redan välbekanta ord och ett välkänt 

tema.56

 Spontant väljer barnet självmant ofta textmässigt mer och mer avancerade böcker, då de 

känner att läsningen går relativt lätt, vilket utmanar dem att utveckla sin läsförmåga. Detta gör att 

de efterhand för allt större text- och läserfarenhet, lär sig att förfina redan uppnådda lässtrategier 

samt kan klättra vidare i läsutvecklingsschemat genom att börja öva upp nya strategier. Denna 

utveckling är dock sällan helt spikrak, utan för många en mödosam resa. Ibland kan en elev fastna 

ganska länge på en punkt i schemat, d.v.s. behöva mycket läserfarenhet för att kunna utveckla sin 

läsförmåga vidare. Detta är kritiska stadier, då exempelvis upprepade val av för avancerade 

böcker kan sänka elevens självförtroende och skapa ett motstånd mot läsning. Vid sådana 

tillfällen är pedagogens roll som stödjare viktig.57 Detta speglas också i följande citat av LUS 

författarna angående punkt 7 i läsutvecklingsschemat: 

 
Barn som råkar välja en för svår bok att läsa på egen hand, uppfattar oftast att det är 
boken, som är tråkig. De släpper den och väljer en ny. Det är viktigt att barnet får 
pröva sina gränser utan onödiga pekpinnar, samtidigt som val av för svåra böcker inte 
får bli deras vanligaste erfarenhet. 
 Läsande är det enda som för läsningen framåt! Läsning av lust för dem ännu längre! 
Böcker inom räckhåll för barnets förmåga, som lockar till läsning, är avgörande för en 
optimal läsutveckling.58

 

                                                 
55 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 54-77. 
56 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 54-77. 
57 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 54-77. 
58 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 66. 
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 De sista punkterna i fas 1 i läsutvecklingsschemat har eleven uppnått då denne naturligt och 

omedvetet växlar mellan olika lässtrategier för att åstadkomma en så funktionell och 

arbetssparande läsning av texter som möjligt. Viktigt att understryka är dock att läsningen, när 

eleven har nått hit, fortfarande är under utveckling och många gånger kan vara lite ryckig och 

stapplande, och trots att böckerna fått allt färre illustrationer som hjälp till handlingen och blivit 

mer omfångsrika textmässigt är de fortfarande att betrakta som relativt enkla.  

 Det följande skedet i läsutvecklingsschemat, fas 2, kallas expanderande och består av punkterna 

13-19. Där punkterna 13, 15 och 18 kan ses som den utvecklingslinje som gäller för den fortsatta 

löpande läsningen, medan punkterna 14 och 16 utgör specifika läsfunktioner som först, enligt 

LUS-skaparna, kan uppnås då barnet kommit en viss bit i sin läsutveckling. Punkt 19 är sedan en 

kombination av funktionsläsning och löpande läsning.59

 Punkt 13 karaktäriseras av kapitelböcker med ganska få bilder, där elevens läsning är nästintill 

flytande. Då eleverna kommit så här långt i sin utveckling behöver de mycket läserfarenhet, innan 

de kan klättra vidare och utöka sin läsförmåga, vilket förtydligas i Bild 3. Därför är det viktigt att 

skapa och stimulera till läslust. ”Barnens läslust är absolut avgörande för deras läsutveckling. 

Läsmängden, de skaffar sig genom den, utvecklar förmågan att kombinera lässtrategierna på ett så 

arbetsbesparande sätt, att läsprocessen mer och mer fungerar ’av sig själv’, dvs.. att deras 

tankekraft helt kan ägnas åt förståelsen av texten”.60

 Följande punkt, punkt 14, motsvarar det som utgjorde punkt 16 i det ursprungliga 

läsutvecklingsschemat, nämligen s.k. sökläsning. För att behärska detta fenomen måste eleven lära 

sig att närma sig texten på ett nytt, ytligare sätt, d.v.s. snabbläsa för att hitta någon speciell 

information i texten och inte, som tidigare, läsa från början till slut. Tyvärr, menar LUS-

författarna, använder sig lärarna alldeles för ofta av frågor i skolan, där sökläsning är en snabb 

och arbetssparande metod för att hitta de svar i en text som läraren vill att eleven svarar på. 

Många elever sökläser då enbart och går miste om att läsa hela texten, vilket skapar brister i 

inlärningen. Särskilt de elever som har ett läsmotstånd använder sig frekvent av sökläsning, 

eftersom de då inte behöver läsa mer än de måste, menar skaparna av LUS. Att oreflekterat 

använda sig av mycket sådana frågor i undervisningen, kan, anser de, bidra till att lärarna 

överskattar elevernas verkliga läsförmåga.61      

 Det mest utmärkande med läsningen, då en elev nått punkt 15, är att denne från och med nu 

föredrar att läsa tyst. Tidigare har det varit nödvändigt för förståelsen att uttala det lästa högt, 

men nu flyter läsprocessen på relativt obehindrat även vid tyst läsning. Denna läsning kan på sätt 

                                                 
59 Allard & Askeljung, 2003, s. 14. 
60 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 79. 
61 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 80-83. 
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och vis dock utgöra ett hinder då läraren ska bedöma sina elevers läsutveckling, menar LUS-

författarna. Lärarens bedömning sker nämligen utifrån elevernas högläsning.  
 
Det kan hända att barn då inte visar upp ett flyt vid högläsningen, även om 
tystläsningen fungerar utmärkt. Denna motsättning kan bero på att den tysta läsningen 
är betydligt snabbare, jämfört med den tid det tar att uttala samma text, dvs. läsa högt. 
De har fått upp en viss läshastighet som de vant sig vid och förmår inte sakta ner den så 
att högläsningen blir flytande.62  

 

Läraren, anser LUS-skaparna, måste vara medveten om detta samt att elevens läsning kan bli 

sämre på grund av viss nervositet vid bedömningstillfället. Läraren bör även uppmärksamma om 

eleven förstår vad den läser eller om det i själva verket är fråga om mekanisk avläsning av ord – 

allt för att inte över- eller underskatta sina elevers verkliga läsförmåga.63  

 Punkt 16 och 17 lämnar jag därhän utan att kommentera och riktar istället uppmärksamheten 

mot punkt 18 i läsutvecklingsschemat. Denna punkt är en långdragen process, vilket kan ses 

förtydligat i Bild 3, där mycket läserfarenhet krävs innan man kan komma vidare i sin 

läsutveckling. Punkt 18 är därför indelad i tre mindre sektioner, där läsförmågan och 

lässtrategierna blir allt mer komplexa.64  

 Punkt 18a karaktäriseras av lustfylld läsning, s.k. bokslukande, där själva läsandet som akt 

glöms bort till förmån för viljan att komma vidare i bokens handling. Genrevalet, menar skaparna 

av LUS, utmärks av att det är samma typ av böcker som läses av eleven; vanliga exempel är Bert-, 

Kitty- eller Fem-böcker. Böcker som ingår i samma serie har ofta karaktärer som återkommer 

samt liknande miljöer och huvuddrag i handlingen. Fokus ligger på händelseförloppet, som gärna 

ska vara spännande eller humoristiskt. De välkända komponenterna skapar en god förförståelse, 

som gör det lätt att läsa.65  

 I 18b så övergår eleven till lustläsande av ungdomsböcker, beskriver LUS-skaparna, där 

person- och miljöbeskrivningarna är mer utförliga samt som innehåller inre monologer. 

Genrevalet är inte längre lika smalt och man kan se att eleverna börjar reflektera över vad de 

läser. 66

 Efterhand, framhåller skaparna av LUS, kommer eleven troligen att börja rumstera i 

vuxenlitteraturen – i alla fall sådan litteratur som ligger nära de förkunskaper de redan har – och 

har då nått fram till 18c i läsutvecklingsschemat. I en del vuxenlitteratur kan texten ha olika 

dimensioner, vilken behållning eleven har av en sådan text beror då på hur van denne är att 

                                                 
62 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 83-84. 
63 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 83-85. 
64 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 94-103. 
65 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 94-99. 
66 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 99-100. 
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reflektera. Ibland, menar LUS-författarna, kanske eleven bara tar till sig den dimension som för 

närvarandet är mest tillgänglig.67  

 I fas 2 har slutligen punkt 19 placerats, som utgörs av s.k. översiktsläsning. Denna typ av 

läsning kräver att eleven har utvecklat en rad olika lässtrategier, eftersom den är avancerad på så 

sätt att eleven måste ha utvecklad insikt om olika texters struktur samt även en stor 

erfarenhetsmässig kunskapsbank till hjälp för att bygga upp en god förförståelse.68

 Fas 3 har fått benämningen litterat läsande, vilket fordrar en gedigen läserfarenhet av texter i 

olika genrer. Vid ett sådant läsande behöver individen inte längre vara väl förtrogen med innehåll 

eller struktur i texten för att kunna ta den till sig, utan använder sig av sina väl inlärda lässtrategier 

för att ta sig vidare då snårigheter uppkommer. En litterat läsare, menar författarna av LUS, är 

eftertänksam och reflekterande och har inga problem att förstå abstrakta begrepp och hypotetiskt 

tänkande.69      

 

4.1.4 Dokumentering 
Vart eleverna placeras i läsutvecklingsschemat hänger nära samman med den specifike lärarens 

bedömningskompetens. Utifrån vad denne hör av elevernas läsning vid testtillfällen samt 

observerar i klassrummet i stort sett dagligen, ska anteckningar göras i ett protokoll (se Bilaga 2). 

Skaparna av LUS rekommenderar sedan att lärarna gör stolpdiagram klassvis och årskursvis. 

Stolparna i diagrammet ska visa hur många elever som kommit till respektive punkt i 

läsutvecklingsschemat.70 I en intervju med Lena Hellblom förklarar Bo Sundblad och Birgita 

Allard, som är två av dem som ligger bakom utformandet av LUS, att ”Vitsen med diagrammet är 

att läraren får en överblick över sin klass. Man kan t ex se om det är stor spridning i 

läsutvecklingen, och det kan användas som grund för att t ex få extra resurser för att kunna 

stödja eleverna”.71 Bo säger senare i samma intervju att många lärare berättat för honom att 

diagrammet inneburit ”att de för första gången talat med och observerat varje elev i sin klass.”72

 LUS-skaparna understryker vikten av att den enskilde läraren diskuterar 

läsutvecklingsbedömningen med andra kollegor, eftersom det är först då en 

bedömmaröverensstämmelse kan uppnås och under- eller överskattningar av elevers läsförmåga 

kan undvikas.73

 
                                                 
67 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 100-102. 
68 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 103-106. 
69 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 107-127. 
70 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 129-132. 
71 Hellblom, 1985:3, s. 38. 
72 Hellblom, 1985:3, s. 38. 
73 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 132-134. 
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4.1.5 LUS i relation till kursplanen i svenska  
De första punkterna i läsutvecklingsschemat når eleven i regel i en relativt snabb följd, medan de 

övriga kräver mer lästräning och läserfarenhet för att befästas och kunna utvecklas vidare (se Bild 

3). I sin artikel Lus-läsning kommenterar Inger Holmström Lindgren läsutvecklingsschemat med 

att skriva: ”De allra sista punkterna i schemat når eleven tidigast på mellanstadiet, men mer troligt 

på högstadiet eller först i vuxen ålder. Så intimt förknippade med den intellektuella utvecklingen 

är de”,74 vilket kan ses som en fingervisning av hur punkterna i schemat är relaterat till elevernas 

ålder. Men vilka krav ställer den rådande kursplanen i svenska i själva verket på eleverna? 

 Den aktuella kursplanen i svenska deklarerar, angående läsning, att eleverna…  

…i slutet av det femte skolåret skall: 
- kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker 
 och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens 
 upplevelser samt reflektera över texter 75

 
…i slutet av det nionde skolåret skall: 

- kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra 
 länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet 
 sammanhängande samt kunna reflektera över det 76

 
- kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 
 författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka 77

 

LUS-författarna själva, menar att punkt 18a i läsutvecklingsschemat (se Bilaga 1) borde vara 

uppsatt som ett delmål i skolans läsundervisning – helst ska eleverna ha nått till punkt 18c – 

eftersom kursplanen i svenska uttrycker att eleverna ska ha nått längre än så i sitt läsande, då de 

går ur nionde skolåret.78 Dock är det inte alla elever som lyckas med detta och skaparna av LUS 

tar upp några erfarenhetsmässiga exempel: 

Inom en och samma klass i år 7 kan skillnaden mellan den mest oerfarne läsaren och 
den mest erfarne vara mellan punkt 13 och 18b, eller annorlunda uttryckt upp till sex-
sju år. […] Även lärare på mellanstadiet berättar att barnen, redan i år 5, har slutat tycka 
att läsning är roligt eller att de inte hinner läsa på fritiden. Det märkligaste är att i år 9 
och i gymnasieskolan är spännvidden mellan eleverna nio-tio år, om man lyssnar på hur 
lärare beskriver sina elevers läsning. I en klass i år 9 finns alltså två, tre, fem eller fler 
elever som efter nio års skolgång läser på en åtta-nioårings läsnivå, dvs på en nivå som 
motsvarar punkt 13-14 i LUS. Ber man lärarna spekulera i orsaker anger de oftast för 
lite tidig träning, bristande läserfarenhet och läsovilja […] I samma klass kan finnas 
elever med en läsförmåga som är bättre än många vuxnas.79

 
                                                 
74 Holmström Lindgren, 1982:8, s. 28. 
75 Skolverket, 2000, Kursplan i svenska. 
76 Skolverket, 2000, Kursplan i svenska.  
77 Skolverket, 2000, Kursplan i svenska.  
78 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 96. 
79 Allard & Askeljung, 2003, s. 53-54. 
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5 Resultat del 2 – LUS i praktiken 

5.1 Den praktiska förtrogenheten av LUS  
I den högstadieskola, årskurs 7-9, som jag besökte i Västsverige, hade man använt sig av LUS i 

omkring 5 år. Det första mötet med LUS skedde då några av kommunens LUS-ombud kom och 

presenterade LUS på skolan. Svensklärarna fick, som en introduktion till LUS-arbetet, var sitt 

exemplar av Nya Lusboken80. Boken lästes noggrant kapitel för kapitel och diskuterades senare av 

svensklärarna vid ämnesträffar.   

 Då det var dags att börja verksamheten med att placera in eleverna i läsutvecklingsschemat, 

s.k. lusning, tog skolan hjälp av de personer som infört LUS på den intilliggande låg- och 

mellanstadieskolan. Dessa personer förde introducerande LUS-samtal med eleverna, där 

högstadielärarna i svenska i stort sett bara satt med för att observera hur sådana samtal kunde gå 

till. I det vidare arbetet med att själva lusa eleverna, fungerade dessa personer sedan som 

handledare och feedbacksgivare. Snart ansåg sig högstadielärarna i svenska ha fått så pass mycket 

kunskap om hur LUS fungerade att de klarade av det på egen hand och den introducerande fasen 

med hjälp utifrån avslutades.  

 En av de intervjuade lärarna, Lina, berättade att det i början kunde det bli en hel del 

diskussioner med kollegerna kring bekymmer och problem i LUS eller om elever man kände sig 

osäker på, men att lärarna idag känner sig så pass säkra och väl förtrogna med 

läsutvecklingsschemat att de sällan behöver resonera med andra kollegor. Maria målade upp 

samma bild och hon, som skolans LUS-ombud, förklarade att detta också gällde då alla LUS-

ombud från olika skolor i området träffades för att diskutera LUS. Hon berättade att ”i början, 

när LUS var nytt, var det ganska mycket diskussioner om problem och svårigheter. Idag kanske vi 

istället diskuterar någon intressant artikel eller så. Jag ser träffarna som fortbildning numera.”     

 Då jag frågar lärarna i min intervju hur just de uppfattar LUS, får jag en ganska samstämmig 

förklaring av att LUS är ett utvecklingsschema som tydligt visar olika steg i elevens läsförmåga 

och som tar hänsyn till både avläsning och förståelse, vilket stämmer bra in på vad LUS utger sig 

för att vara. 

 

 

 

 

                                                 
80 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001. 
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5.2 Tillvägagångssätt i praktiken – att ”lusa” en elev 
Hur de tre lärarna gick tillväga för att placera in en elev på en punkt i läsutvecklingsschemat, såg 

lite olika ut. Lina lusade sina elever genom att ta dem vid sidan om den vanliga undervisningen. 

Hon berättade att de fick ta med sig boken de höll på att läsa i och börja med att förklara vad 

som hänt i boken fram tills nu. Sedan, förklarar hon, ”får eleven läsa en bit högt ur boken, så att 

jag hör flytet i läsningen. Efter det får eleven läsa en eller ett par sidor tyst och sedan berätta för 

mig vad som hänt. Då ser jag ganska snabbt om de har problem med läsförståelsen.” Då detta är 

gjort pratar de om texten på olika sätt, vilket hon exemplifierar med: ”Jag kanske ber dem leta 

upp betydelsebärande ord, eller om jag känner mig osäker på att de inte klarar av att följa 

arbetsbeskrivningar har jag stenciler där instruktionerna som ges är i två eller flera led.” Dock 

poängterar hon att ”det är inte bara LUS-tillfället som gör att jag bedömer var en elev ligger i 

läsutvecklingen. Jag observerar ju utvecklingen annars också, till exempel i vilka böcker de väljer 

att läsa. Svaga elever lägger man ofta märke till i andra sammanhang i undervisningen och där kan 

man ju ganska tydligt se en utveckling i läsningen när de klarar sådant de inte gjort innan.” 

 Maria har, till skillnad från Lina, valt att integrera lusningen mer med sin vanliga undervisning 

och hon berättar följande:  

 
När jag lärde mig LUS från början, tänkte jag att man ska sitta ensam i ett rum med en 
elev, men så inser man att det inte håller i den dagliga verksamheten. Man hinner helt 
enkelt inte! Men när eleverna arbetar med läsning i den vardagliga klassrumssituationen, 
får jag en god koll på vad de klarar av och inte. Så pass noggranna och varierande 
redovisningar av böcker och texter anser jag att jag jobbar med. […] Jag har inte 
förändrat något i min undervisning bara för att LUS kom in i bilden, jag gör som jag 
alltid har gjort och utgår från skönlitteratur och andra texter i stort sett i alla uppgifter i 
min undervisning. […] Jag lusar hela tiden i min undervisning. Det sker kontinuerligt. 
Min kalender med elevernas LUS-tal uppdateras hela tiden.  

 
Enskild lusning av elever, sådan som Lina utför, gör hon endast då hon försöker fånga upp en 

elev som har problem med sin läsning.    

 Karin kan påstås ligga mitt emellan Lina och Maria i hur hon väljer att lusa eleverna. Hon 

berättar att innan eleverna kommer till högstadiet, d.v.s. flyttar upp från årskurs sex till årskurs 

sju, sker överlämningskonferenser, där mellanstadielärarna berättar om eleverna för de nya 

högstadielärarna. Vid dessa möten är det också sagt att elevernas LUS-tal, alltså vilken punkt 

respektive elev är placerad i läsutvecklingsschemat, ska rapporteras. Detta, menar hon, ger lärarna 

ett hum av var eleverna befinner sig i sin utveckling och man har något att arbeta utifrån. Vad 

gäller just hennes lusning förklarar hon följande:  

 
 
I årskurs sju sitter jag med dem en och en, eftersom jag inte känner dem så bra än och 
behöver få en bra bild av deras läsning. Vi har ju bara fått LUS-talen från mellanstadiet, 
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så nu vill jag skapa mig en egen uppfattning. Då får eleverna läsa en bit text och utifrån 
detta försöker jag bedöma var de ligger på för punkt i schemat. I åttan och nian tycker 
jag att jag lärt känna dem så pass bra att jag inte alltid behöver sätta mig med dem en 
och en, när jag ska lusa. Jag har en väldigt bra uppfattning om deras läsning ändå. De 
läser ju och skriver hela tiden i svenskan, så att sätta sig och lusa dem känns nästan lite 
överdrivet. De flesta har ju nått till punkt 18 och då förändras det inte så mycket. När 
jag lusar koncentrerar jag mig mest på dem som inte nått upp till 18 än. 

 
 En gång per termin, förklarar de intervjuade lärarna, ska sedan de LUS-tal som lärarna 

bedömt att respektive elev ligger på, klassvis rapporteras in till rektorn. Rektorn, i sin tur, 

sammanställer resultaten för skolan och rapporterar vidare till kommunen.  

 Något som alla tre lärare tog upp vid intervjun var aspekten på elevernas spridning vad gäller 

läsutvecklingen. ”Målet är att eleverna ska ligga på 18a när de kommer hit från sexan, men det 

kan finnas elever som ligger på punkt 14, vilket motsvarar en nivå som gäller för årskurs tre”, 

berättade Lina. Alla lärare var överens om att det skulle behöva läggas mer tid på läsning än vad 

det gör idag, särskilt för de elever som inte når upp till målen. Men, menade de, det finns inget 

utrymme, eftersom det finns andra moment som också ska hinnas med i svenskan. Lärarna 

hävdade att undervisningen i alla ämnen på högstadiet förutsätter att eleverna har en väl 

utvecklad läsförmåga. De elever som är svaga läsare kommer därmed att få problem inte bara i 

svenskan, utan också i de andra ämnena. Maria tog upp problematiken kring att de övriga 

ämneslärarna ofta inte insåg detta, d.v.s. att brister i läsutvecklingen också berörde dem. ”Jag 

frågade mitt arbetslag: Har ni tänkt på att bara för att ni visar film, så är det inte säkert att alla 

förstår filmen? Det hade de inte! Man kan tänka att film hänger alla med på, då förstår alla, men 

en del som läser texten hinner kanske bara med första raden. Den vägen är lång att gå till dess alla 

lärare förstår.” 

 Lina berättade i intervjun, angående att de anser sig ha ganska många elever som är svaga 

läsare, att man på skolan börjat diskutera om att införa ett läsprojekt. ”Det är viktigt att hela 

skolan tar ett grepp, eftersom alla ämnen berörs av elever som inte hänger med i undervisningen 

på grund av att de läser dåligt.”  

 I intervjuerna med de tre svensklärarna lät jag dem också få berätta hur de arbetade vidare 

med elevernas läsförmåga efter att de lusats. Även här var svaren snarlika och det svar Karin gav 

kan stå som representativt för alla tre:  
 
Många av sjuorna ligger redan vid punkt 18 när de kommer hit, andra kanske ligger 
strax under, vid 16-17 någonstans. Dessa elever gäller det egentligen bara att pusha 
vidare och till exempel ge dem utmaningar genom att föreslå lite svårare böcker än de 
brukar välja eller en ny typ av genre, när det är dags att börja läsa en ny bok. Man får 
försöka locka dem utefter deras intressen. För dessa elever är läsningen inget större 
problem, värre är det med de elever som ligger väldigt lågt i läsutvecklingsschemat. De 
som nästan inte ens knäckt läskoden. […] Jag är utbildad gymnasielärare och saknar 
därför kunskap i grundläggande läsinlärning och därför kan jag känna mig lite maktlös 
när det kommer så pass svaga elever hit. […] Då får vi ta hjälp från lärarna på låg och 
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mellan. De är ju experterna på det och de har en massa bra tips. Svaga elever brukar 
också få stöd av specialpedagoger.    

 

Lärarna berättade också att kommunbiblioteket var engagerade i LUS och att de märkte upp 

böcker utefter vilken punkt i läsutvecklingsschemat de kan sägas ligga på svårighetsmässigt. 

Detta, menade de, var en bra hjälp för eleverna – som är väl förtrogna med LUS och vilken 

punkt de ligger på – då de själva skulle välja böcker att läsa samt även ett stöd för elevernas 

föräldrar vid bokval till sina barn. Vid vissa tillfällen kommer också en representant från 

biblioteket ut till skolan och propagerar för en rad böcker med olika LUS-tal, för att sprida 

nyfikenhet och intresse för böcker bland eleverna.  

 

 

5.3 De yrkesverksamma lärarnas omdöme av LUS 
Vad tycker då lärarna om LUS som redskap vid läsutveckling på högstadiet?  

 Alla tre lärarna erkände sig till en början varit ganska negativt inställda till LUS och sett det 

som en extra arbetsbörda utöver de vanliga arbetsuppgifterna, särskilt med hänsyn till de 

regelbundna rapporteringar av LUS-tal som skulle göras till rektorn. Efterhand som de blev 

förtrogna med LUS har dock varje lärare valt att lusa eleverna på ett sätt som känns mest 

naturligt och givande för dem, vilket gör att upplevelsen av LUS idag är relativt positiv.   

 Lina är den som verkar mest positivt inställd till LUS, och hon menar att det bästa med det 

faktiskt var något hon från början inte tänkt på. ”Den enskilda tiden man får med varje elev, där 

man sitter på tumanhand, betyder väldigt mycket. Det är en positiv bieffekt av LUS. Det blir ett 

tillfälle att också prata om andra saker man velat diskutera med eleven, och jag upplever att 

eleverna tycker att det är skönt att få lite ensam tid med läraren.” Hon menar också att LUS är 

bra, eftersom det är så tydligt. ”Det är ett stöd att veta vad som är nästa steg, tycker jag, att 

läsutvecklingen blir överskådlig och konkret.” Dock skulle hon vilja ha mer tid till att lusa 

eleverna, eftersom hon nu kände att hon inte hann med att kontrollera de elever som hon skulle 

behöva sitta med igen.  

 Den som kanske var mest skeptisk till LUS var Maria och i intervjun säger hon ärligt: ”Jag 

tyckte inte om det när det kom och jag kan väl inte säga att jag älskar det nu heller.” Hon menar 

ändå att hon kan se en viss vinst med användandet av LUS: 
Vinsten som jag ser idag är att man kan göra hemmet uppmärksam på att det finns ett 
problem; det blir konkret! Om jag bara säger till en förälder, att hans eller hennes barn 
har problem med sin läsning, finns det inget att ta på och de har svårt att inse att det 
faktiskt är ett problem. Men om jag istället säger att: ”ditt barn ligger på LUS-tal 13, 
vilket är en nivå som man bör ligga på i årskurs tre”, blir det handfastare och 
föräldrarna reagerar. LUS gör att det finns något att relatera till och få föräldrar att 
vakna upp och förstå bättre.    
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Jag tolkar att Maria menar, att LUS egentligen bara är ett användbart instrument då det gäller 

elever som har brister i och problem med sin läsning. Detta just eftersom det finns konkreta steg 

i läsutvecklingsschemat att jobba efter. Stegen kan i åtgärdsprogram göras om till mål att jobba 

mot, tillsammans med eleven och dennes föräldrar.  

 Karin, å sin sida, är lite tudelad till vad hon tycker om LUS: 

 
LUS är ett jättebra instrument! Framförallt på låg- och mellanstadiet, där man lär sig 
läsa. Då förstår jag verkligen vikten av att se hur läsningen utvecklas, att få en struktur i 
läsandet som blir tydlig för både lärare, elever och föräldrar. Sen kan jag tycka att när 
eleverna kommer hit upp till högstadiet har LUS spelat ut sin roll. För de flesta 
eleverna, de som är vid punkt 18, händer det ju inte så mycket och då känns det 
överdrivet att lusa av dem bara för att vi måste rapportera in LUS-tal.  

 
Det framkommer i alla tre intervjuer, att lärarna ser en stor brist i läsutvecklingsschemat och detta 

gäller punkt 18 – de s.k. lustläsande faserna. Maria exemplifierar med att säga: ”Jag har elever som 

går ur nian med MVG i svenska, som aldrig når över punkt 17 i schemat. De är inga lustläsare 

och blir det troligen aldrig någonsin. Trots detta är de jätteduktiga på att läsa, förstå, tolka och 

analysera texter.” Lina visar fram exempel på, där hon från en termin till en annan, sett att elever 

halkat bakåt i läsutvecklingsschemat, d.v.s. gått från ett lustläsande i 18a tillbaka till punkt 17. 

Hon förklarar detta med att säga: ”Jag vet inte om lustläsandet kan försvinna… jag kan se det 

som en osäkerhet från min sida, att man överskattade eleven lite. Det kan vara en elev som klarar 

sig utmärkt i svenska, men om man tänker på att det måste handla om lustläsning, kan eleven inte 

placeras i punkt 18.”     

 Både Karin och Lina anser att LUS är relevant i relation till Lpo94 och kursplanen i svenska. 

Mycket av kursplanen i svenska, menar de, trycker på läsning och läsförståelse, vilket också blir 

tydligt i de nationella proven, där en del består av bara läsförståelse. Maria verkar dock inte anse 

att LUS har någon direkt anknytning till styrdokumenten, utan menar att ”LUS är sin egen lilla 

verklighet”.  
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6 Diskussion 
6.1 LUS i relation till inlärningsteorier 
För den som inte är insatt kan kanske LUS till en början uppfattas som något av en behavioristisk 

metod. Detta särskilt med tanke på läsutvecklingsschemats karaktäristiska uppradande av 

färdigheter (punkterna är t.o.m. numrerade), där förmågan att reflektera och analysera kommer 

som slutmål och så att säga knyter ihop de tidigare kunskaperna till en helhet. Men vid en 

närmare granskning förstår man dock ganska snabbt att ett sådant betraktande är felaktigt – LUS 

är varken en metod eller uppbyggt utifrån någon passiviserande, objektiv och kvantitativ 

kunskapssyn. LUS förmedlar snarare en rationalistisk, konstruktionistisk syn, där individen och 

dennes inre intellektuella processer alltid är aktiva. Detta speglas också i Åke W Edfeldts modell 

av läsprocessen (se Bild 2) – d.v.s. den modell som LUS grundar sig på – där alla delar i modellen 

är tänkta att ses som aktiva och parallellt opererande då individen läser, samt där helhetsförståelse 

skapas redan från början och sedan bearbetas under läsningens gång. En sådan människo- och 

kunskapssyn överensstämmer med både Piagets kognitiva och Vygotskijs sociokulturella teori, 

men inom vilken teoretisk sfär kan LUS bäst sägas höra hemma?    

 I en jämförelse med Piaget tycker jag att man kan se att LUS har inslag som påminner om 

dennes teori. Piaget menade ju att individen då den möter nya situationer, antingen anpassar 

omgivningen efter sig själv, s.k. assimilation, eller anpassar sig efter sin omgivning då de redan 

erhållna kunskaperna och erfarenheterna inte räcker till, s.k. ackommodation. Detta resonemang 

kan också, får jag intrycket av, ses i den läsprocess-modell som LUS använder sig av. Modellens 

utgångspunkt är de kunskaper och erfarenheter som individen tidigare tillägnat sig och som 

naturligt utgör det filter som all ny information, medvetet eller omedvetet, silas genom och 

jämförs med. Innebär den text som individen läser inget nytt ifråga om struktur och tematiskt 

innehåll, anpassas läsningen och förståelsen efter individen och dennes tidigare kunskaper. Om 

texten däremot erbjuder motstånd – där tidigare erfarenheter kring läsning och kunskaper om 

olika ämnen inte är relevanta eller funktionella – behöver individen hitta nya strategier och ta till 

sig ny kunskap, d.v.s. anpassa sig själv efter situationen. På så sätt, tolkar jag, leder ökad 

läserfarenhet till utvecklandet av allt fler och mer komplexa lässtrategier.  

 Piaget ansåg också – i och med tankegångarna kring att utvecklingen följde ett universellt 

mönster – att det skedde kvalitativa språng i individens intellektuella utveckling. Vid ett sådant 

språng omorganiserades de gamla mentala strukturerna, vilket, enligt Piaget, var en förutsättning 

för att en intellektuell progression skulle kunna ske. LUS grundar sig i och för sig på tanken att 

det finns en generell intellektuell utveckling som tänks vara universell, liksom Piaget, men några 

jämförelser dessa teoriers utvecklingssteg emellan är svåra att göra. Däremot kan man se, 
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upplever jag, att punkterna i läsutvecklingsschemat är en tolkning av Piagets kvalitativa språng, då 

de beskriver tillägnandet av nya lässtrategier där de mentala processerna i allra högsta grad 

fortlöpande kräver bearbetning.    

 Trots att LUS har många inslag av kognitivistiskt tänkande, är det dock ingen tvekan om, 

tycker jag, att LUS är mest inspirerat av de sociokulturella teorierna. Kanhända var det 

ursprungliga LUS mer influerat av Piagets tankegångar, eftersom kognitivismen hade stort 

inflytande under 1970- och 1980-talet, då grundidéerna till LUS tog fart och slutligen 

presenterades. Nya LUS, däremot, vilket skaparna själva uttryckt, har tagit intryck av den 

forskning som florerat efter det att ursprungliga LUS börjat användas ute i skolorna, d.v.s. den 

forskning som lyft fram och lagt fokus på de sociokulturella teoriernas aspekter. Detta 

resonemang grundar jag på att LUS, liksom de sociokulturella teorierna, menar att all individuell 

utveckling sker i en social kontext som är präglad av det kulturhistoriska sammanhanget. 

Vygotskij menade exempelvis att den kultur ett barn växte upp i var med och formade dess sätt 

att tänka. Detta resonemang kan också spåras i LUS, då skaparna av LUS anser att det är lika 

naturligt för barnen i vår skriftpåverkade kultur idag, att lära sig läsa som att tala. Ett annat 

faktum som pekar mot att LUS inspirerats av sociokulturella tankegångar är att LUS-skaparna 

förespråkar Vygotskijs närmaste utvecklingszon, då de uttrycker att eleven behöver hjälp, stöd, 

uppmuntran och utmaningar för att ta sig vidare i sin läsutveckling. 

 

 

6.2 LUS i relation till receptionsteorier 
LUS förklaras, enligt dess upphovsmän, som en beskrivning av den process som läsutvecklingen 

hos en individ utgör. För att försöka bena ut vilken syn LUS förmedlar av denna läsutveckling 

sätter jag läsutvecklingsschemat i relation till de receptionsteorier jag redogjort för tidigare.   

 

6.2.1 LUS i jämförelse med kompetensteorier 
Läsutvecklingsschemat framställer en hierarki av olika kompetenser i läsningen, där en lässtrategi 

måste vara så pass väl inövad att den i stort sett sker per automatik, innan individen kan börja ta 

till sig och öva på en lässtrategi som är än mer komplex än den nyss inlärda. Detta stämmer väl 

överens med de karaktäristika som kompetensteorierna har. Dock är LUS inte lika extremt 

textfokuserad som Wellek och Warren är, då de menar att läsaren alltid kommer att vara 

undermålig textens fullkomlighet och att all läsning därför är dömd att misslyckas. Jag vågar påstå 

att den bild av läsaren som LUS framställer är mycket positivare än så. LUS som verktyg strävar 
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inte alls efter att uppnå någon objektiv läsning, så som Wellek och Warren förespråkar, anser jag, 

utan ser individens subjektiva upplevelse av läsningen som en obestridlig självklarhet. 

 Wellek och Warren understryker också att det, utifrån skillnader i läskompetens, blir en tydlig 

hierarki av läsare. En sådan hierarki formas ju automatiskt även i LUS, då läsutvecklingsschemat 

är uppbyggt i olika steg; men LUS-grundarna understryker samtidigt att man kan vara en bra 

läsare oavsett vilken punkt man är på, då erfarenhet och kunskap är avgörande för hur läsningen 

av en specifik text flyter. Därför, upplever jag, är inte LUS-författarna lika måna om att framställa 

att en läsarhierarki existerar, som Wellek och Warren är. 

 Vad gäller LUS i relation till Jack Thomsons koder finns det många likheter. Jag uppfattar det 

som Thomsons teori har sin utgångspunkt i ett redan funktionellt läsande, och i en jämförelse 

med läsutvecklingsschemat påstår jag att han börjar vid punkt 18. Den oreflekterade läsning med 

fokus på bokens handling, som Thomson beskriver i handlingens kod, tycker jag överensstämmer 

med den lustläsning av bokserier med stereotypa huvudkaraktärer som läsutvecklingsschemats 

18a framställer. Thomsons hermeneutiska kod, där läsningen går ut på att få svar på de frågor texten 

ställer, liknar sedan den läsning av ungdomsböcker som 18b i LUS beskriver. Läsarens ökade 

förmåga att jämföra fiktion med verklighet i Thomsons semantiska kod, har likheter med punkt 

18c och den symboliska koden, där läsaren börjar kunna uppfatta symbolik och djupare 

dimensioner i texten, överensstämmer relativt bra med punkt 19 i LUS. Det sista steget, slutligen, 

i Thomsons hierarkiska modell, den kulturella och referenta koden, tycker jag också speglar de 

egenskaper som läsutvecklingsschemats tredje fas som litterat läsare målar upp.  

 LUS innehåller alltså, vilket jag försökt redogöra för ovan, en hel rad kompetensteoretiska 

komponenter, men är det en ren kompetens teori? För att kunna avgöra detta måste jag också 

sätta LUS i relation till olika socialisationsteorier. 

 

6.2.2 LUS i jämförelse med socialisationsteorier 
Socialisationsteorierna målar upp läsningen som en social akt, där läsarens upplevelse av texten 

formas av dennes egna erfarenheter. Eftersom LUS-skaparna influerats av Vygotskijs 

sociokulturella teori samt använder sig av Åke W Edfeldts modell av läsprocessen (se Bild 2), som 

tar sitt avstamp från individens tidigare kunskaper och erfarenheter, är det därför lätt att redan nu 

dra slutsatsen att LUS också har inslag av socialisationsteoretiska tankegångar. För att belysa detta 

ytterligare sätter jag LUS i relation till de specifika socialisationsteorier jag tog upp i 

inledningskapitlet.   

 Joseph A. Appleyards läsutvecklingsmodell har, som jag tidigare nämnt, en del 

kompetensteoretiska drag och en del likheter med Jack Thomsons teori, vilket bådar gott för en 
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jämförelse med LUS. Appleyards modell är, liksom kompetensteorierna och 

läsutvecklingsschemat, uppdelat i steg, där de senare bygger på kompetenserna som individen 

tillgodogjort sig i de tidigare stegen. Just hans teori är uppdelad i fem steg, i likhet med 

Thomsons, dock skiljer sig de båda teorierna åt vad gäller kronologiskt omfång. Den största 

svårigheten i att göra en jämförelse mellan en teori som Appleyards och LUS ligger i att 

Appleyards modell snarare beskriver läsarens förhållningssätt till texten, än utvecklandet av 

lässtrategier, så som läsutvecklingsschemat gör, dock finns det några gemensamma nämnare.   

 Appleyards första steg, reader as a player, placerar jag – i relation till läsutvecklingsschemat – in 

i den period som infaller innan och strax efter de första punkterna i fas 1 börjar upptäckas och 

utvecklas, d.v.s. som ett förstadie innan barnet blir en läsare. I LUS kan man se denna tankegång 

då författarna förklarar att små barn ofta härmar riktiga läsare och på så sätt visar upp att de lärt 

sig några av läsningens grunder, så som läsriktning och att text kan uttalas högt. Det andra steget, 

reader as a hero and heroine, är svårt att koppla direkt till läsutvecklingsschemat, men jag låter det 

presentera den långa perioden som förflyter mellan de första punkterna i läsutvecklingsschemat, 

då barnet gått från icke-läsare till läsare, till och med punkt 18a. Detta eftersom jag anser att 

identifierandet med en hjälte i texten börjar mycket tidigt, ofta innan barnet själv kan läsa. 

Appleyards följande steg, reader as a thinker, reader as an interpreter och the pragmatic reader, kan ganska 

lätt överföras till läsutvecklingsschemats 18b, 18c och tredje fasens litterata läsande.  

 De teorier som Louise Rosenblatt, Kathleen McCormick och Judith Langer utvecklat är rena 

socialisationsteorier och har därför mycket gemensamt. Alla teorierna utgår från läsaren som en 

sociokulturell varelse, där dennes tidigare erfarenheter, oftast omedvetet, tas med in i läsakten och 

färgar individens läsupplevelse, vilket även kan sägas gälla för LUS. Både Rosenblatt och 

McCormick tar dock detta ett steg längre och menar att också texten ingår i ett sociokulturellt 

sammanhang och att det i läsakten blir ett samspel och utbyte mellan läsare och text. Huruvida 

skaparna av LUS håller med om detta eller inte får jag låta vara osagt.  

 McCormick förklarar utifrån sin teori att läsningen kan få tre olika utslag, vilka jag tycker 

återfinns i beskrivningen om läsutvecklingsschemat. Hon menar, att det kan ske en kollision 

mellan läsare och text om texten är för avancerad för läsarens läsförmåga. Denna kollisionstanke 

kan ses i LUS-författarnas resonemang om att elever som valt för svåra böcker, i relation till sin 

kapacitet, ofta uppfattas de som tråkiga och eleven väljer att sluta läsa dem. McCormick hävdade 

också att det uppstod en s.k. matchning, då textens svårighetsgrad perfekt överensstämde med 

elevens läsförmåga. Detta kan jämföras med grundidén om inlärning och uppövandet av 

lässtrategier som finns i LUS, där en ”matchning” kan sägas uppstå då eleven tycker att boken 

den läser är lätt, d.v.s. då boken inte innebär några nya utmaningar vad gäller lässtrategier utöver 
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de som eleven redan kan. McCormick hävdade dock att idealläsningen var då textens 

svårighetsgrad låg strax över elevens förmåga – inom elevens närmaste utvecklingszon – vilket 

också LUS-skaparna förkunnar är den optimala läsningen.  

 Judith Langer, slutligen, lyfter fram ett lässtrategiskt läsande som ingen av de andra nämnda 

teoretikerna gör – som i en jämförelse med LUS skulle ta sin början i slutet av fas 2. Langer 

menar att det finns fyra stadier i läsningen, där läsaren antingen använder sig av en, flera eller 

växlar mellan olika strategier. I det första stadiet, being out and stepping into an envisionment, beskriver 

hon en läsning med syfte att rent konkret förstå vad som står i texten, vilket jag skulle beskriva 

som den läsning som uppträder då eleven tillgodogjort sig så pass många lässtrategier att 

läsningen blivit funktionell. Det andra – being in and moving through an envisionment – och tredje 

stadiet – stepping out and rethinking what one knows – anser jag beskriva en läsning som ligger på 

läsutvecklingsschemats punkt 18b respektive 18c. Langers fjärde stadie, stepping out and objectifying 

experience, överensstämmer, tycker jag, relativt bra med läsutvecklingsschemats tredje fas där 

läsaren blivit litterat.  

 

6.2.3 Sammanfattande ord 
Som en sammanfattning på ovanstående resonemang tycker jag att läsutvecklingsschemat i sin 

utformning, med punkter som visar en hierarki i läskompetenser, i stort sett kan beskrivas som 

ett verktyg uppbyggt utifrån kompetensteoretiska tankegångar. Dock placeras eleverna in i 

läsutvecklingsschemat utifrån en läsning som grundar sig på det sociokulturella perspektiv som 

Åke W Edfeldts modell av läsprocessen förmedlar. Detta gör att själva bedömningen av en elevs 

läsförmåga faktiskt blir socialisationsteoretisk. Då det just är sociokulturella tankegångar som är i 

ropet idag (observera att åsikterna kan svänga över tid) vågar jag därför påstå att LUS kan ses 

som ett relevant instrument i dagens skola. 

 

 

6.3 LUS relevans på högstadiet 
För att ta reda på om LUS är ett användbart instrument i dagens mål- och reslultatstyrda 

högstadieskola vad gäller elevernas läsutveckling, intervjuade jag tre svensklärare som arbetade på 

en skola som var förtrogen med LUS samt fördjupade mig i det material som fanns att tillgå kring 

instrumentet. I detta material kom en rad både positiva och negativa aspekter på LUS fram. 
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Följande punkter kan sägas beskriva de aspekter till LUS fördel, som jag fann i min 

undersökning: 

- LUS visar en konkret utvecklingsgång vad gäller läskompetenser. Denna tydlighet kan 

av lärarna upplevas som en trygghet, då just läsutveckling annars kan uppfattas som 

lite diffust. 

- LUS kan fungera som ett konkretiserande hjälpmedel i skolan, vad gäller att tydliggöra 

de mål eleven ska uppnå i sin läsning enligt kursplanen i svenska.   

- Användningen av LUS, med sina utförligt förklarade punkter, kan göra det lättare att 

propsa på mer resurser, så som stödinsatser, då en elev inte når upp till kursplanens 

mål.  

- Att kontinuerligt lusa elever kan bidra till att läraren får en större insikt kring och 

eventuellt lägger större fokus på elevernas läsutveckling.   

- LUS kan användas som ett redskap för läraren att få en överblick över elevernas 

läsförmåga i en klass. 

- LUS är en enkel modell som elever och deras föräldrar lätt kan förstå, utan att behöva 

lägga energi och tid på att sätta sig in i. På så sätt blir LUS en okomplicerad 

referensram att diskutera en specifik elevs läsutveckling utifrån.   

- Vid överlämningar, då en elev byter skola, kan medföljande LUS-tal vara en hjälp för 

den/de nya lärare, att bilda sig en uppfattning om elevens läsförmåga. 

- Då LUS används av hela eller delar av kommuner kan man med 

läsutvecklingsschemats hjälp få en bild av hur barns och ungdomars läsförmåga ser ut 

i landet. 

- En av de lärarna jag intervjuade valde att lusa eleverna enskilt. Hon förklarade att 

denna tid på tumanhand med eleven upplevdes väldigt värdefull, både av henne själv 

och av eleverna, vilket blev en positiv bieffekt av LUS. (Observera dock att LUS 

varken förespråkar eller är någon motståndare till att lusningen ska ske enskilt. 

Enskilda samtal bör läraren kunna ha oavsett om LUS är med i bilden eller inte.) 

 

De negativa aspekter jag fann i min undersökning angående LUS var: 

- Det praktiska arbetet med LUS har en tendens att bli lite slentrianmässigt efter en tids 

användande. De lärare jag intervjuade hade exempelvis slutat diskutera LUS, vilket 

gör att aspekten kring bedömaröverensstämmelse därmed faller bort. 

- Kursplanens mål visar att eleverna på högstadiet ska ligga på en nivå som motsvarar 

punkt 18 i läsutvecklingsschemat. Detta mål lyckas, enligt lärarna i mina intervjuer, de 
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flesta elever uppnå redan tidigt i högstadiet. Då eleverna kommit så långt i sin 

läsutveckling sker inga drastiska utvecklingssprång, så som det gör i de lägre åldrarna 

då grundläggande lässtrategier övas upp. Därför kan användningen av LUS upplevas 

som lite överflödigt då eleverna nått så pass långt i sin läsutveckling. 

- Läsutvecklingsschemat radar upp ett antal hierarkiska, universella kompetenser. Trots 

att LUS-författarna någon gång nämner att denna utvecklingsriktning inte behöver 

gälla för alla, finns det en risk att LUS mycket lätt uppfattas som dogmatiserande. 

Fortfarande tenderar det gamla test- och provtänkandet att många gånger omedvetet 

påverka hur resultat ska uppfattas och därför kan den punkt en elev bedöms ligga på i 

läsutvecklingsschemat ibland uppfattas som ett betyg.   

- Lärarna i min intervju förklarade att de såg en brist i läsutvecklingsschemat, vad gällde 

punkt 18. De ifrågasatte om eleverna verkligen måste vara lustläsare för att kunna bli 

litterata läsare, då de menade att de hade flera exempel på elever som varit duktiga på 

att reflektera och analysera texter samt kunnat förstå texters olika dimensioner, utan 

att först gått igenom någon lustläsningsfas. Frågan är om lustläsning överhuvudtaget 

måste vara ett steg i läsutvecklingen? Det har kanske snarare med intresse att göra?  

- Lusning av elever kan upplevas som tidskrävande och ibland anser lärarna att de inte 

hinner följa upp elever i den mån det behövs. 

 

6.3.1 Sammanfattande ord 
Är då LUS ett användbart instrument i dagens högstadieskola? Mitt svar är tudelat. Jag upplever 

att läsutvecklingsschemat har en stor relevans på låg- och mellanstadiet, där elevernas 

upptäckande av lässtrategier är snabb. Då kan användandet av LUS göra att läraren lättare 

upptäcker elever som har problem i sin läsning. Vidare är LUS ett jättebra instrument för de 

elever i högstadiet som inte lyckas nå upp till de krav som kursplanen i svenska ställer på 

läsförmågan. Med sitt tydliga uppräknande av läskompetenser kan punkterna i 

läsutvecklingschemat göras om till delmål i åtgärdsprogram. Denna tydlighet gör det också lättare 

att diskutera elevers läsförmåga med föräldrar. Dock brister LUS relevans i skolan, då eleverna 

nått upp till punkt 18 i läsutvecklingsschemat. Här behöver eleverna utmanas att läsa mycket och 

varierande för att de ska kunna utvecklas till litterata läsare, denna utveckling är därför långsam. 

Därmed håller jag med de lärare jag intervjuade, då de uttryckte att inrapportering av LUS-tal på 

dessa elever känns överflödigt.  
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Ur: Birgita Allard & Mimmi Askeljung, Komplement till Nya Lusboken (Stockholm: 

Bonnierutbildning, 2003) s. 59-60. 
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 BILAGA 2 
 
LUS-protokollet 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur: Birgita Allard & Mimmi Askeljung, Komplement till Nya Lusboken (Stockholm: 

Bonnierutbildning, 2003) s. 61. 
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BILAGA 3 
 

Intervjuguid   
 

Inledande frågor 
- Namn? 

- Hur länge har du varit lärare? 

- I vilka ämnen är du lärare? 

- Godkänner du att jag använder bandspelare under intervjun? 

- Godkänner du att jag använder ditt riktiga namn i min uppsats? 

 

Förtrogenhet 
- Hur väl förtrogen med vad LUS är och innebär upplever du att du är? 

- Berätta om hur du uppfattar LUS. 

- Hur länge har du använt dig av LUS? 

 

Tillvägagångssätt i praktiken 
- Försök förklara hur just du ser på läsutveckling. 

- Berätta om hur du gör när du ”lusar” en elev. 

- Vilka texter väljer eleverna att läsa då de ”lusas”?  

- Hur dokumenterar du elevernas resultat? 

- Hur ofta per läsår ”lusar” du eleverna? 

- Hur arbetar du vidare med en elevs läsutveckling, då han/hon bedömts vara på en viss 

punkt i läsutvecklingsschemat?  

- Beskriv hur LUS-resultaten redovisas. Till vem? På vilket sätt? Hur ofta? 

 

Omdöme av LUS i praktiken 
- Vad tycker du om LUS som bedömningsinstrument? 

- Vilka fördelar anser du att LUS har? 

- Vilka nackdelar anser du att LUS har?  
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forts. BILAGA 3 
 

- Anser du att punkterna i läsutvecklingsschemat stämmer överens med elevernas verkliga 

läsutveckling? Varför/Varför inte? 

- Har du upptäckt några konkreta brister i själva läsutvecklingsschemat? 

- Använder du dig av de resultat du får fram då du lusar? På vilket sätt? 

- Upplever du LUS som ett pålägg utöver de vanliga arbetsuppgifterna eller är det ett 

funktionellt redskap? 

- Berätta hur du upplever LUS som relevant till LPO94 och den aktuella kursplanen i 

svenska. 
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