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Sammanfattning 
De internationella undersökningarna PISA och PIRLS visar att elevers läsförmåga och läsförståelse 
försämrats. Dock visar PISA 2015 på ett trendbrott vad gäller svenska elevers läsförståelse, svenska 
elever presterar bättre än senaste undersökningen från 2012 och ligger nu på ungefär samma nivå 
som år 2009. Läsning är en förutsättning för att klara av skolan och att leva i samhället, det är ett 
mycket omdiskuterat ämne i skolvärlden och därför känns just läsning intressant att studera. Syftet 
med denna litteraturstudie är att undersöka hur tyst läsning kan användas för att utveckla elevers 
läsförståelse i årskurs 1-3. Syftet konkretiseras genom två frågeställningar, vilka är: Vilka förmågor 
använder eleverna vid tyst läsning? samt Hur kan läraren organisera undervisningen för att tyst 
läsning ska leda till ökad läsförståelse? Den metod som använts för att besvara syfte och 
frågeställningar i studien är en systematisk litteraturstudie, där svensk forskning mellan år 2000-
2016 inom området har sökts fram, granskats, analyserats och sedan sammanställts till ett resultat. 
Resultatet i studien visar att läsning är komplext och de förmågor elever använder vid tyst läsning 
är fonologisk medvetenhet, avkodning och läsförståelse. Även ett stort ordförråd, lära sig 
kopplingen mellan fonem och grafem, läsflyt och att få tillgång till läsförståelsestrategier är viktiga 
för den tysta läsningen. Dessutom har läraren en viktig roll i elevernas läsutveckling, läraren måste 
stötta eleverna via stödstrukturer, såsom läsförståelsestrategier som eleverna kan tillgå i den tysta 
läsningen för att utveckla läsförståelse. Samtal är en annan viktig del i läsundervisningen, dock visar 
resultatet att detta är mindre förekommande i den tysta läsningen i jämförelse med till exempel 
högläsning.  
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1. Inledning  
Att kunna läsa är en förutsättning för att skapa den kunskap som behövs för att klara av både 
skolan och att leva i samhället. Eleverna måste få kunskaper om läsning, såsom 
läsförståelsestrategier för att kunna utveckla läsningen. Läraren har en viktig roll i elevernas 
läsutveckling, att ge eleverna förutsättningar att arbeta och utvecklas på rätt nivå utifrån de 
förutsättningar och behov som finns (Skolinspektionen 2011:1, 9). Läraren har en viktig roll att 
synliggöra för eleverna hur man läser med hjälp av olika strategier. Ett sätt kan vara att i helklass 
arbeta med strategier gemensamt, läraren visar hur det går till genom högläsning och eleverna får 
sedan tillämpa strategierna vid den tysta läsningen (Skolverket 2015). Internationella 
undersökningar, såsom PISA och PIRLS, visar att svenska elevers läsförmåga och läsförståelse har 
försämrats. Detta är inget bra tecken för svenska skolan, vilket gör läsning till ett intressant och 
angeläget område att studera.  
 
I svenskundervisningen i dagens skola är läsning en central del och läroplanen (Lgr11) lyfter fram 
läsning som en viktig del i kursplanen i ämnet svenska, vilket jag kommer att återkomma till. För 
att läsningen ska vara en tillgång för eleverna i skolan krävs det först och främst att alla elever kan 
läsa och då är det av intresse att undersöka vilka förmågor eleverna använder vid tyst läsning. Det 
krävs även att eleverna behärskar läsförståelse för att läsningen ska vara givande. Begreppet 
läsförståelse är komplext och ett sätt att utveckla läsförståelsen är genom samtal (Westlund 
2009:72). Problematiken i detta är hur lärare organiserar undervisningen i tyst läsning för att 
eleverna ska utveckla läsförståelse, genom till exempel samtal som är en viktig del i läsutvecklingen 
eller via läsförståelsestrategier. Ett vanligt arbetssätt är att tillämpa strategierna vid högläsning och 
då är det intressant att studera hur lärare hjälper eleverna att överföra dessa strategier till den tysta 
läsningen.  
 
När jag har haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under mina år på grundlärarprogrammet har 
jag intresserat mig för elevers tysta läsning. Jag har uppmärksammat, i de klasser jag varit, att det är 
vanligt att lärare ger elever böcker eller att eleverna själva får låna böcker på biblioteket för tyst 
läsning och att detta sedan inte följs upp. Jag kan inte minnas att jag sett lärare som har arbetat med 
till exempel läsförståelsestrategier eller gett eleverna verktyg för att underlätta förståelsen av 
läsningen. För att läsningen ska vara givande och för att veta att alla elever förstår vad de läser, 
tänker jag att eleverna både behöver göra förarbete och efterarbete kring den tysta läsningen, med 
stöttning från läraren. Att eleverna får tillgång till läsförståelsestrategier för att kunna förstå det de 
läser är en annan viktig förutsättning. Detta ska jag nu undersöka i denna litteraturstudie.  
 
Genom utbildningen har jag i flertalet kurser insett vikten av undervisning i läsning och 
läsförståelse, kunskaper som är förutsättningar för att eleverna ska utvecklas och klara av skolan. 
För att eleverna ska utveckla läsförmågan och läsförståelsen har läraren en viktig uppgift. Därför 
vill jag först och främst undersöka vilka förmågor elever i årskurs 1-3 använder vid tyst läsning, 
sedan vill jag även undersöka hur lärare kan organisera undervisningen för att tyst läsning ska leda 
till ökad läsförståelse hos eleverna. 

2. Bakgrund 
Denna del av studien presenterar vad läroplanen (Lgr11) och internationella undersökningar säger 
kring läsning och läsförståelse. Sedan följer rubriken centrala begrepp, där begrepp som är viktiga 
i studien beskrivs. 
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2.1. Styrdokument 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är det styrdokument 
som lärare ska utgå från i planeringen av undervisning i skolan. Under syfte i kursplanen för ämnet 
svenska står det att elevers intresse för läsning ska stimuleras i undervisningen (Skolverket 
2011:222). I kursplanen för ämnet svenska finns läsning med som förmåga, centralt innehåll och 
kunskapskrav. Förmågan handlar om att eleverna ska läsa samt analysera skönlitteratur, men även 
andra texter som har olika syfte. I det centrala innehållet lyfts lässtrategier fram, eleverna ska 
använda strategier för att både förstå och tolka olika texter och de ska även kunna anpassa läsningen 
utifrån textens uppbyggnad. I det centrala innehållet skrivs det också fram att eleverna ska läsa olika 
typer av texter, såsom berättande texter, poetiska texter, faktatexter m.m. och förstå budskap, hur 
dessa är uppbyggda och innehållet i dem. Även ljud och bokstävers samband lyfts fram, vilket är 
en förutsättning för läsning (Skolverket 2011:223). Kunskapskraven för årskurs 3 handlar om att 
eleverna genom att använda lässtrategier ska kunna läsa elevnära och bekanta texter med flyt på ett 
någorlunda fungerande sätt. Eleverna ska också kunna visa grundläggande läsförståelse genom att 
återge viktiga delar ur ett innehåll på ett enkelt sätt. De ska också kunna koppla texters innehåll till 
egna erfarenheter genom enkla resonemang (Skolverket 2011:227). 

2.2. Internationella undersökningar 
Det pratas och skrivs mycket om hur viktigt det är med god läsförmåga i dagens samhälle och som 
nämnts ovan är läsning en central del i ämnet svenska i Lgr11. Den internationella studien PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study) genomförs vart femte år och undersöker 
läsförmågan hos elever i årskurs fyra i olika länder i hela världen. År 2011 deltog 49 länder, vilket 
är en ökning från 2006 då 43 länder deltog och även från år 2001 då 35 länder deltog. Den senaste 
undersökningen gjordes år 2011 och visade att svenska elevers läsförmåga har blivit sämre, dock 
ligger Sverige över snittet i världen. Sverige och Bulgarien är de länder med störst nedgång sedan 
2001 (Skolverket 2012:6, 20, 29). I Skolverkets rapport 381 (2012:63) beskrivs hur lärare arbetar 
med läsning i klassrummet och kommit fram till att alla lärare (219 stycken i Sverige) som deltog i 
undersökningen låter eleverna läsa tyst någon gång varje vecka. Enligt lärarna består en fjärdedel 
av undervisningen i skolan av svenskundervisning och i genomsnitt ägnas 34 procent av den 
undervisningen åt någon form av läsning (Skolverket 2012:20, 58). 
 
Även PISA (Programme for International Student Assessment) som är en internationell 
undersökning för 15-åriga elever visar på en försämring vad gäller svenska elevers läsförståelse. 
Första PISA-undersökningen genomfördes år 2000 och sedan har undersökningar genomförts vart 
tredje år (Skolverket 2013:15). I PISA 2012 deltog 65 länder eller regioner. Resultatet i PISA 2012 
analyseras utifrån en lässkala med sju nivåer, den lägsta nivån är 1b, som följs av nivå 1a, sedan 
nivå 2, 3, 4, 5 och 6. Resultaten från PISA 2012 visar att endast åtta procent av de svenska eleverna 
ligger på de högsta nivåerna vad gäller läsning. Detta kan jämföras med Kina som är det ledande 
landet med 25 procent på de högsta nivåerna. Resultatet visar också att 23 procent av de svenska 
eleverna presterar på de två lägsta nivåerna vad gäller läsning, det är endast fyra OECD-länder som 
visar större andel elever på dessa nivåer (Skolverket 2013:109, 121-122, 124). Sveriges resultat i 
PISA-undersökningen har sedan år 2000 sjunkit kontinuerligt. Sverige har gått från att ligga över 
OECD:s medelvärde år 2000, 2003 och 2006 till att år 2009 ligga på samma nivå som snittet och 
år 2012 ligger Sverige under OECD:s medelvärde i undersökningen (Skolverket 2013:134). Under 
denna studies genomförande släpptes resultatet från PISA 2015. Resultatet visar att de svenska 
elevernas resultat vad gäller läsförståelse har förbättrats sedan år 2012 och ligger nu på ungefär 
samma nivå som år 2009, dock är resultatet fortfarande sämre än år 2000, 2003 och 2006. År 2012 
presterade 23 procent av de svenska eleverna på de lägsta nivåerna i läsning, resultatet 2015 visar 
att 18 procent av eleverna presterar på de nivåerna. År 2012 presterade åtta procent av eleverna på 
högsta nivåerna och resultatet från 2015 visar att tio procent presterar på de nivåerna (Skolverket 
2016:22-23). 
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2.3. Centrala begrepp 
I denna del av studien förklaras centrala begrepp som är relevanta för studien och som ger djupare 
förståelse i studiens ämne. Begreppen delas upp i två huvudområden, vilka är läsning och 
undervisning. Vissa begrepp är komplexa och i denna studie utgår jag från nedanstående 
förklaringar av begreppen. 

2.3.1. Läsning 
Tyst läsning är vanligt i de svenska klassrummen och samtliga lärare som ingick i PIRLS 2011 menar 
att deras elever ägnar sig åt tyst läsning någon gång varje vecka. Tyst läsning innebär att eleverna 
läser tyst för sig själva (Skolverket 2012:63). Reichenberg (2008:63) menar att elever som inte har 
utvecklat goda läsförståelsestrategier missgynnas av den tysta läsningen. Att elever däremot får läsa tyst 
en stund, i en bok som de själva valt, är bra för att automatisera avkodningen.  
 
Westlund (2009:6, 69) beskriver svårigheten i att definiera läsförståelse eftersom det är ett komplext 
begrepp. Ska eleverna utveckla läsförståelse genom alla skolans år är det inte tillräckligt att se om 
eleverna kan läsa flytande och svara på innehållsfrågor av enklare karaktär. Denna studie har Barbro 
Westlunds (som är lärarutbildare och arbetar inom läs- och skrivområdet) definition av läsförståelse: 
 

Sammanfattningsvis kan man säga att läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process, som 
inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. Man läser för att skapa mening 
och förståelsen påverkas av syftet, dvs. uppgiftsformuleringen före läsningen. Läsaren ska både iaktta 
och känna sig bunden till textinnehållet, samtidigt som han eller hon ska gå utanför innehållet och 
tillföra texten något nytt. Läsaren och texten interagerar på så sätt för att skapa mening (Westlund 
2009:70). 
 

Westlund (2009:70) menar vidare att nyckeln till läsförståelse är att eleverna får tänka och resonera 
på djupet och därigenom använda kunskapen, genom så kallat aktivt deltagande. Det vanliga är att 
elevernas läsförståelse kontrolleras via olika test eller kontrollfrågor, men istället bör eleverna få 
använda sina kunskaper genom aktivt deltagande, där de får visa sin förståelse genom att resonera 
och tänka. Läsförståelsestrategier är viktigt för att utveckla god läsförståelse och det handlar om att ge 
eleverna medvetna verktyg som underlättar förståelsen vid läsning. Läsförståelsestrategierna 
används medvetet för att öka förståelsen i texter. Alla elever gynnas av en strukturerad undervisning 
i läsning, både elever som redan har uppnått läsflyt och läsförståelse men också de elever som kämpar 
med läsningen (Westlund 2009:43). Elever som uppnått en god läsförmåga använder sig av 
strategier för att förstå texter, medan elever som ännu inte uppnått en god läsförmåga inte har 
förmågan att veta vilken strategi som bör användas och det leder till att de undviker vissa delar i 
texterna (Westlund 2009:125).  
 
För god läsförståelse är grunden ett rikt ordförråd. Det blir lättare att förstå det som läses om man har 
ett stort ordförråd. Genom att läsa mycket själv eller att lyssna till högläsning ökar också ordförrådet. 
Det är viktigt att eleverna får möta texter där de får stöta på nya ord, men samtidigt får texten inte 
vara för svår så lusten för läsning försvinner hos eleverna (Reichenberg 2008:36-37). Alatalo 
(2011:50) menar att genom läsning ökar ordförrådet och ett utökat ordförråd bidrar till en bättre 
läsförståelse. För att läsförståelsen ska utvecklas är läsflyt en annan viktig del. Läsflyt innebär inte bara 
att läsa med bra hastighet, utan det handlar även om två andra förmågor. Den första förmågan 
handlar om att ord känns igen på ett korrekt sätt och den andra om att eleven läser med ett lämpligt 
prosodimönster. Prosodimönster handlar om ljudläge, betoning samt frasering. När eleven får 
dessa två förmågor att samspela har läsflyt uppnåtts (Alatalo 2011:46).  
 
Medvetenhet kring språkets formsida är vad fonologisk medvetenhet handlar om. Eleverna ska kunna 
höra hur orden låter, om orden är långa eller korta, samt att kunna leka med språket, såsom att 
rimma. Fonemisk medvetenhet är en del av den fonologiska medvetenheten och innebär att kunna urskilja 
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fonem i ord. Tecken på att elever uppnått fonemisk medvetenhet är när de kan förstå om ett fonem i ett 
ord kommer först, sist eller i mitten (Alatalo 2011:41-42, 78). Den minsta betydelsebärande enheten 
i ord är morfem, ett exempel på detta är att titta på ordet finare, ändelsen –are är ett morfem (Alatalo 
2011:42). Även Westlund (2009:46) beskriver morfem som minsta betydelsebärande enheten i ord 
och ger exempel på att ordet dagar består av två morfem, dag-ar, medan ordet krokodil endast består 
av ett morfem. Orden kan alltså inte plockas isär i hur små delar som helst utan att tappa betydelsen. 
Skulle ordet krokodil delas upp tappar det sin betydelse. Alatalo (2011:14) beskriver fonem som den 
minsta betydelseskiljande enheten i det talade språket och grafem är själva bokstaven. Westlund 
(2009:148) ger exempel på övningar där man får syn på om eleverna kan urskilja fonem (språkljud) 
i ord. Till exempel kan dessa frågor ställas: ”Vad blir kvar om jag tar bort det första ljudet från 
ordet gris? Vad blir det för ord om jag lägger till /s/ i början av ordet kal?” (Westlund 2009:148).  
 
Elevers avkodningsförmåga är en förutsättning för att läsningen ska utvecklas och automatiseras. 
De första åren i skolan handlar för eleverna om att knäcka koden, att de lär sig att ljuda ihop ord 
och utifrån det sedan utveckla läsningen. Läraren måste hjälpa eleverna att förstå principerna för 
avkodning, det vill säga hur bokstavsljud ljudas ihop. När eleverna kan detta automatiseras 
avkodningen och då kan eleverna också få upp läshastigheten (Alatalo 2011:45, 82). Herkner 
(2011:28) lyfter två olika strategier för avkodning: fonologisk ordavkodning och ortografisk ordavkodning. 
Vid fonologisk ordavkodning ljudas ordet, det kan för den vane läsaren uppstå när ett okänt ord eller 
ett nonsensord ska läsas. Läsaren ljudar då ihop bokstavssegment till en helhet. Vid den ortografiska 
ordavkodningen avkodas ordet direkt av läsaren, ordet finns i långtidsminnet och har setts flertalet 
gånger tidigare av läsaren. Läsaren behöver alltså inte ljuda ihop bokstavssegmenten som vid 
fonologisk ordavkodning.   
 

2.3.2. Undervisning 
Läraren har en viktig roll vad gäller elevers utveckling av läsförståelse. En avgörande faktor vid elevers 
utveckling av läsförståelse är att läraren navigerar, det vill säga vägleder eleverna vid deras utveckling 
av läsförståelse. Läraren måste hjälpa eleverna att utveckla läsförståelse på bredden, men även på djupet. 
Det räcker inte med endast ytliga frågor kring texter om elevernas läsförståelse ska utvecklas, utan 
frågor måste ställas på djupet (Westlund 2009:8-9). Även Reichenberg (2008:64) menar att läraren 
har en viktig roll och bör vara väl medveten om hur läsförståelse byggs upp hos eleverna. Westlund 
(2009:36) menar att vid den tysta och självständiga läsningen har läraren också en viktig roll. Den 
tysta läsningen ger eleverna chansen att bredda sin läsrepertoar och att utveckla ett eget ansvar för 
läsningen. Men här har läraren en viktig uppgift att vägleda och hjälpa eleverna, för läser eleverna 
alltid texter inom samma genre utvecklar de till exempel inte ordförrådet. Då blir lärarens uppgift 
att vägleda eleverna till lämpliga texter (Westlund 2009:36). 
 
Scaffolding, som även kallas stödstrukturer, handlar om att läraren hjälper eleverna i förståelsen 
genom att sätta upp så kallade byggnadsställningar. Det viktiga är att läraren anpassar stödet utefter 
varje individ, alla är olika och behöver olika slags stöd. Så småningom utvecklas eleverna och 
behöver nya slags stöd eller byggnadsställningar. Målet med stödstrukturerna är att eleverna till slut 
ska klara sig på egen hand. Att varje enskild elev får utvecklas på rätt kognitiv nivå är syftet med 
scaffolding (Westlund 2009:123-124). Scaffolding kan kopplas samman med det sociokulturella 
perspektivet, där kunskap uppstår i en social kontext, det vill säga i ett sammanhang. I detta 
perspektiv utgår inte lärandet från elevers egen aktivitet, utan lärandet uppstår i samspel med andra 
människor (Westlund 2009:20-21). Scaffolding och det sociokulturella perspektivet är den teori om 
undervisning och lärande som resultatet i denna studie kommer att tolkas emot.  
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur tyst läsning kan användas för att utveckla 
elevers läsförståelse i årskurs 1-3. I detta arbete kommer dessa frågeställningar vara centrala: 
 

o Vilka förmågor använder eleverna vid tyst läsning?  
o Hur kan läraren organisera undervisningen för att tyst läsning ska leda till ökad 

läsförståelse?  

4. Metod 
I denna del av studien presenteras studiens utformning, det vill säga hur forskning systematiskt har 
samlats in via olika sökord och databaser. Kapitlet är uppdelat i underrubriker för att tydliggöra 
urvalskriterierna i studien, vilka etiska ställningstaganden som gjorts, hur sökprocessen gått till och 
hur den valda forskningen har granskats och analyserats.  

4.1. Studiens design 
Den metod som använts för att besvara frågeställningarna är en systematisk litteraturstudie. 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:31) menar att en systematisk litteraturstudie 
innebär att aktuell forskning kring ett givet tema sammanställs. Det börjar med en systematisk 
sökning, som följs av en kritisk granskning och efter detta sammanställs litteraturen kring det valda 
ämnet. Litteraturen i en systematisk litteraturstudie ska vara vetenskaplig och litteraturen blir också 
informationskällan i studien. Det finns inget kriterium för antalet studier som måste ingå, utan för 
bästa resultat bör all relevant forskning kring ämnet involveras. Att göra en systematisk 
litteraturstudie innebär att följa ett antal steg, enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013:32), dessa steg är: 
 

o Motivering till varför studien genomförs 
o Frågor som går att besvara ska formuleras 
o En plan för studien ska formuleras 
o Sökord samt sökstrategi ska bestämmas 
o Litteratur som är vetenskaplig ska identifieras och väljas 
o Litteraturen som ska användas ska kritiskt värderas och kvalitetsbedömas 
o Resultatet ska analyseras och diskuteras 
o Sammanställning och slutsatser ska dras (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

2013:32).  

4.2. Urvalskriterier  
De texter som lästs är endast vetenskapliga artiklar och rapporter, samt avhandlingar. En 
förutsättning för de valda texterna har varit att de är granskade, eller så kallat peer review. Denna 
studie inkluderar endast svensk forskning, vilket betyder att forskning från andra länder valts bort. 
Texter som behandlar gymnasiet, högstadiet eller förskolan valdes direkt bort och även texter som 
behandlar andra ämnen än svenska, såsom matematik eller historia valdes bort. Texter som endast 
behandlar mellanstadiet valdes också bort, men de texter som behandlar både lågstadiet och 
mellanstadiet har granskats och analyserats vidare för att se om de svarar på syftet i denna 
litteraturstudie. Texter på andra språk än svenska och engelska valdes också bort, såsom texter på 
tyska. En förutsättning för att kunna välja ut texter är att de finns tillgängliga som fulltext i 
databaserna eller att böckerna går att köpa eller låna på biblioteket. Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013:115) menar att det är viktigt att se över textens publiceringsår, då detta kan ge 
viktig information. Därför har jag valt studier mellan år 2000 och år 2016. Detta för att forskningen 
ska vara aktuell och relevant för studien och framför allt för att internationella undersökningar visar 
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att svenska elevers läsförståelse har sjunkit under 2000-talet. Därför kändes det relevant att söka 
forskning från 2000-talet.  

4.3. Etiska överväganden  
När en systematisk litteraturstudie görs är det viktigt att beskriva de etiska överväganden som gjorts 
gällande urvalet och presentationen av resultatet i studien. Vid val av studier som ska ingå i 
litteraturstudien är det viktigt välja sådana som blivit godkända av en etisk kommitté, så kallat peer 
review, eller där de etiska övervägandena noggrant synliggörs. Samtliga texter som ingår i denna 
litteraturstudie är granskade och godkända av etisk kommitté. Det är också viktigt att redovisa alla 
resultat och inte bara det som överensstämmer med forskarens egen åsikt eller hypotes. Att inte 
plagiera eller förvränga underlag från de olika källorna som ingår i denna litteraturstudie är en annan 
etisk aspekt, detta får inte förekomma då det ses som fusk. Slutligen är det viktigt att samtliga texter 
som ingår i studien redovisas och att de arkiveras i tio år (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013:69-70). Utifrån dessa kriterier har samtliga avhandlingar och artiklar valts ut i denna 
litteraturstudie.  

4.4. Databassökning 
De databaser som använts i studien är DiVA, Google Scholar, Libiris, SwePub, ERIC och 
Högskolan Dalarnas databas Summon. Orsaken till att dessa databaser valdes är för att Högskolan 
Dalarna rekommenderade dessa databaser inför skrivandet av examensarbetet, samt att de första 
sökningarna visade att det finns relevant forskning att tillgå i dessa databaser. I tabell 1 redovisas 
en sammanfattning av de sökningar som resulterat i att relevant forskning valdes ut för vidare 
läsning, analys och granskning i denna litteraturstudie. För fullständig redovisning av sökprocessen 
se bilaga 1.  
 
Vid sökningen har följande sökord använts: läsning, tyst läsning, läsa tyst, läsförståelse och dessa 
ord har kombinerats på olika sätt med årskurs 1-3 och grundskolan. 
 
Sökningar har även gjorts med engelska sökordet silent reading kombinerat med primary school 
och dessa sökningar gjordes endast i databasen ERIC. Dessa sökningar genererade dock inte i att 
någon text inkluderades i studien då de inte motsvarade urvalskriterierna.  
 
I databasen Libris genererade sökorden ”tyst läsning” och ”läsa tyst” inte i några träffar. Sökningen 
fortsatte med sökorden ”läsning” och ”läsförståelse” vilka resulterade i 11 relevanta träffar och fem 
texter inkluderas till slut i studien (se tabell 1). En text hade uppkommit vid tidigare sökningar. 
Resterande texter motsvarade inte de urvalskriterier som ställts upp i denna studie.  
 
I databasen Summon gjordes samtliga sökningar med avgränsningen peer review. Sökorden ”tyst 
läsning”, ”läsa tyst” och ”läsning grundskolan” genererade inte i några relevanta träffar efter att ha 
läst abstract. Sökordet ”läsförståelse” resulterade i två relevanta träffar varav en tillslut inkluderades 
i studien (se tabell 1). Texten som inte inkluderades i studien motsvarade inte urvalskriterierna i 
denna studie.  
 
Databasen DiVA genererade i förhållandevis få träffar, sökorden ”tyst läsning”, ”läsa tyst”, 
”läsning” och ”läsförståelse” användes och utifrån dessa sökningar var endast en träff relevant. 
Denna träff inkluderades dock inte i studien då den inte svarade på syftet i denna litteraturstudie.  
 
I databasen SwePub användes sökorden ”tyst läsning”, ”läsa tyst”, ”läsförståelse”, ”läsning 
grundskolan” och ”läsning”. Utifrån dessa sökningar var två träffar relevanta och en inkluderades 
till slut i studien. Texten som valdes bort motsvarade inte urvalskriterierna i denna studie.   
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Google Scholar gav överlägset flest träffar, men en stor del av träffarna var examensarbeten och 
sållades direkt bort. I denna databas kombinerades sökorden såhär: ”tyst läsning” årskurs 1-3”, 
”läsförståelse AND årskurs 1-3”, ”tyst läsning AND årskurs 1-3” och slutligen ”tyst läsning AND 
läsförståelse”. Flera av sökorden gav över 2000 träffar och abstract lästes i samtliga träffar. 
Sökningarna gav totalt 40 relevanta träffar, men 22 av dessa hade uppkommit vid tidigare 
sökningar. Av de resterande 18 träffarna inkluderades endast två texter i studien. Anledningen till 
att de resterande 16 träffarna valdes bort beror på att de inte motsvarade urvalskriterierna.   
 
Ett möte med en bibliotekarie på Högskolan Dalarna bokades även in för att säkerställa att 
sökningen genomförts på ett bra och effektivt sätt. Den bibliotekarieledda sökningen gav inte några 
fler träffar utöver de som tidigare hittats och bibliotekarien ansåg att sökorden var relevanta och 
passande för frågeställningarna. Efter att ha gjort sökningar i de valda databaserna och efter att ha 
läst alla abstracts valdes 45 texter ut för djupare analys och läsning. Slutligen, efter att ha analyserat 
texterna, valdes nio texter ut vilka redovisas i tabell 2. 

4.5. Sökprocessens resultat 
I tabell 1 redovisas en sammanfattning av resultatet i sökningarna, för fullständig redovisning av 
sökprocessen se bilaga 1. Där framgår det vilka sökord som använts i vilka databaser, vilka 
avgränsningar som har gjort, antalet träffar, hur många abstracts som lästs och utifrån det har 
antalet relevanta träffar valts ut, i sista kolumnen redovisas antalet texter som inkluderats i studien. 
Sökningarna i Google Scholar gav många träffar. Eftersom många av träffarna var examensarbeten 
och således inte granskade eller så kallat peer review sållades dessa bort direkt. Trots att antalet träffar 
var många gjorde det stora antalet examensarbeten som valdes bort att det ändå inte tog så lång tid 
att gå igenom alla träffar.  
 
Tabell 1. Sammanfattning av databassökning. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Läst 
abstract 

Antal 
relevanta 
träffar, i 
parentes hur 
många som 
uppkommit 
tidigare 

Antal 
inkluderade 
i studien 

Libris Läsning Avhandlingar + 
uppfostran och 
undervisning 

65 65 4 1 

 Läsförståelse Avhandlingar + 
uppfostran och 
undervisning 

38 38 7(1) 4 

Summon Läsförståelse Peer-Review 46 46 2 1 
DiVA Läsning Peer-Review 6 6 1 0 
SwePub Läsa tyst  3 3 1 1 
Google 
Scholar 

Läsförståelse 
AND årskurs 
1-3 

Tidsintervall 
2000-2016 

2090 2090 10(6) 1 

 Tyst läsning 
AND 
läsförståelse 

Tidsintervall 
2000-2016 

2620 2620 17(6) 1 

 

4.6. Kvalitetsgranskning och analys av texter 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:114) beskriver att när en litteraturstudie görs är 
det viktigt att varje relevant studie identifieras och värderas. Detta för att uppnå hög validitet och 
reliabilitet. Författarna (2013:103, 105) menar vidare att validitet handlar om att man verkligen 
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undersöker det som var tänkt att undersökas, detta betyder i denna studie att sökorden valts ut 
utifrån studiens syfte. Reliabilitet handlar om pålitligheten i studien, att den ska gå att upprepa och 
leda till samma resultat. I denna studie beskrivs tillvägagångssättet i sökprocessen och urvalet vilket 
gör att studien går att replikera. Värderingen av en studie bör ske i flera steg. Att bedöma en studies 
kvalité är viktigt och för att avgöra om en studie ska ingå eller inte kan följande frågor besvaras 
(Eriksson Barjas, Forsberg & Wengström 2013:114):  
 

o Vilket är syftet med undersökningen? 
o Vilka resultat erhölls? 
o Är resultaten giltiga? (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:114). 

För att texterna ska svara på mitt syfte och mina frågeställningar användes även denna fråga vid 
analysen: 

o Vilka årskurser genomfördes studien i?  

Utifrån dessa frågor analyserades varje utvald text (som valts ut genom lästa abstracts). 
Utgångspunkten vid analysen var att hitta texter som svarar på syfte och frågeställningar i denna 
litteraturstudie. Totalt analyserades 45 texter och sedan valdes nio ut. 

4.7. Redovisning av valda texter  
I tabell 2 redovisas de utvalda texterna som ingår i denna litteraturstudie, där framgår också vilken 
metod som använts i studien och om etiska ställningstaganden gjorts. Fem av de utvalda texterna 
är avhandlingar och fyra är artiklar.  
 
Tabell 2. Utvalda texter.  

Författare Årtal Typ av studie Titel Metod i 
studien 

Beskrivs etiska 
ställningstagan
den? 

Jönsson Karin 2007 Avhandling Litteraturarbetets 
möjligheter – En 
studie av barns 
läsning i årskurs 
F-3 

Kvalitativ 
med 
inspiration 
från 
etnografin 
 

Ja 

Eckeskog 
Helena 

2013 Avhandling Varför knackar 
han inte bara på? 
En studie om 
arbete med 
läsförståelse i åk 
1-2 

Partiell 
etnografisk 
ansats 

Ja 

Schmidt 
Catarina 

2013 Avhandling Att bli en sån’ 
som läser – Barns 
menings- och 
identitetsskapande 
genom texter 

Etnografi Ja 

Alatalo Tarja 2011 Avhandling Skicklig läs- och 
skrivundervisning 
i åk 1-3 

Kvalitativ 
 

Ja 

Herkner 
Birgitta 

2011 Avhandling Läsutveckling i 
årskurs 2-6 belyst 
genom 
standardiserade 

Kohortstudie Ja 
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text och nationella 
provet i svenska i 
årskurs 3 

Reichenberg 
Monica & 
Emanuelsson 
Britt-Marie 

2014 Artikel, 
refereegranskad 

Elever i årskurs 3 
läser och samtalar 
om texter – en 
interventionsstudie 

Interventions- 
studie 

Ja 

Schmidt 
Catarina & 
Jönsson Karin 

2015 Artikel, 
refereegranskad 

Glädjen i att 
förstå - 
förhållningssätt 
och strategier 

- Nej 

Schmidt 
Catarina 

2015 Artikel, 
refereegranskad 

Barn som 
medborgare i en 
värld full av texter 

- Nej 

Varga Anita, 
Hultgren 
Frances & 
Widhe Olle 

2015 Artikel, 
refereegranskad 

Att stimulera 
elevers läsintresse 
– ett samverkans-
uppdrag 

- Nej 

 
I tre av artiklarna beskrivs inte någon metod eller etiska ställningstaganden. Första artikeln är 
skriven av Schmidt och Jönsson, den andra av Schmidt och den tredje av Hultgren, Varga och 
Widhe. Dessa artiklar inkluderades ändå i studien med motiveringen att artiklarna är utgivna av 
Läs- & skrivportalen och Skolverket vilket betyder att de är av bra kvalité och författarna till 
artiklarna är även inom ämnet etablerade forskare. Artiklarna är dessutom refereegranskade, eller 
så kallat peer review, vilket innebär att artiklarna blivit godkända av en etisk kommitté (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013:70). Artiklarna svarar också på syftet i denna litteraturstudie.  

5. Resultat 
I denna del av studien kommer resultatet från utvald och analyserad forskning utifrån syfte och 
frågeställningar att presenteras. I avsnitt 5.1 presenteras de förmågor som används vid tyst läsning. 
I avsnitt 5.2 presenteras organisering av undervisning i tyst läsning, sedan följer två underrubriker 
vilka presenterar vikten av lärarstöd och undervisning i läsförståelsestrategier.  

5.1. Förmågor som används vid tyst läsning  
Läsutveckling i årskurs 2-6 belyst genom standardiserade test och nationella provet i svenska i årskurs 3 är en 
avhandling skriven av Birgitta Herkner som utkom år 2011. Syftet med avhandlingen är att 
analysera elevers läsförmåga från årkurs 2 till årskurs 6. Den metod som används är en kohortstudie 
och studien följer fyra årskullar. Denna metod gör att man får följa elevers resultat över en 
ettårsperiod och samma test ges till eleverna med ett års mellanrum. Studiens resultat framkommer 
av att eleverna får göra test i fonologisk ordavkodningsförmåga, ortografisk ordavkodningsförmåga 
och läsförståelse. Undersökningens deltagare bestod av 24 klasser från fyra skolor och totalt deltog 
428 elever (Herkner 2011:21, 53-55). Resultatet från studien visar att vid utvecklingen av 
läsförmågan hos barn i ett tidigt skede spelar fonologisk ordavkodning en avgörande roll. Resultatet 
visar också att efter en tid tar den ortografiska ordavkodningen över från den fonologiska 
ordavkodningens betydelse för läsförståelsen. Vidare visar studien att god förmåga att avkoda inte 
räcker för god läsförståelse, dock finns ett nära samband mellan dessa förmågor (Herkner 2011:88, 
89). Herkners (2011:89-90) studie visar också att eleverna inte får bättre läsförståelse genom tyst 
läsning, för att utveckla läsförståelsen måste eleverna få undervisning via olika lässtrategier. 
Eleverna måste bli undervisade kring hur en text förstås, men även få tekniska råd kring hur man 
tar sig an en text. Eleverna måste få läsförståelseundervisning redan på lågstadiet.  
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Tarja Alatalos avhandling Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 – om lärares möjligheter och hinder 
utkom år 2011. Syftet med avhandlingen är att ge en bild av lärares möjligheter till att utföra en 
skicklig läs- och skrivundervisning som kan hjälpa eleverna i utvecklingen av en god läsförmåga 
(Alatalo 2011:17). Alatalos (2011:55-56, 61) resultat har framkommit genom att hon först 
intervjuade lärare och sedan fick lärarna svara på en enkät innehållande ett kunskapstest. I 
intervjustudien deltog åtta verksamma lärare i årskurs 1 och 2. I enkätundersökningen och 
kunskapstestet deltog 300 lärare från olika delar av Sverige. Resultatet i avhandlingen visar att 
läraren har en viktig roll att kunna avgöra på vilken nivå eleverna befinner sig i läs- och 
skrivutvecklingen, för att genom systematisk och strukturerad undervisning kunna hjälpa eleverna 
framåt i läsutvecklingen. Läskunnighet är en komplex färdighet och för att elever ska bli läskunniga 
måste de förstå hur det talade språket samspelar med det skrivna. De måste också förstå språkets 
uppbyggnad vad gäller ljud och ha kunskap om byggstenarna i det talade språket (fraser, ord, 
morfem, stavelser, fonem). Sedan behöver eleverna förstå kopplingen mellan grafem och fonem 
samt att lära sig avkoda. För att eleverna ska kunna börja fokusera på förståelsen i texter måste 
avkodningen vara automatiserad. Genom mycket läsning går eleverna från medveten avkodning 
till automatiserad avkodning och läsflyt. För att elevernas förståelse av texter ska underlättas är ett 
stort ordförråd samt goda läsförståelsestrategier viktiga (Alatalo 2011:187-188).  
 
Artikeln Barn som medborgare i en värld full av texter är skriven av Catarina Schmidt år 2015. I artikeln 
framgår det att processerna avkodning och förståelse måste samspela och stötta varandra för att 
läsningen ska fungera. Formeln Avkodning X Förståelse = Läsning lyfts som en förklaring till vad det 
innebär att läsa. När läsaren kan avkoda handlar det om att kunna identifiera och efterhand 
ortografiskt (då automatisering av grafem och fonem uppnåtts) förstå skrivna ord eller ords delar. 
Förståelsen handlar om att förstå en skriven text, att man kan tolka text och utifrån det skapa en 
förståelse. Läsning uppnås inte om någon av dessa faktorer inte fungerar. För att i sin tur uppnå 
en god avkodning, krävs fonologisk medvetenhet. Eleverna behöver sedan stöd via 
läsförståelsestrategier för att läsningen ska fortsätta att utvecklas (Schmidt 2015:4-5). 
 

5.2. Organisering av undervisning i tyst läsning 
Alatalo (2011:193) beskriver att lärarna i hennes studie arbetar i årskurs 1-3, det vill säga att samtliga 
lärare undervisar i läsning och skrivning. Resultatet i studien visar att en stor del av lärarna inte har 
tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra en skicklig undervisning, lärarna visar brister i 
förståelsen av strukturen i språket som är en förutsättning för läsinlärning. Detta väcker oro enligt 
Alatalo, eftersom läraren är den viktigaste faktorn för elevernas lärande. Alatalo (2011:194) 
beskriver vidare att en slutsats som dras utifrån resultatet är att lärarna i studien inte har förståelse 
för hur läsutvecklingen hos eleverna påverkas av lärarens undervisning. ”Om lärare själva inte är 
insatta i hur språket är uppbyggt, hur ska de kunna hjälpa elever att förstå detta?” (Alatalo 
2011:194).  
 
Karin Jönsson har skrivit avhandlingen Litteraturarbetets möjligheter – en studie av barns läsning i årskurs 
F-3 som utkom år 2007. I avhandlingen analyserar hon unga elevers läsning i klassrummet och hur 
arbetet med skönlitteratur ser ut. Studiens deltagare består av en lärare och 24 elever. Läraren heter 
Karin och det är hon som skrivit avhandlingen, hon har arbetet på skolan i 20 år. Sju av de 24 
eleverna har Jönsson valt ut för närmare observation och samtal, fyra av dessa elever beskrivs 
utförligare i avhandlingen. Jönsson har gjort en etnografisk kvalitativ studie i sin egen klass under 
fyra år, från förskoleklass till årskurs tre. Jönsson har använt sig av intervjusamtal, anteckningar, 
elevtexter och inspelningar via video och band när hon dokumenterat. Föräldrar informerades inför 
studien och fick godkänna elevernas deltagande och eleverna har fått andra namn i avhandlingen 
för att anonymiseras (Jönsson 2007:6, 21-22, 26, 33).  
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Resultatet i Jönssons avhandling tyder på att elevernas tysta läsning är svår att komma åt och den 
är också svårorganiserad. Tanken är att den tysta enskilda läsningen ska vara fri, att eleverna själva 
får välja vilka böcker de ska läsa och att de inte ska behöva redovisa sin läsning. Men Jönsson 
menar att läsningen kanske inte är så fri som hon tänkt sig, eftersom läraren styr elevernas tysta 
läsning genom att bestämma när och var de ska läsa. Under den tysta läsningen uteblir stöd från 
både kamrater och lärare, stöd som till exempel boksamtal vid högläsning finns inte vid den tysta 
läsningen. Det stöd eleverna får vid den tysta läsningen är hjälp att välja böcker (Jönsson 2007:236). 
Eleverna skriver boklistor där de dokumenterar vad de läser och Jönsson (2007:237) menar att 
tanken med detta är att eleverna själva ska få välja böcker de vill läsa vid den tysta läsningen, fokus 
är inte på kvantitet i läsningen. En ambition läraren har är att den tysta enskilda läsningen ska ge 
elever möjlighet att både få läsa mycket och ofta. Analysen i studien visar att samtal kring läsning 
kan fördjupa och hjälpa elever i förståelsen av texter, men vid organisationen av den tysta läsningen 
finns det risk för att detta stöd försvinner (Jönsson 2007:237).  
 
Att bli en sån’ som läser – barns menings- och identitetsskapande genom texter är en avhandling som utkom 
år 2013 och är skriven av Catarina Schmidt. Ett av avhandlingens syften är att undersöka hur nio 
elever i årskurs 3-5 involveras i textorienterade aktiviteter (Schmidt 2013:43). Den metod 
författaren använt är deltagande observation, hon har också intervjuat elever, samlat in texter och 
fotograferat. Hon har observerat både i skolan och i hemmet, men jag kommer endast att fokusera 
på resultatet från skolmiljön. Hon har följt samma elever i 2,5 år, från årskurs 3 till årskurs 5 
(Schmidt 2013:87, 92). Resultatet i studien visar att de nio eleverna möter textorienterade aktiviteter 
i skolan där de får träna stavning och grammatik samt förmågan att läsa automatiserat med flyt. 
Eleverna får tillfällen till tyst läsning, högläsning och läsning i grupp. Dessa tillfällen ger eleverna 
möjlighet att träna på att koda av grafem, ord, meningar och textstycken (Schmidt 2013:230-231). 
Studien visar att eleverna i årskurs 3-5 läser på egen hand och arbetar med läsförståelsen, detta görs 
genom olika övningsböcker eller läromedel och i årskurs 3 arbetar eleverna till exempel med 
övningsboken Äppel. I övningsböckerna läser eleverna något för att sedan svara på frågor (Schmidt 
2013:122).  
 
Avhandlingen Varför knackar han bara inte på? – en studie om arbete med läsförståelse i åk 1-21 skriven av 
Helena Eckeskog (2013:92) visar att lärarna i studien arbetar så att basen först lärs ut, vilket handlar 
om ordigenkänning, handskrift, stavning och strategier via högläsningen och sedan får eleverna 
börja med den tysta läsningen. I samband med läsning är samtal vanligt förekommande i samtliga 
klassrum, lärarna visar ambition att göra eleverna till aktiva och deltagande individer vid läsningen. 
Av resultatet framgår att samtal är vanligt förekommande vid högläsningen (Eckeskog 2013:92).  
 
Glädjen i att förstå – förhållningssätt och strategier är en artikel skriven av Catarina Schmidt och Karin 
Jönsson som utkom år 2015. I artikeln framkommer det att vid elevernas egna tysta läsning är det 
viktigt att böckerna eleverna läser anpassas utifrån varje elevs nivå vad gäller läs- och 
skrivutvecklingen (Schmidt & Jönsson 2015:5). Författarna (2015:6) menar vidare att det är viktigt 
att undervisning i läsning ger eleverna möjlighet att tänka kring det som läses. Lässtrategier för 
detta kan visas och tränas på via högläsning, men eleverna måste också få chansen att tillämpa dessa 
i sin egna tysta läsning. Oavsett om läsningen sker enskilt eller i grupp, måste eleverna få chansen 
att bearbeta det lästa. Författarna ger exempel på att eleverna kan skriva läsloggar, dessa blir sedan 
underlag för boksamtal. Läsloggar kan utveckla elevernas tankar och reflektioner medan de läser 
och eleverna blir också mer aktiva i sin läsning när läsloggar skrivs (Schmidt & Jönsson 2015:7). 

5.2.1. Vikten av lärarstöd i den tysta läsningen 
Resultatet från Alatalos studie Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 visar att den viktigaste faktorn 
för elevers lärande är läraren. Läraren måste ha expertkunskaper om processerna för läsinlärning 
                                                           
1 Utförligare beskrivning av till avhandlingen kommer i avsnittet 5.2.3 nedan. 
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och hur man ser varje individ i utvecklingen. Medvetenhet kring språkets uppbyggnad är vad 
läsinlärningen grundar sig på, därför är kunskap om språkets struktur den bas som lärares läs- och 
skrivundervisningen måste vila på (Alatalo 2011:191). Resultatet i Alatalos (2011:194-195) studie 
visar även att lärarna arbetar för att alla elever ska förstå principerna för avkodning. Läsinlärning 
som är inriktad på avkodning ingår i de flesta lärares undervisning, vilket innebär att de undervisar 
eleverna i hur fonem och grafem korresponderar. Detta för att sedan nå en automatiserad 
avkodning, läsflyt samt läsförståelse. Dock visar studien också att när eleverna lärt sig avkoda, 
lägger lärarna mycket fokus på att eleverna själva ska läsa mycket. Detta leder i sin tur till att vissa 
elever som behöver mer stöd vad gäller läsförståelsestrategier och läsningens tekniska grunder, 
såsom att läsa med intonation och frasering eller utifrån rätt svårighetsgrad, lämnas utan stöd. För 
att eleverna ska utveckla läsflyt och läsförståelse är det flera olika faktorer som samspelar, dessa är 
till exempel avkodning, språklig medvetenhet, läshastighet, träning av ordkunskap, 
läsförståelsestrategier, läsning med inlevelse och därför måste läsundervisningen för eleverna vara 
varierad samt möta varje elevs individuella behov. Att eleverna får läsa mycket när de lärt sig att 
avkoda utvecklar läsförmågan. Men individualisering och variation i undervisningen kan handla om 
att eleverna får träna på att läsa med intonation och frasering, samt att läsa olika texter med 
varierande svårighetsgrad. Läraren är betydelsefull i detta, att kunna identifiera styrkor och 
svagheter som varje elev har i läsningen och sedan skräddarsy undervisningen utifrån detta (Alatalo 
2011:194-195). Lärarna i Alatalos studie beskriver inte att de bedriver undervisning i 
läsförståelsestrategier, däremot beskriver lärarna att de genom högläsning ökar elevernas ordförråd 
och läsförståelse (Alatalo 2011:196).   
 
Artikeln Att stimulera elevers läsintresse – ett samverkansuppdrag är skriven av Anita Varga, Frances 
Hultgren och Olle Widhe och utkom år 2015. I artikeln framgår det att läraren har en viktig roll 
vad gäller elevers läsutveckling. Lärarna måste ha kunskap kring läsprocessen och hur de kan stötta 
eleverna i läsutvecklingen för att eleverna ska utvecklas som läsare (Varga, Hultgren & Widhe 
2015:3).  
 
Avhandlingen Litteraturarbetets möjligheter – en studie av barns läsning i årskurs F-3 visar på vikten av 
lärarstöd (Jönsson 2007:238). Begreppet scaffold lyfts, som översatt till svenska betyder 
byggnadsställning. Jönsson väljer i sin avhandling att använda begreppet stödstruktur. Att ge 
eleverna stöd där de befinner sig, att de får klara av saker tillsammans i klassen som de inte kan 
göra på egen hand är att bygga stödstrukturer. Eleverna utvecklas som läsare genom läsning 
tillsammans, samtal och den enskilda tysta läsningen. Stödstrukturerna är viktiga inom alla dessa 
områden, men på olika sätt. Lässtrategierna att förutsäga, att ställa frågor, att summera och att 
klargöra är viktiga stödstrukturer. Resultat i denna studie visar att lässtrategierna tränas parallellt 
genom hela läsningen, man tränar inte en strategi i taget utan det är en naturlig del i arbetet med 
läsning (Jönsson 2007:238-239). Jönsson (2007:239) beskriver vidare att läraren är en viktig 
stödperson i arbetet med läsning, läraren ska stötta eleverna i läsningen och inte värdera deras 
arbete. Läraren ger eleverna tid till läsning och ser till att det finns böcker att tillgå samtidigt som 
hon vägleder dem. Stödstrukturerna förändras genom årskurserna visar studien, men de tas aldrig 
bort utan finns med hela tiden (Jönsson 2007:240). 

5.2.2. Undervisning i läsförståelsestrategier 
I avhandlingen Varför knackar han bara inte på? – en studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 som utkom 
år 2013 har Helena Eckeskog gjort en studie där hon i fem olika klassrum följt lärares undervisning 
i läsförståelse. Hon har genom intervjuer och observationer försökt sätta sig in i undervisningen. 
Studien kompletterades med att lärarna skrev loggböcker vilket har gett en bredare syn på olika 
situationer där hon har fått saker förtydligade. Hennes ambition med studien var att ta reda på hur 
de enskilda lärarna förstår sitt uppdrag i undervisningen samt att mer ingående beskriva hur lärarna 
organiserar läsförståelseundervisningen (Eckeskog 2013:33). Inför att studien skulle genomföras 
sökte hon lärare som var inställda på att utveckla läsförståelsearbetet i årskurs 1 och 2. Till slut 
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ingick fem lärare i studien och samtliga har minst 15 års erfarenhet av läraryrket. Inför studien 
träffade hon varje lärare och gav dem exempel på hur de kunde arbeta med olika strategier. Hon 
var dock noggrann med att poängtera att lärarna skulle välja vad och hur strategierna skulle 
användas tillsammans med eleverna. Hon gav även lärarna förslag på symboler (såsom exempelvis 
förstoringsglas för strategin reda ut oklarheter) för varje strategi och förklarade strategiernas syfte 
(Eckeskog 2013:34). Strategierna var: 
 

o Återberätta/sammanfatta 
o Frågor 
o Reda ut oklarheter 
o Föregripa/förutsäga 
o Kopplingar 
o Inre bilder (Eckeskog 2013:34). 

 
Några lärare ser kunskap om symbolerna som centralt för arbetet med läsförståelse, medan andra 
lärare använder dem som ett verktyg när arbetet introducerades för att ge eleverna förståelse kring 
grundtanken med varje strategi. Lässtrategierna används i ett klassrum vid elevernas tysta läsning 
och den strategi som det då övas mest på är att sammanfatta text. En annan lärare organiserar 
undervisningen så att eleverna först får träna på en lässtrategi vid högläsning och sedan fortsätta 
träna vid tyst läsning. Tre lärare har grundinställningen att läsinlärning handlar om att barnen först 
ska knäcka koden för att sedan lägga till läsförståelsestrategier. Dock har två av dessa lärare under 
observationen arbetat med att utveckla läsförståelse och avkodning parallellt genom storböcker2 
(Eckeskog 2013:91).  
 
Studiens resultat tyder på att lärarna har utgångspunkten att det första eleverna ska lära sig är att 
avkoda innan de börjar arbeta med läsförståelsestrategier vid tyst läsning. Tre lärare testade 
läsförmågan hos eleverna i årskurs 1 och menar att samtliga elever når målen för läsning och 
läsförståelse som de satt upp på skolan. En annan lärare testade läsförståelsen i årskurs 3 och där 
uppfyller alla elever förutom någon som har specifika problem målen (Eckeskog 2013:93). Studiens 
resultat visar även att lärarnas fokus ligger på att läsa högt för eleverna för att lära dem att använda 
olika strategier. Detta ska ge eleverna en grund att stå på som de sedan kan ta med sig till den tysta 
läsningen. Högläsningen ska göra att eleverna lär sig att förstå och ta till sig text som de sedan kan 
använda sig av vid enskild läsning. Något som Eckeskog dock påpekar är att det inte är helt säkert 
om alla elever förstår att de strategier som används vid högläsningen också kan användas vid den 
tysta läsningen (Eckeskog 2013:95). Eckeskog (2013:96) menar vidare att mer enskild undervisning 
och stöttning kring den enskilda läsningen skulle göra det lättare för eleverna att överföra 
kunskapen de har kring strategierna från högläsningen. Detta skulle också göra att eleverna får mer 
individuell feedback kring vad de själva behöver utveckla i läsningen.  
 
De lärare som ingick i studien menar att eleverna utvecklat läsförståelsen och förstår innehållet i 
texter de läser på ett bättre sätt efter att de arbetat med läsförståelsestrategier. Lärarna är dock inte 
helt säkra på om det beror på arbetssättet eller om det beror på klassens engagemang och intresse 
(Eckeskog 2013:100). 
 
År 2014 skrev Monica Reichenberg och Britt-Marie Emanuelsson artikeln Elever i årskurs 3 läser och 
samtalar om texter: En interventionsstudie. Studiens syfte var att analysera två olika metoder för elevers 
arbete med läsförståelse. Från årskurs 3 deltog 71 elever i denna interventionsstudie samt fyra lärare 
med mellan 15 och 38 års erfarenhet inom läraryrket. Att delta i studien var frivilligt. Under 
sammanlagt åtta veckor fick eleverna träna på dessa metoder och totalt genomfördes 32 samtal 
                                                           
2 Storböcker är stora bilderböcker med både bild och text som lärare och elever tillsammans och 
enskilt läser och bearbetar (Eckeskog 2013:1-2).  
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med de utvalda eleverna (Reichenberg & Emanuelsson 2014:1, 8-9). Författarna (2014:10) 
beskriver att lärarna inför studien fick se en föreläsning om läsning och läsförståelse, dessutom fick 
lärarna fem seminarier var där de läste forskning tillsammans. Resultatet i studien visar att 
läsförståelsen ökade hos samtliga elever oavsett vilken metod de använde. Något som också ökade 
efter arbetet med strategierna var läshastigheten av enskilda ord, meningar och sammanhängande 
text. Utifrån resultatet kan författarna inte dra slutsatsen att en metod var bättre än den andra, de 
menar att det beror på att inom båda metoderna finns likheter då de bygger på direkta och 
strukturerade lärarledda samtal (Reichenberg & Emanuelsson 2014:13-14).  
 
Varga, Hultgren och Widhe (2015:3) beskriver i artikeln Att stimulera elevers läsintresse – ett 
samverkansuppdrag vikten av att elever får träning i läsförståelsestrategier. För att förståelse ska kunna 
uppnås vid läsning krävs det tillgång till olika läsförståelsestrategier och att dessa kan användas på 
ett fungerade sätt. I artikeln lyfts strategier som främjar elevernas läsutveckling och dessa är: 

1. Förbereda läsningen 
2. Föregripa 
3. Kontrollera 
4. Ställa frågor 
5. Hitta samband 
6. Dra slutsatser 
7. Reda ut 
8. Visualisera och organisera 
9. Tänka högt 
10. Läsa selektivt  
11. Urskilja viktig information 
12. Fokusera på språk 
13. Fokusera på textstrukturer 
14. Bedöma 
15. Sammanfatta (Varga, Hultgren & Widhe 2015:3).  
 

För att eleverna ska utvecklas och kunna använda läsförståelsestrategierna måste läraren tydligt 
förklara och prata med eleverna om dessa och beskriva varför eleverna ska använda sig av dessa 
via ett systematiskt och medvetet arbetssätt (Varga, Hultren & Widhe 2015:4). Författarna 
(2015:10) menar vidare att när eleverna ska läsa tyst enskilt, är det viktigt att eleverna till viss del 
får välja böcker själva. Vissa elever kan behöva vägledning, medan andra klarar av att välja på egen 
hand. Det är viktigt att läraren stödjer eleverna i valet av bok, främst de elever som inte gillar att 
läsa, då måste läraren hjälpa eleverna att välja en bok som intresserar dem och får dem att vilja läsa. 

6. Diskussion 
I detta kapitel kommer metod- och resultatdelen att diskuteras. Kapitlet inleds med 
metoddiskussion där styrkor och svagheter i genomförandet av litteraturstudien diskuteras. Sedan 
presenteras resultatdiskussionen där bakgrund och resultat i denna studie diskuteras. 
 

6.1. Metoddiskussion 
Den metod som användes i denna studie var en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att 
vetenskaplig forskning har sökts fram, granskats och analyserats. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg 
och Wengström (2013:31-32) handlar en systematisk litteraturstudie om att aktuell forskning kring 
ett givet tema sammanställs. Litteraturen ska vara vetenskaplig och den ska även granskas kritiskt. 
Författarna menar också att all relevant forskning kring ämnet ska involveras. När en systematisk 
litteraturstudie genomförs, ska ett antal steg följas3. Dessa steg har följts i denna studie och i 

                                                           
3 se avsnitt 4.1 
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metoddelen beskrivs studiens tillvägagångssätt, vilka sökord som använts i vilka databaser, hur 
urvalet gått till, vilka avgränsningar som gjorts och så vidare. Detta gör att studien har hög 
reliabilitet, det vill säga att studien går att upprepa och att samma resultat uppnås. Vissa svårigheter 
har dock uppstått i arbetet med studien. Exempel på svårigheter har varit att bestämma sökord 
som ska vara relevanta och ringa in forskning som besvarar frågeställningarna i denna studie. 
Inledningsvis användes endast sökorden ”tyst läsning” och ”läsa tyst” kombinerat med ”årskurs 1-
3” och ”grundskolan”, vilket gav för få träffar och därför lades sökordet ”läsning” till vilket 
resulterade i fler relevanta träffar.  
 
De avgränsningar som gjordes i studien, såsom forskning mellan år 2000-2016 och årskurs 1-3 kan 
ha gjort att viktig forskning inom området utelämnats. Även val av sökord och databaser kan ha 
utelämnat viss relevant forskning inom området. Detta kan ses som svagheter i studien och det kan 
ha påverkat både studiens trovärdighet och resultat. Urvalskriterierna svensk forskning och texter 
skrivna på endast svenska och engelska gör också att materialet i studien begränsats. Dessa 
urvalskriterier resulterade i att alla texter som inkluderades i studien är skrivna på svenska och även 
detta kan ses som en svaghet. Hade forskning från andra länder inkluderats i studien är det fullt 
möjligt att resultatet sett annorlunda ut. Å andra sidan kan detta ses som en styrka då författaren 
av studien har svenska som modersmål och goda språkkunskaper i engelska, vilket innebär att 
svårigheter uppstått i förståelsen av texter skrivna på andra språk än svenska och engelska. Att 
endast svensk forskning inkluderades i studien beror på den rika mängd relevant svensk forskning 
som uppkom i sökningarna, om utländsk forskning också hade inkluderats i studien hade mängden 
forskning blivit för omfattande för att analysera under tio veckor. Om hela grundskolan hade 
inkluderats i studien hade det funnits flera avhandlingar och artiklar som varit relevanta. Dock har 
dessa avgränsningar varit nödvändiga för att hitta tillräckligt mycket forskning inom området som 
besvarar syfte och frågeställningar i denna studie, dock är jag fullt medveten om att resultatet kan 
ha sett annorlunda ut om inte dessa urval och avgränsningar gjorts, vilket får ses som en svaghet i 
studien.  
 
Att all relevant forskning kring ämnet, utifrån avgränsningarna i denna studie, inkluderats stärks av 
att sökprocessen, kvalitetsgranskningen och analysen av de utvalda texterna beskrivs. Något som 
också tyder på att all relevant forskning inkluderats i studien är den bibliotekarieledda sökningen, 
där påträffades inte några fler träffar utöver de som tidigare påträffats vilket tyder på noggrannhet 
i sökningen. Den bibliotekarieledda sökningen visade också att sökorden och databaserna var 
relevanta för området. Denna studie innehåller nio texter (fem avhandlingar och fyra artiklar) där 
samtliga texter är granskade, analyserade och av hög kvalitet vilket stärker tillförlitligheten i studien. 
All forskning som inkluderats i studien är skriven av forskare med både djup och bred kompetens 
inom läsutvecklingsområdet i skolan, vilket också är en styrka och stärker trovärdigheten i 
resultatet.  
 
Sammanfattningsvis anser jag att denna studie uppnår hög validitet och reliabilitet. Studiens 
validitet, som handlar om att undersöka det som var tänkt at undersökas, stärks av att de utvalda 
sökorden valts ut utifrån studiens syfte. Detta medför att sökorden är relevanta, vilket bör leda till 
att den forskning som sökts fram också är relevant för studiens syfte (Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström 2013:105). Studien uppnår också hög reliabilitet, det vill säga att studien går att 
upprepa, eftersom tillvägagångssättet och urvalet för insamlingen av forskningsmaterialet i studien 
beskrivs under metodavsnittet. Detta gör att studien är replikerbar och det stärker således 
tillförlitligheten i studien (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:103).  

6.2. Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur tyst läsning kan användas för att utveckla 
elevers läsförståelse i årskurs 1-3. I denna del av studien kommer bakgrund och resultat diskuteras 
utifrån studiens syfte och frågeställningar.  
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6.2.1. Förmågor som används vid tyst läsning 
Som framkommit av resultatet är fonologisk medvetenhet och fonologisk ordavkodning en 
förutsättning för elevers tidiga läsinlärning. Efter hand tar den ortografiska ordavkodningen över 
från den fonologiska ordavkodningen. Resultatet visar också att eleverna måste få stöd via olika 
läsförståelsestrategier för att utveckla läsningen och skapa förståelse i det som läses (Herkner 
2011:88-89; Schmidt 2015:4-5; Alatalo 2011:187-188). Herkers (2011:89-90) studie visar att 
elevernas läsförståelse inte utvecklas genom enbart tyst läsning, utan stöd via läsförståelsestrategier 
krävs för att utveckla läsningen och förståelsen, samt undervisning i läsningens tekniska delar. 
Vikten av att förstå kopplingen mellan grafem och fonem och att lära sig avkoda lyfts också som 
viktigt för att uppnå läsning (Schmidt 2015:4-5; Alatalo 2011:187-188). Detta stämmer överens 
med att det centrala innehållet i kursplanen för ämnet svenska i Lgr11 skriver fram sambandet 
mellan ljud och bokstav som en punkt för årskurs 1-3 (Skolverket 2011:223), vilket handlar om just 
kopplingen mellan grafem och fonem. Schmidt (2015:4-5) menar att Läsning = avkodning X förståelse 
medan Herkners (2011:88-89) studie visar att god avkodningsförmåga inte är tillräckligt för att 
uppnå god läsförståelse, men att ett nära samband mellan dessa förmågor finns. Eckeskogs 
(2013:93) resultat tyder på att eleverna måste ha lärt sig att avkoda innan de börjar arbeta med 
läsförståelsestrategier vid den tysta läsningen. Alatalos (2011:187-188) studie pekar också på vikten 
av förståelse kring hur det talade språket samspelar med det skrivna för att elever ska bli läskunniga. 
Att förstå språkets uppbyggnad är en annan förutsättning. Även vikten av ett brett ordförråd för 
att utveckla läsförståelse lyfts i Alatalos studie, samt att läsflyt först kan uppnås när avkodningen 
automatiserats. Reichenberg (2008:36-37) beskriver också att ett stort ordförråd är viktigt för god 
läsförståelse.  
 
Utifrån ovanstående källor görs tolkningen att vid det tidiga skedet i läsinlärningen behöver 
eleverna uppnå fonologisk medvetenhet, samt att lära sig fonologisk ordavkodning, det vill säga att 
de kan ljuda ihop ord. Nästa steg är att eleverna uppnår ortografisk ordavkodning, det vill säga att 
de känner igen ord utifrån att de läst mycket och orden lagras i långtidsminnet. Detta uppnås genom 
mycket läsning. Eleverna behöver förstå kopplingen mellan fonem och grafem, samt utveckla ett 
stort ordförråd för att uppnå läsning. Läsning är komplext och många förmågor används vid 
läsning, men resultatet tyder på att fonologisk medvetenhet, avkodning och förståelse är centrala 
för att läsning ska uppnås. Men för att fokus ska kunna läggas på förståelsen krävs att avkodningen 
är automatiserad, så fokus inte behöver läggas på att ljuda ihop ord. Givetvis underlättas 
avkodningen och förståelsen genom ett stort ordförråd och även kunskap om läsförståelsestrategier 
underlättar förståelsen. Uppnås dessa förmågor uppstår också läsflyt.  
 
Reichenberg (2008:63) menar att elever som inte utvecklat goda läsförståelsestrategier missgynnas 
av den tysta läsningen, men att ägna sig åt tyst läsning i en egenvald bok är bra för att automatisera 
avkodningen. Den slutsatsen jag drar utifrån detta är att det måste vara svårt för läraren att anpassa 
den tysta läsningen utifrån varje elevs behov och vilka förmågor de uppnått i läsningen. De som 
inte utvecklat goda läsförståelsestrategier missgynnas vid tyst läsning, å andra sidan är det bra för 
eleven att få läsa i en egenvald bok för att automatisera avkodningen. Detta gör att läraren måste 
vara väl medveten om vilka förmågor varje elev har uppnått i läsningen, för att kunna stötta varje 
enskild individ, vilket i och för sig är lärarens uppgift. Men jag menar att detta inte låter helt enkelt. 
Utifrån resultatet i studien inser jag vikten av att börja arbeta med läsförståelsestrategier tidigt i 
läsundervisningen. Samtidigt som det är viktigt att låta eleverna läsa mycket och intressanta böcker 
för att automatisera avkodningen.  

6.2.2. Organisering av undervisning i tyst läsning 
Resultatet i två studier pekar på att lärare organiserar undervisningen så att eleverna först får lära 
sig strategier vid högläsning, för att sedan tillämpa dessa vid den tysta läsningen (Eckeskog 2013:92, 
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95; Schmidt & Jönsson 2015:7). Alatalos (2011:191, 194) studie visar att läraren är den viktigaste 
faktorn för elevers lärande, men en stor del av lärarna i studien visar brister i förståelsen för elevers 
läsinlärning. Att lärarna själva inte förstår språkets uppbyggnad gör att de inte kan lära eleverna 
detta, vilket oroar Alatalo. Vidare visar Jönssons (2007:236) studie att den tysta läsningen är 
svårorganiserad på grund av att lärarens syfte är att läsningen ska vara fri, men eftersom läraren 
styr när och var eleverna ska läsa blir den inte så fri som tanken var. Dessutom försvinner stöd från 
både lärare och kamrater vid den tysta läsningen, stöd som boksamtal vid högläsning finns inte vid 
den tysta läsningen. Lärarens ambition med den tysta läsningen i studien är att eleverna ska få läsa 
mycket och ofta. Studien visar också att samtal kring det lästa utvecklar och fördjupar elevers 
förståelse av texter, men vid den tysta läsningen finns inget stöd för att utveckla och förbättra 
läsförståelsen (Jönsson 2007:237). Även Alatalos (2011:194-195) studie visar att när eleverna lärt 
sig avkoda, lämnas de utan stöd i läsningen och fokus läggs istället på att eleverna ska läsa mycket. 
Det betyder att vissa elever som skulle behöva mer stöd via läsförståelsestrategier eller läsningens 
tekniska grunder, såsom att läsa med intonation och frasering eller att läsa texter av olika 
svårighetsgrad, lämnas utan detta stöd.  
 
Ovanstående källor kopplas till det Reichenberg (2008:63) skriver om att tyst läsning missgynnar 
elever som inte utvecklat goda läsförståelsestrategier, men att tyst läsning i en egenvald bok å andra 
sidan utvecklar elevernas avkodning. Det tycks vara så att den tysta läsningen är svårorganiserad 
utifrån studiens resultat, resultatet visar att den tysta läsningen bör vara fri, samtidigt som läraren 
styr eleverna i läsningen, vilket gör att den inte blir så fri som det var tänkt. Dessutom pekar 
resultatet i denna studie på att samtal är viktigt vid läsning, men samtal kring det lästa försvinner 
vid den tysta läsningen. Detta resultat blir motsägelsefullt i jämförelse med den teori som är 
utgångspunkt i denna studie och handlar om det sociokulturella perspektivet och scaffolding 
(Westlund 2009:20-21, 123-124). Där sker lärandet i samspel med andra via så kallade 
stödstrukturer, såsom läsförståelsestrategier. Den tysta läsningen tycks dock utifrån resultatet sakna 
stora delar av detta, såsom samtal. Westlund (2009:72) beskriver också att samtal är ett bra 
arbetssätt för att utveckla läsförståelsen. Resultatet i denna studie visar dock att vid den tysta 
läsningen lämnas eleverna utan stöd via till exempel samtal och dessutom lämnas eleverna i en 
studie utan stöd då de lärt sig avkoda. Det jag reflekterar kring är varför till exempel boksamtal 
endast sker vid högläsning, detta bör gå att genomföra vid den tysta läsningen också. Att eleverna 
lämnas utan stöd när de lärt sig avkoda anser jag, precis som Alatalo (194-195), visar på brister i 
lärarens läsinlärningskunskaper, lärarens fokus bör istället läggas på att utveckla elevernas 
läsförståelse via till exempel läsförståelsestrategier. Utifrån detta drar jag först slutsatsen att 
lärarutbildningen har ett stort ansvar att utbilda lärare i läsinlärning, det är en förutsättning att lärare 
har kunskap om läsutveckling för att kunna lära ut detta till eleverna. Om fallet är så att 
lärarutbildningen inte är tillräcklig för att utbilda kompetenta lärare inom läsutvecklingsområdet 
krävs det att skolorna sätter in fortbildning för lärare. Detta för att ge eleverna den läsundervisning 
som krävs för att de ska utvecklas som läsare och uppnå läsförståelse, avkodning med mera.  
 
Eckeskogs (2013:92) studie visar vikten av samtal vid läsning och att det är vanligt förekommande 
i de klassrum studien genomfördes i. Det framgår av resultatet att samtal sker vid högläsning, det 
framgår dock inte om detta även sker vid den tysta läsningen. Samtalet vid läsning stämmer i sin 
tur överens med det sociokulturella perspektivet, som handlar om att man lär sig i ett sammanhang 
och med andra människor (Westlund 2009:20-21). I Schmidts (2013:122) studie organiseras 
undervisningen så att eleverna får träna på läsförståelse genom den tysta läsningen, bland annat via 
övningsböcker där de får läsa och sedan svara på frågor. I flertalet studier visar det sig att eleverna 
får möjligheter till att läsa tyst, lyssna till högläsning och läsa gemensamt i klassrummet (Schmidt 
2013:230-231; Eckeskog 2013:92; Jönsson 2007:236; Schmidt & Jönsson 2015:6). Den 
internationella undersökningen PIRLS visar att de 219 lärarna som deltog i undersökningen låter 
sina elever läsa tyst någon gång varje vecka, samt att 34 procent av svenskundervisningen består av 
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läsning (Skolverket 2012:20, 58). Westlund (2009:36) beskriver att läraren har en viktig uppgift vid 
organiseringen av den tysta läsningen, de måste hjälpa och vägleda eleverna att välja böcker från 
olika genrer och texter som är lämpliga utifrån varje enskild elevs förutsättningar.  
 
Genom att läsa ovanstående källor förstår man att läraren är en viktig komponent i elevers 
läsutveckling, de måste ha kunskaper kring läsning för att kunna organisera läsningen på ett bra 
och utvecklande sätt för eleverna. Studier visar också på vikten av samtal vid läsningen för att 
utveckla läsförmågan, där eleverna får chansen att bearbeta det lästa. Men som resultatet i denna 
studie visar verkar det inte vara speciellt vanligt förekommande med samtal kring den tysta 
läsningen, utan detta sker vid högläsning eller gemensam läsning. Sedan visar studier att 
läsförståelsestrategier först lärs ut via högläsning och eleverna får sedan träna vidare i den tysta 
läsningen. Detta låter som ett bra upplägg, förutsatt att eleverna förstår att samma strategier som 
användes vid högläsningen kan användas vid den tysta läsningen. Återigen har läraren en viktig 
uppgift att förmedla detta till eleverna. Att läsning är en stor del av svenskundervisningen trodde 
jag mig veta redan innan denna studies genomförande och resultatet från PIRLS bekräftar detta. 
Därför bör stor vikt läggas på att läsundervisningen organiseras på ett sätt som gynnar elevernas 
läsutveckling eftersom läsning tar upp en stor del av undervisningstiden.  
 
En annan viktig del i läsundervisningen som lyfts i två avhandlingar och en artikel är att läraren 
måste stötta och vägleda eleverna i val av böcker. Vissa elever klarar detta på egen hand, medan 
andra behöver mer stöttning. De elever som har svårigheter med läsningen kan behöva extra stöd 
att välja en bok som intresserar dem och får dem att vilja läsa (Varga, Hultgren & Widhe 2015:10; 
Eckeskog 2013:96; Jönsson 2007:236, 239). Att det är viktigt att eleverna får läsa böcker som 
intresserar dem stärks av att det i kursplanen i ämnet svenska under syfte skrivs fram att elevers 
intresse för läsning ska stimuleras (Skolverket 2011:222). Eckeskogs (2013:96) studie visar också 
att det skulle göra det lättare för eleverna att överföra de kunskaper de fått kring lässtrategierna vid 
högläsning till den tysta läsningen om eleverna fick mer individuell stöttning och feedback kring 
läsningen och läsutvecklingen. Detta kopplas till det Westlund (2009:36) skriver om att läraren har 
en viktig uppgift att vägleda och hjälpa eleverna i val av bok, om eleverna alltid läser böcker i samma 
genre utvecklas till exempel inte elevernas ordförråd. Eleverna behöver via olika genrer utveckla 
sina läsrepertoarer. Slutsatsen utifrån detta resultat blir att läraren måste vägleda och stötta eleverna 
i bokval för att de ska utveckla de förmågor de använder vid läsning och även detta går att koppla 
till scaffolding, som handlar om att ge eleverna stödstrukturer i undervisningen (Westlund 
2009:123-124). 

6.2.2.1. Vikten av lärarstöd i den tysta läsningen 
I elevers läsutveckling har läraren en viktig roll, läraren måste ha kunskaper kring läsprocessen samt 
kunskaper om hur de kan stötta eleverna i läsutvecklingen för att eleverna ska utveckla sin läsning 
(Varga, Hulgren & Widhe 2015:3; Jönsson 2007:240; Alatalo 2011:194-195). Jönsson (2007:239) 
lyfter i sin studie begreppet scaffolding som handlar om att ge eleverna stöd där de befinner sig och 
att de får klara av saker tillsammans i klassen som de inte klarar av på egen hand, vilket är att bygga 
stödstrukturer. Stödstrukturer kan till exempel vara lässtrategier och dessa kan användas både vid 
gemensam läsning och vid den tysta läsningen. Alatalos (2011:194-195) studie visar även på vikten 
av individualisering och variation i läsundervisningen just för att läsundervisningen är komplex, 
läsundervisningen måste skräddarsys utifrån varje elevs styrkor och svagheter.  Detta stämmer 
överens med den teori denna studie tolkas emot, det sociokulturella perspektivet, där man lär i 
samspel med andra och till begreppet scaffolding som är en viktig del av läsutvecklingen (Westlund 
2009:20-21, 123-124).  
 
Westlund (2009:8-9) understryker lärarens roll för elevers läsutveckling, läraren ska navigera 
eleverna i utvecklingen av läsförståelse. Det handlar enligt Westlund om att hjälpa eleverna utveckla 
förståelse på djupet, det räcker inte att låta eleverna svara på ytliga läsförståelsefrågor. Även 
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Reichenberg (2008:64) understryker att läraren måste vara medveten om hur läsförståelse byggs 
upp. Läraren har en viktig roll vad gäller elevers läsutveckling och detta resultat skapar förståelse 
för hur viktiga lärarens kunskaper i och om läsprocessen och läsutvecklingen är. Läraren måste 
givetvis själv ha kunskaper om läsprocessen, såsom fonologisk medvetenhet, språkets struktur och 
uppbyggnad, avkodning, läsförståelsestrategier och så vidare för att kunna lära ut och stötta 
eleverna i deras inlärning. Kopplat till den verksamhetsförlagda utbildningen jag haft under mina 
år på Grundlärarprogrammet kan jag konstatera att de elever jag träffat inte får det stöd som jag 
inser att de behöver utifrån resultatet i denna studie.  
 
Resultatet vad gäller läsförmåga och läsförståelse för svenska elever i de internationella 
undersökningarna PISA och PIRLS visar på en nedåtgående trend. I resultatet från PIRLS 2011 är 
Sverige ett av två länder med störst nedgång sedan 2001 vad gäller elevers läsförmåga (Skolverket 
2012:29). Resultaten från PISA 2012 visar att svenska elevers resultat i läsförståelse har sjunkit 
kontinuerligt sedan 2000, dock tycks ett trendbrott ha uppstått i och med PISA 2015 som visar att 
svenska elevers resultat har stigit från 2012 och ligger på ungefär samma nivå som 2009. Dock är 
resultatet fortfarande sämre än år 2000, 2003 och 2006 (Skolverket 2013:134; Skolverket 2016:22-
23). Det krävs att den negativa trenden bryts, kanske håller detta på att hända i och med resultatet 
från PISA 2015? Min tolkning utifrån resultatet i denna studie är att läraren har en väldigt stor del 
i elevernas läsutveckling och om lärarutbildningen utbildar lärare med breda kunskaper inom 
läsområdet tror jag också att elevernas resultat kommer att förbättras.  
 

6.2.2.2. Undervisning i läsförståelsestrategier 
I Eckeskogs avhandling och i Reichenbergs och Emanuelssons artikel visar resultaten att eleverna 
utvecklade läsförståelsen genom användningen av läsförståelsestrategier. I Reichenbergs och 
Emanuelssons artikel visade det också sig att elevernas läshastighet ökade genom arbete med 
lässtrategier (Reichenberg & Emanuelsson 2014:13-14; Eckeskog 2013:100). Dock påpekar 
Eckeskog (2013:100) att lärarna inte var helt säkra på om elevernas läsförståelse ökade på grund av 
arbetssättet eller bara genom att eleverna var engagerade och intresserade. Detta kan ses om ett 
tecken på att lärarna inte reflekterar kring valda arbetssätt och de prioriteringar de gör i 
undervisningen. Att eleverna ska använda läsförståelsestrategier i läsningen stämmer överens med 
det centrala innehållet i kursplanen för ämnet svenska i Lgr11 där det står att läsförståelsestrategier 
ska användas för att förstå och tolka texter samt att läsningen ska anpassas utifrån textens 
uppbyggnad (Skolverket 2011:223). Kunskapskraven i svenska för årskurs 3 stämmer även överens 
med detta, där det står att eleverna genom läsförståelsestrategier ska kunna läsa elevnära texter med 
flyt (Skolverket 2011:227). Westlund (2009:43, 125) menar att alla elever gynnas av strukturerad 
undervisning i läsning. Elever med god läsförmåga använder sig av läsförståelsestrategier för att 
förstå och tolka texter, medan elever som inte uppnått god läsförmåga har svårt att veta vilken 
strategi som ska användas och undviker således vissa delar av texterna. Konsekvenserna av detta 
blir att de elever som inte uppnått god läsförmåga inte kan ta till sig texter. Utifrån detta resultat 
inser jag vikten av att tidigt i undervisningen börja arbeta med fonologisk medvetenhet och 
avkodning för att sedan kunna inleda arbete med läsförståelse via läsförståelsestrategier och således 
skapa förståelse i läsningen.  
 
Schmidt och Jönsson (2015:7) ger i sin artikel tips på att eleverna kan skriva läsloggar för att 
utveckla tankar och reflektioner kring det lästa, detta kan sedan leda till boksamtal. Studien visar 
också att det viktigaste är, oavsett om det handlar om tyst läsning eller gemensam läsning, att 
eleverna får chansen att bearbeta det lästa. Varga, Hultgren och Widhes (2015:4) artikel visar på 
vikten av att läraren tydligt förklarar och pratar med eleverna om läsförståelsestrategierna för att 
de ska kunna använda dem och utveckla läsförståelsen. Även Reichenberg och Emanuelssons 
(2014:13-14) studie visar att arbetet med läsförståelsestrategierna bygger på strukturerade lärarledda 
samtal. Flera avhandlingar och artiklar i denna studie visar exempel på läsförståelsestrategier som 
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kan användas i undervisningen (se till exempel Varga, Hultgren & Widhe 2015; Eckeskog 2013; 
Reichenberg & Emanuelsson 2014; Jönsson 2007). Utifrån ovanstående källor är det viktigaste inte 
vilka läsförståelsestrategier som används, utan att eleverna får chansen att förstå och bearbeta 
strategierna både gemensamt och enskilt. Även detta resultat överensstämmer med teorin denna 
studie tolkas utifrån, det sociokulturella perspektivet och scaffolding (Westlund 2009:20-21, 123-
124).  

7. Slutsats  
Jag drar utifrån denna litteraturstudies resultat slutsatsen att läsundervisningen är komplex, det är 
många olika förmågor som ska samspela för att läsning och läsförståelseutveckling ska uppnås. 
Fonologisk medvetenhet, avkodning och läsförståelse är tre viktiga förmågor som eleverna 
använder vid tyst läsning. Avkodning och läsförståelse måste samspela för att läsning ska uppnås. 
Utöver detta är även ett stort ordförråd, koppling mellan fonem och grafem och läsflyt viktiga för 
läsningen, samt tillgång till läsförståelsestrategier. Studier visar att användningen av 
läsförståelsestrategier ökar elevernas läsförståelse. Att samtal om det lästa är viktigt framkommer 
även av resultatet, dock är det mindre förekommande vid den tysta läsningen i jämförelse med till 
exempel högläsning. En egen reflektion utifrån detta är varför eleverna inte får chansen att samtala 
mer runt den tysta läsningen i undervisningen. Resultatet pekar även på vikten av kompetenta lärare 
som kan stödja och hjälpa eleverna i läsutvecklingen. Detta överensstämmer med det 
sociokulturella perspektivet där kunskap uppstår i samspel med andra och även vikten av 
scaffolding, som handlar om att lärarna ger eleverna stödstrukturer, såsom läsförståelsestrategier.  
 
Lärarna har en viktig roll i elevernas läsutveckling och de måste ha kunskaper kring läsprocessen 
för att kunna stötta och hjälpa eleverna att utveckla läsningen och läsförståelsen. Jag tror att 
läsundervisningen i årskurs 1-3 skulle kunna bli bättre om lärarutbildningarna lade mer fokus på 
elevers läsutveckling. För i dessa årskurser läggs grunden för läsutvecklingen hos eleverna och då 
måste lärarna ha de kunskaper som krävs för att ge eleverna rätt förutsättningar att utvecklas. De 
kurser vi läst på Grundlärarprogrammet har varit väldigt bra, men det känns lite för tunt när jag nu 
inser hur stor del av undervisningen läsningen tar och vilken viktig roll läraren har. 
Kompetensutveckling och fortbildning för lärare när det gäller kunskaper kring läsutveckling och 
läsprocessen skulle också kunna leda till att kvaliteten på läsundervisningen höjdes i årskurs 1-3. 
Det lilla trendbrott som skett i och med PISA 2015 hoppas jag är ett tecken på att läsundervisningen 
i skolan har tagit ett stort steg i rätt riktning, där välutbildade och skickliga lärare hjälper och stöttar 
eleverna i läsutvecklingen. Under hela lärarutbildningen har jag sett fram emot att arbeta med 
elevers läsutveckling och denna studie har inspirerat mig ännu mer. Slutligen tror jag att ett stort 
ansvar ligger på skolorna, att de ser till att anställa utbildade och kompetenta lärare med goda 
kunskaper inom läsutveckling, samt att medvetna val görs i skolan kring elevers läsning, att fokus 
läggs på varje enskild individs utveckling och att läraren stöttar så att eleverna hela tiden kan 
utvecklas i läsningen. 

8. Fortsatt forskning 
Den här studien har gett mig mycket nyttig information kring elevers läsutveckling och hur 
undervisning i läsning kan organiseras. Det jag anser behöver fortsatt forskning är just hur den 
tysta läsningen ska organiseras för att eleverna ska utveckla läsförståelse. Som framgår av resultatet 
är det vanligt att lärare börjar med högläsning för att sedan till exempel överföra lässtrategier till 
den tysta läsningen. Det jag frågar mig är hur den tysta läsningen ska organiseras för att utveckla 
elevernas läsförståelse? Ett tips som framkom i en studie är att skriva läsloggar som kan leda till 
boksamtal. Är detta något som förkommer i klassrummen? Skriver eleverna till exempel 
bokrecensioner eller redovisar lästa böcker från den tysta läsningen? Flera studier visar på vikten 
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av att bearbeta och samtala om det lästa, dock verkar det vara mest förekommande vid högläsning 
eller den gemensamma läsningen. Den tysta läsningens fokus i de studier som analyserats visar att 
det handlar om frihet och att eleverna ska få chansen att läsa mycket och ofta. Eftersom samtal vid 
till exempel högläsning är vanligt förekommande, anser jag att samtal vid den tysta läsningen också 
bör vara något som utvecklar elevernas läsning och läsförståelse.  
 
Om jag själv ska gå vidare med mitt examensarbete skulle jag vilja se hur den tysta läsningen 
organiseras i svenska klassrum för att utveckla elevers läsförståelse. Låter lärarna eleverna använda 
läsförståelsestrategier i den tysta läsningen och fokuserar lärarna på varje enskild elevs 
läsutveckling? I så fall hur? Får eleverna möjlighet att bearbeta och samtala om det lästa även vid 
den tysta läsningen? 
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