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Abstract  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppger att de arbetar med tyst 
läsning samt hur de uppfattar att deras arbetssätt påverkar elevers läsutveckling i 
årskurs 1-3. Syftet konkretiseras genom två frågeställningar: Hur uppger lärare att 
de arbetar med tyst läsning i klassrummet? Hur uppfattar lärare att deras arbetssätt 
påverkar elevers läsutveckling i årskurs 1-3? För att besvara syftet och 
frågeställningarna genomfördes en intervjustudie med sju lärare som är verksamma 
i årskurs 1-3. Det sociokulturella perspektivet användes som stöd vid analysen av det 
insamlade materialet.  
 
Den forskning som ligger till grund för studien visar att det framför allt är viktigt 
med undervisning i läsförståelsestrategier för eleverna och att de får samtala kring 
läsningen samt att de får stöd under hela arbetet. 
 
Studiens resultat visar att lärare tycker det är viktigt att eleverna tidigt utvecklar ett 
läsintresse och får många tillfällen till att läsa tyst. Lärarna arbetar med 
läsförståelsestrategier för att ge eleverna verktyg att tillämpa vid den tysta läsningen 
med målet att utveckla deras läsförståelse. Lärarna menar att det är viktigt med 
samtal kring läsning, dock är dessa samtal inte lika vanliga i samband med elevernas 
tysta läsning. 
 

Nyckelord  
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1. Inledning  
En vanlig aktivitet i skolan är tyst läsning, en stund där eleverna får läsa enskilt i en 
s.k. ”bänkbok”. Detta har jag mött när jag själv varit elev och även som lärarstudent. 
Att ha en god läsförmåga är en förutsättning för att skapa kunskaper som behövs för 
att klara av skolan då läsning är en kunskap som krävs inom alla skolämnen och 
senare även för att leva och verka i samhället (Skolverket 2017a, s. 252). Trots att 
läsningen är väldigt viktig visar undersökningen PISA (Programme for International 
Assessment) att svenska elevers läsförståelse har försämrats de senaste åren 
(Skolverket 2013). Mellan åren 2000 och 2012 visade varje ny mätning ett 
nedåtgående resultat. Denna trend vände dock året 2012 och även den senaste 
mätningen gjord 2015 visade ett bättre resultat (Skolverket 2016, s. 22). Men 
läsförståelsen är fortfarande sämre än den varit tidigare och behöver fortsätta att 
förbättras. På grund av detta vill jag undersöka hur en grupp lärare arbetar med 
läsning i skolan.   
  
Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett att eleverna får mycket tid 
till enskild läsning som brukar kallas tyst läsning. Den tysta läsningen blir ofta en 
utfyllnad av undervisningen när det finns tid över och läsningen sker ofta utan någon 
uppföljning. Enligt Skolverket ska eleverna ges förutsättningar att utveckla ett 
läsintresse och en god läsförståelse (Skolverket 2017a, s. 252). Det är därför viktigt 
att undervisningen stimulerar elevernas läsning på ett positivt sätt. Man bör arbeta 
med aktiv läsning i klassrummet för att ge eleverna möjlighet att öva på att läsa och 
förstå olika texter. Genom att arbeta aktivt med läsning blir eleverna medvetna om 
hur de läser och de får lära sig strategier som de kan använda sig av när de läser 
(Skolverket 2015). Elever som inte har kunskap om läsförståelsestrategier gynnas 
inte av att ha tyst läsning, då de inte har några verktyg att använda sig av för att 
förstå innehållet (Reichenberg 2008, s. 63). Eftersom den ”tysta läsningen” är 
vanligt förekommande i skolan och i svenskundervisningen vill jag veta mer om hur 
arbetet i klassrummet går till och vilka effekter olika arbetssätt kan få för elevernas 
läsutveckling.   
 
På högskolan i Dalarna genomförs två examensarbeten på Grundlärarprogrammet. I 
examensarbete 1 genomförde jag en litteraturgenomgång där syftet var att undersöka 
vad tidigare forskning anser är viktiga faktorer för att tyst läsning ska ge god effekt 
för elevers läsutveckling i årskurs 1-3. Resultatet från litteraturgenomgången visar 
att det framförallt är viktigt för eleverna med för- och efterarbete i form av 
undervisning i läsförståelsestrategier och samtal kring läsningen, samt att eleverna 
får stöd under hela arbetet. Som en fortsättning på examensarbetet kommer jag i 
examensarbete 2 att genomföra intervjuer med en grupp lärare som uppger att de 
arbetar med tyst läsning i årskurserna 1-3 med målet att främja elevers läsförmåga 
genom tyst läsning. 
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2. Bakgrund   
I detta avsnitt redogörs för vad styrdokumenten skriver om läsning och här finns 
även en beskrivning av internationella undersökningar. Det redogörs även för 
relevant litteratur kring viktiga grunder i läsning samt litteraturen om tyst läsning i 
skolan. 
 
2.1 Styrdokument  
I läroplanen i svenska står det att undervisningen ska stimulera elevernas intresse 
för läsning (Skolverket 2017a, s. 252). Det står även att ”eleverna ska utveckla tilltro 
till sin läsförmåga och de ska även kunna kritiskt granska och värdera olika källor” 
(Skolverket 2017a, s. 252). I kunskapskraven som ska uppfyllas i slutet av årskurs 
3 ska eleverna kunna läsa elevnära och bekanta texter med flyt på ett någorlunda 
fungerande sätt genom att använda lässtrategier. De ska även kunna visa 
grundläggande förståelse genom att återge viktiga delar ur innehållet och koppla 
texters innehåll till egna erfarenheter genom enkla resonemang (Skolverket 2017a, 
s. 258).  
  

2.2  Internationella undersökningar  
Här redogörs för vad resultatet från de internationella undersökningarna PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study) och PISA (Programme for 
International Student Assessment) har visat om svenska elevers läsförmåga.  
  

PIRLS  
PIRLS är en studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs fyra i olika 
länder i hela världen. Studien genomförs var femte år och den senaste 
undersökningen genomfördes 2016. Resultaten från PIRLS 2011 visade att svenska 
elevers läsförståelse har försämrats jämfört med PIRLS 2006 och 2001. År 2001 
presterade de svenska eleverna bättre än samtliga deltagande länder. Men resultaten 
har försämrats och PIRLS 2011 visar att svenska elevers resultat nu ligger strax över 
genomsnittet (Skolverket 2012, s. 8). Den vanligaste undervisningsformen i läsning 
är helklassundervisning. Det individuella arbetet inom läsning har på senare år ökat 
och enskilt arbete inom läsning missgynnar de elever som inte kommit så långt i 
utvecklingen, då det ställer höga krav på eleverna när de ska arbeta enskilt 
(Skolverket 2012, s. 8). Det är viktigt att eleverna får tillgång till lässtrategier för att 
de ska kunna utveckla läsförståelse, däremot visar resultatet från 2011 att svenska 
elever sällan får arbeta med lässtrategier jämfört med andra deltagande länder 
(Skolverket 2012, s. 58, 63).   
  
Resultaten från PIRLS 2016 visar att de svenska elevernas resultat har förbättrats 
och är nu strax under de resultat som de presterade år 2001. Men trots det ligger vi 
lägre i rankingen än 2001, då fler länder deltar och andra länders resultat förbättrats 
(Skolverket 2017b, s. 20). Undersökningen visar att en stor andel av de svenska 
eleverna inte tycker om att läsa och att de som tycker om läsning presterar bättre 
(Skolverket 2017b, s. 38). Resultatet visar att fler lärare nu undervisar i lässtrategier 
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än vad de gjorde när undersökningen gjordes år 2011, vilket är viktigt för 
läsförståelsen (Skolverket 2017b, s. 53).   
  

PISA  
PISA är en undersökning som görs på 15-åriga elever, i undersökningen testar man 
elevernas kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik.  
Undersökningen genomförs vart tredje år (Skolverket 2015, s. 9). Den första PISA 
undersökningen genomfördes år 2000 och sedan den har resultatet för svenska elever 
i läsförståelse försämrats till undersökningen år 2012. Undersökningen som 
genomfördes år 2015 visar en förbättring sedan år 2012 och läsförståelsen är nu på 
samma nivå som i resultaten från PISA 2009. Men resultatet är fortfarande sämre än 
PISA år 2000, 2003 och 2006. Resultatet visar att förbättringen som skett mellan 
2012 och 2015 främst är bland de lågpresterande eleverna (Skolverket 2012, s. 22).  
  

2.3 Läsning   
Läsning handlar om att nå fram till en förståelse av innehållet i en text (Elbro 2004, 
s.18). Det finns två huvudkomponenter i läsprocessen som är avkodning och 
språkförståelse. Läsning innebär att man kan identifiera orden i en text och kunna 
tolka och förstå vad texten handlar om. Den ena huvudkomponenten avkodning 
handlar om att kunna identifiera orden. När man har avkodat ett ord kan man både 
uttala och avgöra vad ordet betyder. Avkodningen gör att man känner igen ord och 
utan avkodningen kan man inte läsa. Den andra komponenten språkförståelse 
använder man både när man läser och även när man lyssnar på språkligt tal. Den gör 
så att man förstår det man läser/hör och genom språkförståelsen kan man återskapa 
och återberätta innehållet. Om dessa två komponenter fungerar väl får man även en 
god läsfärdighet. De hänger ihop med varandra genom formeln:   
  
Läsfärdighet = avkodning x språkförståelse  
  
Det gör att om man inte har någon avkodningsförmåga kan man inte läsa eftersom 
att man inte kan identifiera orden. Om man inte har någon språkförståelse kan man 
bara avkoda en obegriplig text vilket gör att man inte får någon förståelse för 
innehållet och båda fallen leder till att man inte får någon läsfärdighet (Elbro 2004, 
s.26-28).  
  

2.4 Läsförståelse  
Läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process som inkluderar fler 
färdigheter som bland annat strategier, tidigare kunskap och motivation. Syftet med 
läsning är att skapa mening och förståelsen för innehållet påverkas av syftet. 
Läsarens uppgift är att både iaktta och känna ett band till innehållet. Läsaren och 
texten interagerar tillsammans för att skapa mening (Westlund 2009, s. 70).   
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2.5 Läsförståelsestrategier  
Att ha goda läsförståelsestrategier är viktigt för att utveckla god läsförståelse. 
Läsförståelsestrategier är verktyg som man kan använda sig av för att underlätta 
förståelsen av läsningen. Läsförståelsestrategier kan man jämföra med snickarens 
användande av sin verktygslåda. Att undervisa i sådana strategier är viktigt för att 
både ge elever som uppnått läsflyt och läsförståelse fler verktyg för fortsatt 
utveckling men lässtrategier är även viktigt för de elever som kämpar med läsningen 
(Westlund 2009, s. 43). Exempel på en lässtrategi kan vara att man förutspår 
handlingen före läsning eller sammanfattar texten efter läsning.  
 
En läsande klass  
I den empiriska undersökningen i denna studie arbetar sex av sju informanter med 
läsförståelsestrategier utifrån en läsande klass (En läsande klass 2017). I en läsande 
klass finns fem strategier som man arbetar med och den första strategin i en läsande 
klass kallas för ”spågumman”. ”Spågumman” handlar om att förutspå vad som 
kommer att hända och ställa hypoteser kring texten man ska läsa. ”Spågumman” kan 
användas före, under och efter läsning. Den andra strategin är ”konstnären” som 
handlar om inre bilder. ”Konstnären” används under läsning och går ut på att leva 
sig in i texten och på så sätt se, höra och känna textens handling. Den tredje strategin 
kallas ”detektiven” och används också under läsningen. Den går ut på att man ska 
lösa oklarheter som dyker upp under läsningen, som nya ord eller uttryck som man 
inte känner igen. När man arbetar med ”detektiven” kan man läsa om ord eller ett 
helt stycke för att få förståelse för ett ord man inte känner igen. För att reda ut ett 
nytt ord kan man även koppla ord till andra språk, använda förkunskaper, slå upp 
ordet eller fråga någon som vet vad ordet betyder. Den fjärde strategin kallas 
”reportern”. ”Reportern” ställer frågor kring texten. Det kan vara frågor om det som 
står i texten, det som finns mellan raderna eller bortom raderna. Frågor som står i 
texten är helt enkelt där svaren finns nedskrivna i texten, frågor som finns mellan 
raderna är sådant som läsaren måste finna svar på genom att dra egna slutsatser 
utifrån texten, alltså göra inferenser. De frågor som finns bortom raderna kräver att 
läsaren kan använda sig av tidigare kunskap/erfarenheter och göra text-kopplingar. 
”Reportern” används både under och efter läsningen. Sist den femte strategin som 
är ”cowboyen”. Den handlar om att sammanfatta en texts viktigaste delar. Denna 
strategi kan användas under läsning och efter (En läsande klass 2017). 
 
2.6 Tyst läsning  
Elbro (2004, s. 18) menar att läsning kräver mycket träning och tid för att kunna 
utvecklas, då det är en komplicerad färdighet. En del av begreppet tyst läsning är 
läsning, som handlar om att nå fram till förståelse av en text (Elbro 2004 s, 18). Den 
tysta läsningen är när eleverna sitter själva och läser individuellt. Denna aktivitet är 
viktig för att automatisera avkodningen i läsningen. Det är viktigt att lärare hjälper 
till att hitta böcker som är intressanta för eleverna och på rätt svårighetsgrad. 
Dessutom är det viktigt att eleverna läser med god läsförståelse för att få ut någon 
kunskap ur läsningen (Elbro 2004, s. 135-136). För att utvecklas till goda läsare 
behöver eleverna regelbundet få tid till tyst läsning. Den tysta läsningen är bra för 
att väcka ett intresse för läsning hos eleverna och även för att träna på avkodningen. 
Genom läsning får elevernas språkkunskaper utvecklas och deras ordförråd blir 
större. Genom tyst läsning får de kunskap om meningsbyggnad, grammatiken 
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utvecklas och slutligen får de även ta till sig nya kunskaper från innehållet i texten 
(Fridolfsson 2008, s. 189).  
 
Tyst läsning i skolan  
Då många av eleverna i början av grundskolan nyligen har ”knäckt läskoden” och 
inte hunnit få upp ett läsflyt kan de ha svårt att förstå vad de läser. Men trots det så 
förväntar man sig och tar för givet att eleverna ska kunna ha tyst läsning och 
samtidigt förstå det de läser. Om man börjar en mer formell läsinlärning innan ett 
barn har utvecklat en fonologisk medvetenhet ökar risken för barnet att utveckla läs- 
och skrivsvårigheter. Fonologisk medvetenhet innebär att man förstår språkets olika 
ljud och hur de förhåller sig till varandra och bildar ord (Westlund 2009, s. 173). 
 
Det är vanligt att eleverna får läsa i sina bänkböcker när de har arbetat färdigt med 
arbetsuppgifterna som ska göras under en lektion. Detta är ett oreflekterat sätt att 
arbeta med tyst läsning då läsningen blir en utfyllnad av lektionen. När läsningen 
enbart blir en utfyllnad sker då sällan någon uppföljning av läsningen (Nilsson 2007, 
s. 80-81). Westlund (2009 s. 60) menar att man bör följa upp läsning i form av 
samtal, vilket även hon påpekar är ovanligt under tyst läsning. Det är viktigt att ge 
eleverna chans att reflektera över det man läser. Det är viktigt att eleverna ges tid att 
tänka och resonera kring det man har läst för att kunna utveckla läsförståelse och för 
att kunna få användning för kunskapen de utvecklar genom läsningen (Westlund 
2009, s.70). Om man använder läsning som utfyllnad kan eleverna tro att läsning 
inte är av prioritet då de endast får läsa när de gjort färdigt andra arbetsuppgifter. 
Dessutom kan det vara så att det är elever som får mycket tid till tyst läsning och 
vissa som aldrig får chans att läsa i sin bänkbok eftersom de inte hinner arbeta klart 
med arbetsuppgifterna som de fått (Nilsson 2007, s. 80-81). Det är därför viktigt att 
avsätta tid varje dag för tyst läsning, för att säkerställa att alla elever ges tid att läsa 
enskilt (Björk & Liberg 1996, s. 91).  
 
Westlund (2009, s. 36) menar att det vanligaste sättet att kontrollera elevers 
läsförståelse är att ställa kontrollfrågor, men man bör istället kontrollera den genom 
att ge eleverna möjlighet att använda sina kunskaper genom aktivt deltagande där 
de får resonera och tänka. Läraren har en viktig roll vid elevernas tysta läsning, det 
är viktigt att läraren vägleder och hjälper eleverna. För att läsningen ska vara 
meningsfull och fånga intresset hos eleven, måste texten kunna kopplas till deras 
egna erfarenheter/tidigare kunskaper. Under tyst läsning är det viktigt att elevernas 
böcker är på rätt svårighetsnivå. Elever som läser för lätta böcker får ingen utmaning 
och de elever som läser för svåra böcker får svårt att ta sig igenom boken och 
svårigheter att förstå, båda fallen kan leda till att eleverna tappar intresset för och 
motivationen till att läsa (Westlund 2009, s. 36).   
  
Att enbart läsa en bok utan någon uppföljning leder till att läsningen sker utan liv. 
Om elevernas läsförståelse ska gynnas av läsningen krävs det att läraren ger 
stöttning vid läsningen och att eleverna är införstådda med hur läsförståelse byggs 
upp (Reichenberg 2008 s. 63-64). Att ha gemensam läsning där man efteråt har 
boksamtal är ett bra sätt att börja undervisning i läsning, för att sedan låta eleverna 
ägna sig åt enskild läsning. När man samtalar kring en text får man chansen att ta 
del av andras tankar, göra jämförelser och tolkningar. Man kan tillsammans lösa 
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problem, ställa frågor och göra reflektioner. Genom dessa textsamtal ger man 
eleverna möjlighet att utveckla och bearbeta kunskapen från texten och det är i 
samtalen som lärande uppstår (Reichenberg 2008 s. 68). Genom samtal kring 
innehållet i en text utvecklar man läsförståelse. Genom samtal ökar man förståelsen 
för vad som händer i texten. Man kan även använda samtal före läsning. Att gå 
igenom huvudpersoner i texten och att göra förutsägelser innan man läser kan 
underlätta för elevernas förståelse för texten (Fridolfsson 2008, s. 201). Genom att 
eleverna utvecklar ett läsintresse underlättar de även för att de får förståelse i 
läsningen. För att eleverna ska tycka läsning är roligt är det viktigt att de har tillgång 
till böcker som intresserar dem. Det är viktigt att läraren stöttar eleverna i läsningen 
och vid valet av böcker, för att se till att boken är på rätt nivå. Att eleverna får berätta 
och samtala om sina böcker sprider också läsglädjen i klassen (Björk & Liberg 1996, 
s. 89-90). 
 
3. Syfte och frågeställningar  
  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppger att de arbetar med tyst 
läsning i klassrummet samt hur de uppfattar att deras arbetssätt påverkar elevers 
läsutveckling i årskurs 1-3.  
 

• Hur uppger lärare att de arbetar med tyst läsning i klassrummet?  
• Hur uppfattar lärare att deras arbetssätt påverkar elevers läsutveckling i 

årskurs 1-3? 
 

4. Tidigare forskning   
I detta avsnitt presenteras först metod för litteratursökningen som gjorts av tidigare 
forskning. Sedan följer en beskrivning av vad tidigare forskning har kommit fram 
till om vilka arbetssätt och vilka faktorer som är viktiga att använda vid arbetet med 
tyst läsning. Till sist presenteras även vad forskningen menar att dessa arbetssätt och 
faktorer får för effekter på elevers läsutveckling. I avsnittet ingår vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar av god kvalitet som är vetenskapligt granskade. 
 
4.1 Litteratursökning 
Alla artiklar och avhandlingar som ingår i litteraturstudien är vetenskapligt 
granskade, så kallad peer-review, för att säkerställa att studiens innehåll är av god 
kvalitet. Litteratursökningen pågick från och med 2017-11-07 till och med 2017-12-
02. Genom möte med bibliotekarie blev jag rekommenderad att starta sökprocessen 
i databasen ERIC. Därefter gjordes sökningar i databasen Summon och Google 
scholar.  Anledningen till att inte fler databaser användes var för att fick jag mycket 
relevant forskning att tillgå i av de tre databaser jag sökte i. I Bilaga 1 sammanfattas 
sökningarna som resulterade i att relevant forskning valdes ut för vidare läsning.  
 
Det är viktigt att se över när texten är publicerad då forskningen ska vara aktuell och 
relevant för studien (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 115). Då 
läsförståelsen för svenska elever har sjunkit under 2000-talet har jag valt att 
avgränsa min sökning till studier mellan år 2000 och år 2017. Eftersom mitt syfte 
med studien inriktar sig på årskurs 1-3 har texter som behandlar förskolan, 
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mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet valts bort. Då jag inriktar mig på 
svenskundervisningen har även texter som behandlar andra ämnen valts bort. 
 
Sökningarna har baserats på sökorden tyst läsning, grundskolan/årskurs 1-3, lärares 
attityd, läsförståelse och sökorden har kombinerats på olika sätt. I databaserna ERIC 
och Summon har sökorden används på engelska. 
 
Den första sökningen gjordes i databasen ERIC. Där gjordes avgränsningen med 
peer review och år 2000-2017. Sökorden kombinerades på olika sätt (se Bilaga 1) 
och de resulterade i tolv relevanta träffar, varav en tillslut inkluderades i studien. 
Den text som inkluderades handlade om hur man arbetade med tyst läsning i Taiwan 
jämfört med Hong Kong då resultaten från PIRLS visar att Hong Kongs resultat 
varit betydligt mycket bättre. Texterna som inte inkluderades visade sig inte vara 
relevant för studiens syfte då de inte behandlade tyst läsning.  
 
I databasen Summon gjordes samma avgränsningar som i ERIC. Sökorden 
genererade många träffar och därför kombinerade jag alla mina sökord. Där fick jag 
1272 träffar, där samtliga abstract lästes igenom och det resulterade i sex relevanta 
träffar varav en inkluderades i studien. Den artikeln som inkluderades valdes då den 
handlade om hur några skickliga lärare arbetade med tyst läsning. De andra 
behandlade inte arbetet med tyst läsning och valdes därför bort. 
 
Slutligen genomfördes sökning i databasen Google scholar, som också gav många 
träffar. Men många av träffarna var examensarbeten och de kunde därför sållas bort 
direkt. Även i denna databas kombinerades flera sökord (se Bilaga 1), men 
sökningarna gav liknande träffar och den andra sökkombinationen gav samma 
resultat på relevanta träffar som den första sökningen. Sammanlagt hittades åtta 
relevanta träffar varav 4 inkluderades i studien. De avhandlingar och artiklar som 
valdes ut handlade alla om läsundervisning och innehöll delar som handlade om vad 
som är viktigt vid arbetet med tyst läsning.  
 
Utifrån de 12 relevanta från databasen ERIC valdes enbart en artikel ut. De som inte 
inkluderades valdes bort då de inte var relevanta för studiens syfte, eftersom de inte 
berörde arbetet med tyst läsning. En träff behandlade högstadiet och valdes därför 
bort. Från Summon hittades sex relevanta och en valdes ut till studien. De som 
valdes bort behandlade inte studiens syfte och var därför inte relevanta att inkludera. 
Slutligen från Google Scholar hittades åtta relevanta men fyra av de valdes ut för att 
ingå i studien. Där valdes fyra bort och även där var de inte relevanta för studiens 
syfte då de behandlade läsundervisningen och inte skrev något om undervisning i 
tyst läsning. 
 
 
4.2  Arbetssätt och faktorer som är viktiga vid tyst läsning  

Stöd vid tyst läsning  
Karin Jönssons avhandling Litteraturarbetets möjligheter – en studie av barns 
läsning i årskurs F-3 menar att det är viktigt med lärarstöd vid barns läsning 
(Jönsson 2007, s. 238). Jönsson använder begreppet scaffold som hon beskriver som 
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stödstruktur. Stödstrukturer ger eleverna stöd där de befinner sig och de får arbeta 
tillsammans för att klara av saker de inte kan på egen hand. Om man arbetar med 
läsning tillsammans, genom att samtala om texter och att ha gemensam läsning 
utvecklas eleverna som läsare (Jönsson 2007, s. 238-239). Resultatet från Sherry 
Sandens artikel Independent Reading pekar på att det är viktigt att ge eleverna stöd 
vid läsningen, vilket inte är så vanligt i den traditionella bilden av tyst läsning 
(Sanden 2012, s. 223-224).   
  
Jönsson (2007) menar även att den tysta läsningen är svårorganiserad. Tanken med 
den enskilda läsningen är att den ska vara fri. Men då det är läraren som bestämmer 
var och när eleverna ska läsa, blir den inte så fri som det är tänkt. Under den tysta 
läsningen får eleverna varken stöd av lärare eller kamrater. Jönsson (2007, s. 236) 
menar att boksamtal som man använder vid högläsning inte existerar vid den tysta 
läsningen, det enda stöd som ges vid tyst läsning är vid val av bok. Hennes studie 
visar att lärarens ambition är att eleverna ska ges möjlighet att läsa mycket och ofta 
men studien tyder på att samtal kring det eleverna läser kan fördjupa deras kunskaper 
och hjälpa dem att förstå texterna bättre. Men på det sätt som den tysta läsningen är 
organiserad menar hon att det stöd som behövs försvinner (Jönsson 2007, s. 237). 
Hon menar att om man kombinerar olika läsmetoder som att läsa tillsammans, 
samtala och även tyst läsning utvecklas eleverna som läsare då de får stöd av 
varandra och av läraren (Jönsson 2007, s.240).   
  
Resultatet i Tarja Alatalos studie Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 visar 
att lärare ofta har en ambition att låta eleverna läsa mycket och ofta (Alatalo 2011 s, 
86). Alatalo menar att den viktigaste faktorn för lärande är läraren. Läraren måste 
ha goda kunskaper om läsinlärning (Alatalo 2011, s. 191). Men resultatet från 
Alatalos studie visar att lärarna inte har tillräckliga kunskaper om läsinlärning för 
att kunna ge eleverna en god läsundervisning. Studien visar att de har bristande 
kunskap om språkets strukturer, vilket är en förutsättning för läsinlärningen (Alatalo 
2011, s. 193). Samma undersökning visar också att det är viktigt att eleverna tidigt 
lär sig att avkoda och att automatisera avkodningen. Men resultatet från studien visar 
att när eleverna har lärt sig att avkoda lämnas de sedan utan stöd i läsningen istället 
för att läraren fokuserar på att ge mer stöd via lässtrategier eller tekniska grunder 
som behövs för fortsatt utveckling (Alatalo 2011, s. 194-195). Att få läsa mycket 
när man lärt sig avkoda är bra för att utveckla läsförmågan men om man 
individualiserar undervisningen och har en variation i undervisningen kan eleverna 
även få öva på att läsa med intonation och frasering. För att kunna få en varierad och 
individualiserad undervisning är en betydelsefull faktor läraren. Läraren kan genom 
att identifiera elevernas styrkor och svagheter göra undervisningen individualiserad 
för alla elevers olika behov. Lärarna som ingår i Alatalos studie beskriver inte att de 
undervisar i läsförståelsestrategier men de använder högläsning för att öka elevernas 
ordförråd och läsförståelse (Alatalo 2011, s.194196).  
 
Val av bok  
Shek-Kam Tse m.fl. har skrivit artikeln Do reading practices make a difference? 
Evidence from PIRLS data for Hong Kong and Taiwan primary school Grade 4 
students. I studien har de undersökt läsundervisningen i Taiwan och Hong Kong och 
jämfört dem med varandra då resultatet från PIRLS visat att Hong Kongs resultat 
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var betydligt mycket högre än Taiwans resultat (Tse et al. 2014, s. 369-370). En 
skillnad man såg var att lärarna i Hong Kong använde ett brett utbud av läsmaterial, 
jämfört mot i Taiwan, där alla eleverna i samma årskurs fick läsa samma bok. I Hong 
Kong fick eleverna läsa allt från långa historieböcker till fictionböcker. Tse menar 
att man på detta sätt stimulerar elevernas läsintresse och de blir involverade i både 
litterära och informativa läsupplevelser. Det visade sig att om eleverna får läsa 
böcker om olika ämnen/genrer bidrar det till att eleverna utvecklar färdigheter i att 
tolka texter och koppla det till tidigare erfarenheter (Tse et al. 2014, s. 389).   
  
Alatalos studie visar att val av bok är viktigt för elevernas läsutveckling. Eleverna 
behöver även få läsa olika texter utifrån egna intressen då det är viktigt att ha en 
motivation till att läsa och även att ha någon förförståelse för innehållet som man 
kan relatera till (Alatalo 2011, s. 52). Lärarna i studien verkar förstå vikten av att 
elevernas val av texter eftersom de blir mer motiverade att läsa om de får läsa något 
som är av deras intresse (Alatalo 2011, s. 196).  I intervjuerna som Sanden (2012) 
har gjort i sin studie har lärarna pekat på vikten av bokval inom den tysta läsningen. 
En lärare vill att alla elever självständigt får välja bok eftersom hon tror att det ökar 
elevernas intresse om de får läsa något som de vill läsa. Läraren menar även att 
eleverna då även vill läsa när de inte behöver. Men alla lärarna i studien menade 
också att de inte gav sina elever ett helt fritt val av böcker, utan de fick välja bok 
med hjälp av läraren. Lärarna ser till att böckerna är på lämplig nivå för eleverna 
och ger läsförslag (Sanden 2012, s. 225).   
  
I Jönssons avhandling använder eleverna sig av boklistor för att skriva upp och hålla 
reda på vilka böcker som eleverna har läst och vilka böcker de har tyckt om eller 
inte tyckt varit bra. Eleverna får välja böcker av eget intresse och de har inte varit 
påverkade av vad kamraterna har valt för böcker (Jönsson 2007, s. 172). Resultatet 
av studien visar att eleverna väljer bok utifrån sig själva men de kommunicerar inte 
till sina klasskamrater om vilka böcker de gillar. Dock visar ett exempel att en elev 
har inspirerat en klasskamrat till att läsa en bok då kamrater berättat om en bok som 
varit bra (Jönsson 2007, s. 173).  
  

Samtal vid läsning  
Jönssons studie visar att samtal kring det man har läst utvecklar och fördjupar 
elevers förståelse av innehållet i en text, men vid den tysta läsningen menar hon att 
eleverna sällan får ett sådant stöd som kan göra att elevernas läsförståelse utvecklas. 
Ett bra arbetssätt kan vara att eleverna får skriva recensioner som sedan blir grunden 
till samtalen. Eleverna i hennes studie får varje dag samtala kring olika möten med 
texter, det kan vara samtal kring högläsning, den tysta läsningen eller den 
gemensamma läsningen (Jönsson 2007, s. 135-137). Bland annat har eleverna 
gemensam läsning som de sedan tillsammans har boksamtal kring (Jönsson 2007, s. 
134) Resultatet från studien visar att eleverna uppskattar den gemensamma 
läsningen där de efteråt har boksamtal. Eleverna får tid att lyssna på berättelser och 
ges möjlighet att samtala kring dem efteråt. En elev tycker att läsningen och 
samtalen väcker tankar hos honom vilket betyder mycket (Jönsson 2007, s. 233). 
Vid boksamtal får eleverna ställa frågor som kan hjälpa dem att tänka vidare kring 
texten och som också kan göra att det ställs nya frågor. Resultatet från Jönssons 
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studie visar att boksamtal och gemensam läsning kan hjälpa elever att utveckla 
förståelse och få nya tankar (Jönsson, 2007, s. 235). Vid den tysta läsningen ges 
eleverna inte något stöd från kamrater eller lärare. Det stöd som kan ges vid 
boksamtal uteblir vid den enskilda läsningen och det stöd man kan ge handlar om 
val vid bok. Utifrån Jönssons analys har det visat sig att samtal kring en text kan 
fördjupa kunskaperna vid läsning och hjälpa eleverna att bygga upp en förståelse för 
innehållet. Men trots det är det svårt att få till det stöd som behövs vid den enskilda 
läsningen (Jönsson 2007, s. 236-237).  
  
I Helena Eckeskogs (2013) avhandling Varför knackar han inte bara på? har hon 
undersökt hur arbetet med läsförståelse i årskurs 1-2 ser ut. Resultatet i studien visar 
att det är viktigt med samtal i samband med läsningen och att lärarna har en ambition 
att få eleverna aktiva och deltagande vid läsningen. Det visar att det är vanligt med 
samtal vid högläsning, dock har resultatet visat att det inte sker vid tyst läsning 
(Eckeskog 2013, s. 92). Alatalos resultat har visat att ett rikt ordförråd ligger till 
grunden för en god läsförståelse och att detta behöver tränas från tidig ålder. Trots 
detta verkar lärarna i studien inte se undervisning i ordkunskap som en central del i 
läsundervisningen. Genom högläsning menar lärarna att elevernas ordförråd utökas 
där man samtalar kring texten samt orden (Alatalo 2011, s. 197-198).   
  
Karin Jönsson och Catarina Schmidts artikel Glädjen i att förstå – förhållningssätt 
och strategier visar att det är viktigt att bearbeta läsningen, oavsett om det är tyst 
läsning, gemensam läsning eller högläsning. Bra arbetssätt kan vara att skriva 
recensioner/läsloggar som sedan kan bli underlag för samtalen kring innehållet. 
Genom att ställa frågor om det man har läst och diskutera kring innehållet kan 
eleverna distansera sig från texten och få möjlighet att tänka på det de har läst. 
Eftersom att man gör olika tolkningar av en berättelse kan det vara bra att få andras 
tankar och upplevelser för att upptäcka nya perspektiv och sätt att tänka. Genom att 
samtala om texter får eleverna bearbeta läsningen och kan få en djupare förståelse 
(Schmidt & Jönsson 2015, s. 6-7).   
  
Lärarna i Sandens studie menar att trots att tyst läsning är en enskild aktivitet bör 
eleverna få tillgång till läsrelaterade aktiviteter som ökar elevernas engagemang i 
texten, så som läsförståelsestrategier och textsamtal. Genom att arbeta varierat i 
helgrupp, smågrupper och även individuella undervisningsevenemang när eleverna 
får stöd av lärare får de en djupare förståelse för innehållet i en text (Sanden 2012, 
s. 228).   
 
Läsförståelsestrategier  
Resultatet från Sandens studie visar att lärarna som deltog i studien ägnade cirka 30 
minuter varje dag till tyst läsning, men den halvtimmen ägnades inte enbart till 
självständigt arbete. Lärarna undervisade flera gånger i veckan i 
läsförståelsestrategier som eleverna kan tillämpa vid sin läsning (Sanden 2012, s. 
225-226). Många av klassrummen i studien innehåller väggposters av läsning och 
olika läsförståelsestrategier som ska inspirera eleverna och ge tips på hur de kan 
tänka och ta användning av strategierna under den tysta läsningen (Sanden 2012, s. 
228).   
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Jönsson och Schmidts artikel visar att lärare först lär ut läsförståelsestrategier till 
eleverna vid högläsning som de sedan kan tillämpa vid den tysta läsningen (Schmidt  
& Jönsson 2015, s. 7). I Alatalos studie undervisar lärarna om läsningens grunder i 
årskurs ett och två men under årskurs tre lämnas eleverna utan stöd och fokus läggs 
istället på att eleverna får mycket tid till tyst läsning (Alatalo 2011, s. 195-196). 
Lärarna har dock inte visat att de undervisar läsförståelsestrategier (Alatalo 2011, s. 
197).  
 
I Helena Eckeskogs avhandling arbetar lärarna som är med i studien på olika sätt 
med läsförståelsestrategier. En lärare arbetar med enbart en läsförståelsestrategi som 
är att eleverna i samband med tyst läsning sammanfattar den text som man har läst. 
En annan lärare låter eleverna först träna en läsförståelsestrategi vid högläsning och 
sedan får eleverna träna på den strategin själva vid den tysta läsningen (Eckeskog 
2013, s. 91). Tre andra lärare har en inställning att läsinlärningens fokus ligger på 
att eleverna först ska knäcka koden för att sedan lägga till läsförståelsestrategier. 
Dock har Eckeskogs observationer visat att två av lärarna undervisar i läsförståelse 
och avkodning parallellt med varandra (Eckeskog 2013, s. 91). Resultatet i 
Eckeskogs studie visar att lärarna vill att eleverna först ska lära sig att avkoda innan 
de börjar arbetet med läsförståelsestrategier vid tyst läsning. För att lära ut olika 
strategier lägger flera lärare fokus på att ha högläsning för eleverna. Högläsningen 
ska göra att eleverna lär sig att förstå och ta till sig text. De menar att de ska ge 
eleverna en grund att stå på som de sedan kan använda sig av vid den tysta läsningen. 
Men Eckeskog menar att det inte är helt säkert att eleverna förstår strategierna som 
används vid högläsning och får då svårt vid den enskilda läsningen (Eckeskog 2013, 
s. 93-95). Därför menar Eckeskog att om man har en individanpassad undervisning 
och ger eleverna enskild stöttning kring den tysta läsningen kan det underlätta för 
eleverna att överföra kunskaperna från läsförståelsestrategierna från högläsningen 
till den individuella läsningen och på så sätt utveckla sin läsning (Eckeskog 2013, s. 
96).  
  
I Tses studie upptäcktes ytterligare en skillnad mellan läsundervisningen i Hong 
Kong och Taiwan. Det var att lärarna i Hong Kong arbetade för att göra 
läsundervisningen rolig för att stimulera elevernas intresse och motivation för att 
läsa. De arbetade i grupp för att samarbeta och ge varandra feedback. Eleverna var 
väldigt deltagande under lektionerna och gav stöd till varandra. Under lektionerna 
arbetade även lärarna regelbundet med läsrelaterade aktiviteter i klassrummet. De 
undervisade bland annat i läsförståelsestrategier. T.ex. fick eleverna förutspå en 
berättelse först i grupp och sedan fick de arbeta enskilt. Eleverna fick på så sätt dela 
med sig och diskutera sina förutsägelser med sina klasskamrater. Lärarna arbetade 
hela tiden för att eleverna skulle få vara aktiva genom olika lärandeaktiviteter. I 
Taiwan däremot använde sig lärarna inte av denna typ av elevcentrerad undervisning 
utan där använde lärarna aktiviteter som högläsning där läraren läser för eleverna 
och eleverna får själva inte vara aktiva och deltagande (Tse et al. 2014, s. 388-389).   
 
4.3  Arbetssättens och faktorernas effekter  
Sandens resultat visar att en viktig faktor för att genomföra en lyckad tyst läsning är 
att ha ett stort och varierat klassrumsbibliotek som innehåller olika genrer, ämnen 
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och nivåer som matchar alla elevers intressen, bakgrund och behov (Sanden 2012, 
s. 231). Tse menar också utifrån sin studie att det är viktigt med ett brett utbud av 
läsmaterial, eftersom att det gör att eleverna blir motiverade att läsa då det kan 
relatera till tidigare erfarenheter och genom det utveckla mer kunskap (Tse et al. 
2014, s. 389).  
  
Anledningen till att elevernas läsförmåga i Sandens studie är väldigt god menar 
Sanden är för att eleverna har tillgång till ett stort och varierat klassrumsbibliotek 
och att de får stöd och vägledning vid val av bok. Genom att läsa böcker som är av 
intresse för eleven ökar motivationen till att läsa. Även att eleverna får bestämma 
var de vill sitta när de läser, gör att eleverna kan njuta mer av läsupplevelsen. Lärarna 
finns till stöd under läsningen och undervisar i läsförståelsestrategier för att ge 
eleverna redskap att klara av läsningen på egen hand. En sista anledning till den 
höga läsförmågan menar Sanden är att lärarna uppmuntrar eleverna till läsning och 
de förväntar sig att eleverna ska vara engagerade och lärarna försöker ge eleverna 
en kärlek till läsning och känna att de läser med nöje (Sanden 2012, s. 227).  
  
Alatalos studie visar att läsförståelsestrategier är en faktor som är av stor betydelse 
för elevers läsförmåga. Att ha kunskap om olika strategier kan göra att man får en 
förståelse för textens budskap och syfte (Alatalo 2011, s. 197). För att utveckla 
läsförmågan vid tyst läsning menar Alatalo att det är viktigt att arbeta för att utveckla 
elevernas ordförråd och läsförståelsestrategier parallellt med lästräningen. Om 
eleverna har kunskap om fler ord och kan använda sig av läsförståelsestrategier 
hjälper detta eleverna att förstå innehållet i texten (Alatalo 2011, s. 196). I studien 
lyfter de även fram att läsflyt och läsförståelse samspelar, att elevers läsflyt ökar när 
de tränar på att förstå innehållet i texten istället för att bara fokusera på 
läshastigheten (Alatalo 2011, 198). Eckeskogs studie visar att om eleverna får 
många tillfällen med möjlighet till stöd under läsning i smågrupper eller under tyst 
läsning underlättar det för eleverna att kunna befästa de kunskaper om strategier som 
de fått och de kan överföra kunskaperna och för att kunna använda strategierna 
själva vid egen läsning. Om man arbetar på detta sätt skulle lärarna även få tid att ge 
feedback till eleverna och ha bättre koll på var i deras utveckling de ligger och vad 
de behöver utveckla för vidare utveckling (Eckeskog 2009 s. 96).   
  
I studien som Tse gjort har det visat sig att det är viktigt med elevcentrerad 
undervisning och att eleverna får vara aktiva och diskutera om deras läserfarenheter 
(Tse et al. 2014, s. 389). Genom att de får undervisning kring läsförståelsestrategier 
i läsningen har det gjort att eleverna blir motiverade och tycker att läsningen blir 
rolig och väldigt effektiv genom att det främjar läsutvecklingen. Resultatet från 
studien har visat att det är viktigt med arbetet inför läsningen, för att eleverna får 
redskap att ta sig igenom en text på egen hand. Att eleverna sedan får tid att ha tyst 
läsning men också ges stöd under läsning, eftersom att de då får möjlighet att öva 
på sina förmågor och befästa kunskaperna de lärt sig. Sedan att läsningen följs upp 
efteråt, för att det visat sig att det ger en djupare förståelse. (Tse et al. 2014, s. 389).   
  
Alatalos (2011) och Jönssons (2007) forskningsresultat visar också att det är just en 
kombination av olika arbetssätt och faktorer som gynnar elevernas läsutveckling vid 
tyst läsning. Gemensamma och enskilda läsaktiviteter bör tillsammans bilda en 
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struktur i läsundervisningen och således ses som en helhet. Det är kombinationen av 
olika arbetsmetoder som enligt Jönsson (2007) bidrar till utvecklad läsförmåga och 
läsförståelse.  

5. Teori   
Den teori som används i denna studie är det sociokulturella perspektivet som är 
utvecklat av psykologen Lev S. Vygotskij. Vygotskij menar att människors 
utveckling inte bestäms utifrån biologiska förutsättningar, utan man utvecklas 
genom samspel med andra. Att allt vi lär oss, lär vi oss i sociala sammanhang och i 
interaktion med andra människor (Säljö 2014, s. 94-95).  
 
Inom det sociokulturella perspektivet är ett centralt begrepp mediering. Begreppet 
handlar om hur vi förstår vår omvärld med stöd och hjälp av språkliga och fysiska 
verktyg. Medierade redskap är kulturellt utvecklade resurser som används för att 
handla och tänka, det kan vara både mentala, språkliga och fysiska resurser (Säljö 
2012, s. 189-192). I denna studie undersöks hur lärare arbetar med tyst läsning i 
skolan där en språklig och mental resurs inom läsning är läsförståelsestrategier. 
Sådana strategier undervisas ofta om i samband med högläsning för att eleverna 
sedan ska kunna appropriera (ta till sig) dessa och sedan använda sig av på egen 
hand för att förstå innehållet i en text. Genom att använda språket skapar människor 
en gemensam förståelse och kan utbyta erfarenheter. Genom språket approprierar 
människor ständigt nya kunskaper, vilket betyder att människan tar till sig kunskap 
och gör till sin egen (Säljö 2015, s. 95; Säljö 2015, s. 303).   
 
Ytterligare ett centralt begrepp inom perspektivet är den närmaste utvecklingszonen. 
Det handlar om att vi människor ständigt utvecklas och när vi har utvecklat en viss 
kunskap kan vi genom stöd snart även utveckla ny kunskap på en mer avancerad 
nivå (2014, s. 193-194). Det stöd som ges för att utveckla sina kunskaper och att 
utnyttja sin närmaste utvecklingszon kallas för scaffolding och kan även kallas 
stödstrukturer. Syftet med scaffolding är att eleverna ska få utvecklas på rätt kognitiv 
nivå. Det handlar om att en kunnigare person ger stöd genom så kallade 
”byggnadsställningar” som är anpassade till varje elev. Alla byggställningar är olika 
eftersom alla individer är olika och behöver olika stöd. I början behöver detta stöd 
vara stort men i takt med att eleverna utvecklas anpassar man stödstrukturerna. 
Målet med dessa är att eleverna till slut ska klara sig på egen hand (Westlund 2009, 
s. 123-124).   
 
6. Metod   
I detta avsnitt presenteras val av metod, urval och etiska överväganden. Därefter 
görs en beskrivning av informanterna som deltar i studien varefter studiens 
genomförande redovisas. Till sist beskrivs hur det insamlade materialet har 
bearbetats och analyserats och studiens tillförlitlighet beskrivs.  
 

6.1  Val av metod  
Kvalitativ metod valdes till denna studie då den syftar till att få en fördjupad 
förståelse för lärares arbete med tyst läsning i svenskundervisningen. Larsen (2009, 
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s. 23) menar att kvalitativ metod är att föredra om man vill få en helhetsförståelse 
av ett fenomen och om man vill ta reda någons attityder kring något (Larsen 2009, 
s. 23). Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 53) menar att den 
kvalitativa metoden handlar om att få en förståelse av människors subjektiva 
upplevelser och för att kunna besvara syftet och frågeställningarna i studien behövs 
lärares upplevelser och uppfattningar. Därför har intervjuer genomförts med 
verksamma lärare för att ta reda på vilka arbetssätt och faktorer som används vid 
tyst läsning och vad de anser att deras arbete bidrar med för elevernas läsutveckling.  
 
Eliasson (2010, s. 21) menar att den kvalitativa metoden är av användning när man 
ska gå in på djupet av ett ämne, vilket denna studie ämnar att göra. Vid kvalitativ 
undersökning möter forskaren informanterna ansikte mot ansikte, detta ses som en 
styrka då man kan gå miste om viktig information om man låter informanterna 
kryssa i färdiga svarsalternativ, som vid en kvantitativ enkätstudie (Larsen 2009, s. 
26-27). Valet att göra kvalitativa intervjuer motiveras genom att forskaren kan gå på 
djupet kring undersökningssvaren och forskaren får även möjlighet att ställa 
följdfrågor som kan ge djupare förståelse kring svaren. En annan fördel med 
kvalitativa intervjuer är att man under intervjuerna kan reda ut missförstånd kring 
frågorna som kommer upp, det går att förtydliga frågor som till exempel informanten 
har svårt att förstå (Larsen 2009, s. 27). Trots många fördelar med kvalitativa 
intervjuer finns även några nackdelar. En nackdel är att det är tidskrävande att 
behandla och tolka insamlat material, det är även svårare att sammanställa svaren än 
till exempel vid en enkätundersökning. En nackdel är att en kvalitativ undersökning 
inte går att generalisera och ytterligare en nackdel är intervjueffekten. 
Intervjueffekten handlar om att intervjuaren eller metoden påverkar resultatet. Det 
kan vara så att personen som blir intervjuad kan ge ett oärligt svar för att personen 
tror att intervjuaren vill ha det svaret. En annan anledning till missvisande resultat 
kan vara att personen ger ett svar för att dölja sina bristande kunskaper eller sin 
bristande undervisning eller ger ett annat svar för att helt enkelt ge ett gott intryck 
(Larsen 2009, s. 27-28). För att undvika intervjueffekten kan man vara tydlig med 
att studien bygger på intervjuarnas erfarenheter, kunskaper och syn på ämnet och att 
det inte finns några rätt eller fel. För att undvika intervjueffekten kan man även 
bekräfta och uppmuntra informanternas svar utan att lägga in sin egen åsikt eller att 
dominera. Det är viktigt att de får prata klart och att visa intresse för deras svar 
(Larsen 2009, s. 87-88).  
  
Intervjuerna genomfördes genom halvstrukturerade intervjuer, vilket Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 128-131) menar innebär att intervjuerna 
har en friare karaktär där ett bestämt ämnesområde fanns. Frågorna bestäms i förväg 
och i vilken ordning de ska ställas, men då det är halvstrukturerade intervjuer kan 
följdfrågor ställas vid otydliga svar som behövs förtydligas ytterligare. Det är viktigt 
att forskaren har en balansgång mellan neutralitet och samtidigt behåller en närhet 
till undersökningspersonen. Larsen (2009, s.87) menar att det även är viktigt att 
frågorna ska vara öppna och inte ledande för att inte påverka den intervjuade 
personen. Frågorna bör vara noggrant genomtänkta innan intervjuerna genomförs 
för att säkerställa att de ska kunna besvara syftet i studien.   
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6.2  Urval  
Snöbollsmetoden användes vid urvalet av informanter och metoden innebär att 
forskaren kontaktar personer som tros ha kunskap inom ämnet och som i sin tur kan 
ge tips om fler personer som kan vara lämpliga att delta i undersökningen (Larsen 
2009, s. 78). Inledningsvis kontaktades rektorerna som finns på alla skolor i 
kommunen, som i sin tur gav förslag på lärare som kunde delta. Dessa lärare 
kontaktades sedan via mejl. Antalet informanterna i en intervjustudie styrs ofta av 
den utsatta tid man har till förfogande. Även de resurser som finns tillgängliga för 
arbetet blir avgörande för antalet informanter (Kvale och Brinkmann 2014, s. 156). 
I denna studie gjordes bedömningen att åtta informanter var rimligt för att kunna 
besvara syftet och i förhållande till den tid som fanns avsatt för arbetet. En av 
informanterna blev sjuk när intervjun hade planerats in och informanten valde då att 
avbryta deltagandet istället för att boka in ny tid. Detta gjorde att antalet informanter 
till slut blev sju stycken, då tid inte fanns till att hitta en ny informant.  
 
Resultatet från en kvalitativ metod anses inte vara generaliserbart (Larsen 2009, s. 
27). För att göra resultatet mer generaliserbart kontaktades alla rektorer på de olika 
skolorna i kommunen för att få lärare med olika erfarenheter med i studien, eftersom 
lärare på fyra olika skolor har olika typer av fortbildning och kompetensutveckling 
vilket kan bidra till en bredare bild och ökad förståelse för fenomenet. Informanterna 
som valdes ut och tackade ja till deltagande i studien är samtliga behöriga och 
verksamma lärare i årskurs 1-3 och de undervisar i svenska och arbetar med tyst 
läsning.  
 
6.3  Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2002) har i Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning tagit fram ett individskyddskrav som är en 
utgångspunkt för forskningsetiska överväganden, som denna studie förhåller sig till. 
Individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför denna studie 
lästes kraven igenom noggrant och genom hela arbetet följs kraven.  
 
Det första kravet, informationskravet, innebär att forskaren ska informera 
informanterna om vad studien handlar om i helhet och studiens syfte. Informanterna 
ska även få information om vad deltagande i studien innebär (Vetenskapsrådet 2002, 
s. 7). Genom informationsbrevet (Bilaga 2) fick informanterna information om 
studien och dess syfte och vad deltagandet innebar. Det andra kravet, 
samtyckeskravet, innebär att informanterna som deltar i studien ska ge sitt samtycke 
att medverka. Informanterna ska även när som helst kunna välja att avsluta sin 
medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Informanterna gav sitt samtycke genom att 
besvara mitt mejl om de ville medverka i studien, i informationsbrevet fick de även 
information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan närmare 
motivering. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, finns för att informanternas 
anonymitet ska respekteras (Vetenskapsrådet 2002, s. 12-13). I denna studie skyddas 
informanternas personuppgifter och kommer inte bli tillgängliga för andra personer. 
Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att materialet som samlats in från 
informanterna inte får användas till något annat än till studien (Vetenskapsrådet 
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2002, s. 14). Intervjumaterialet som samlats in i studien har behandlats konfidentiellt 
och materialet nyttjas enbart till studien, materialet kommer när arbetet är godkänt 
att raderas. 
 
6.4 Informanter 
Nedan ges en kort beskrivning av de sju informanter som deltog i studien. Namnen 
på skolorna och informanterna är fiktiva med hänsyn till anonymitet. Det är sju 
informanter och de arbetar på fyra olika skolor. Bokstaven på informanternas skolor 
och deras namn hör ihop genom att de börjar på samma bokstav. 

Alléskolan 

• Informant 1 – Anna arbetar som klasslärare i årskurs 1. Hon utbildade sig först till 
förskolelärare och arbetade som det i cirka 30 år innan hon sedan vidareutbildade 
sig till grundskolelärare inom årskurs 1-7. Nu har hon arbetat inom grundskolans 
lägre årskurser i 10 år. Hon har arbetat på denna skola sedan hon började som 
grundskolelärare. 
 

• Informant 2 – Anki tog lärarexamen år 1998 och blev då grundskollärare inom 
årskurs 1-7 och har arbetar som lärare sedan dess. Hon undervisar i alla ämnen 
förutom bild och musik. Just nu arbetar hon som klasslärare i årskurs 1. 

Broskolan 

• Informant 3 – Berit är utbildad lågstadielärare och tog examen 1980. Sedan dess har 
hon arbetat som lärare och hon har nu arbetat på denna skola i årskurs 1-3 i 13 år. 
Just nu arbetar hon som klasslärare i årskurs 1. 

Centralskolan 

• Informant 4 – Carin är utbildad grundskollärare inom 1-7 och tog examen år 2004 
och har arbetat som lärare inom årskurs 1-3 sedan dess. Hon arbetar just nu som 
klasslärare i årskurs 1. 
 

• Informant 5 – Clara är utbildad Grundskolelärare inom F-3 och tog examen 2016. 
Hon har nu arbetat som lärare i ett och ett halvt år. Hon är klasslärare i årskurs 1. 

Dalskolan 

• Informant 6 – Denise har arbetat med barn inom förskolan i 20 år men tog 
Grundskollärarexamen år 2013. Hon har nu arbetat inom årskurs 1-3 i fem år. Hon 
arbetar just nu som klasslärare i årskurs 3. 
 

• Informant 7 – Dennis tog grundlärarexamen inom årskurs 1-7 år 2003. Sedan dess 
har han arbetat som lärare i årskurs 1-6 och han arbetar just nu som klasslärare i 
årskurs 2. 
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6.5  Genomföranden 
När informanterna tackat ja till intervjun bestämdes tid för att genomföra intervjun. 
Jag skickade även ut en intervjuguide till dem via mail med en ämnesöversikt och 
förslag till frågor. Lärarna fick bestämma en lugn plats där vi kunde sitta ostört och 
samtliga intervjuer genomfördes på respektive lärares skola. Innan jag påbörjade 
intervjuerna förklarades studiens syfte och att deras medverkan var helt anonym och 
att de kunde avbryta när de ville. Trots att de läst detta i informationsbrevet ville jag 
förtydliga det för att de skulle känna sig trygga under intervjun.  
 
Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar hade jag formulerat frågor att utgå från 
under intervjuerna (Bilaga 3). Frågorna började med några bakgrundsfrågor om 
informanterna, då Larsen (2009, s. 86) menar att detta är bra frågor att börja med 
eftersom de är lättbesvarade och ger en mjuk start på intervjun.  
 
Intervjuerna spelades in både på min dator och på min mobiltelefon, detta gjordes 
för att vara säker på att ljudupptagningen blev av god kvalitet. Kvale och Brinkmann 
(2014, s. 195) menar att man kan vara mer fokuserad på informanternas svar och 
även kunna ställa bättre följdfrågor om man spelar in intervjuerna. Intervjuerna 
pågick under ca 20 min och utgick från intervjuguiden som informanterna innan 
hade fått skickad till sig. Larsen (2009, s. 87) påpekar att intervjuns svaghet är 
intervjueffekten, att forskarens närvaro kan påverka svaren t.ex. genom att det kan 
synas på forskaren vad denne tycker att rätt svar på frågan. Därför tänkte jag på att 
inte kommentera informanternas svar utan bara ställa frågor samt frågor för att 
utveckla deras svar eller bekräfta att jag uppfattat deras svar korrekt.  
 
6.6  Databearbetning och analysmetod  
Till denna studie har jag valt att använda en innehållsanalys, vilket Larsen (2009, s. 
101) menar syftar till att hitta mönster, likheter och skillnader i ett insamlat material.  
Inför transkriberingen av intervjuerna lyssnade jag igenom inspelningarna några 
gånger för att sätta mig in i materialet. Därefter transkriberades intervjuerna 
samtidigt som jag lyssnade på inspelningarna och pausade vartefter, för att hinna 
skriva ned det viktigaste materialet. När jag transkriberat materialet från en intervju 
lyssnade jag igenom inspelningen en sista gång och läste samtidigt igenom skriften 
för att säkerställa att jag fått med alla viktiga delar. Jag har valt att i denna studie 
översätta intervjuerna till formell skriftspråklig karaktär, informanternas uttal har 
skrivits om till skriftspråk för att göra det lättare att läsa. Jag har därför tagit bort 
ord som till exempel ”mm”, ”eh” och så vidare.  
 
Efter att materialet transkriberats kodades det, när man kodar förkortar man 
uttalanden genom att enbart beskriva det viktigaste med färre ord (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 246-247). När man arbetar med kvalitativa metoder får man 
stora mängder text och därför är det viktigt att sortera ut informationen som är 
relevant för studiens syfte. Det som inte berör syftet av studien sorteras därför bort 
i analysen. Det är därför viktigt att komprimera och systematisera materialet så att 
det går att analysera (Larsen 2009, s. 101).  
 
När kodningen var klar kategoriserades materialet utifrån studiens forskningsfrågor. 
Forskningsfrågorna handlar om hur lärarna arbetar med tyst läsning och vilka 
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effekter deras arbetssätt får för elevernas läsutveckling. Eftersom att materialet om 
hur lärarna arbetar med tyst läsning var av stor mängd delades materialet in i två 
kategorier: Organisering av den tysta läsning och För- och efterarbete. Den andra 
forskningsfrågan handlar om hur lärarna anser att deras arbetssätt påverkar 
elevernas läsutveckling, detta material delades in i kategorin: Effekter av lärarnas 
arbetssätt. Genom att kategorisera materialet blir det enklare att jämföra data med 
varandra och hitta olika mönster, likheter och skillnader (Kvale & Brinkmann 2014, 
s. 244). Kategorierna som materialet delats in i utgör rubrikerna för resultatavsnittet. 
När materialet delades in i kategorierna markerades de olika informanternas svar 
med olika färger för att inte blanda ihop materialet. Slutligen analyserades materialet 
utifrån mönster och samband som uppkommit utifrån det sociokulturella 
perspektivet som är studiens teoretiska utgångspunkt.  
 
6.7  Tillförlitlighet  
För att bedöma en studies tillförlitlighet används ofta begreppen validitet och 
reliabilitet. Studiens validitet handlar om giltighet, relevans och att studien berör det 
som den säger sig göra. I intervjustudier är validiteten ofta hög eftersom man kan 
korrigera frågorna på ett sätt att de passar studiens frågeställningar. Informanterna 
kan även gå in på detaljer som de anser vara viktiga för studiens syfte (Larsen 2009, 
s. 80-81). Frågorna utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar och de 
prövades först i en provintervju med en lärare som inte deltar i studien för att 
säkerställa att intervjufrågorna täckte syftet och frågeställningarna. Efter 
provintervjun kunde de frågor som inte var relevanta eller var otydliga korrigeras 
för att passa frågeställningen bättre. Eftersom detta gjordes har hög validitets 
säkerställts. Även under intervjuerna har detta hela tiden varit i åtanke.  
 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Att en studie har 
hög reliabilitet handlar om att studien ska kunna genomföras vid ett annat tillfälle 
och nå samma resultat. Vid kvalitativa metoder kan det vara svårt att nå hög 
reliabilitet eftersom informanterna kan påverkas av intervjusituationen och 
därigenom kan informantens svar påverkas (Larsen 2009, s. 81). Detta har funnits 
med i åtanke vid genomförandet och genom att förbereda informanterna väl inför 
intervjuerna har jag försökt minska påverkandet av informanternas svar. Jag 
skickade därför ut intervjuguiden i förhand för att de skulle kunna förbereda sig. Jag 
har försökt att vara så neutral som möjligt gentemot informanterna för att inte 
påverka deras svar och försökt förmedla till informanterna att det inte fanns några 
rätt eller fel utan jag enbart var ute efter deras tankar och erfarenheter kring tyst 
läsning.  Intervjuerna genomfördes på samma sätt och efter samma intervjuguide 
med alla informanter. Jag har genom hela arbetet varit noggrann och gjort mitt bästa 
för att samla in trovärdigt material. Eftersom det är viktigt med en noggrann 
hantering av materialet för att ha möjlighet att nå en hög reliabilitet har jag även 
varit noggrann med att namnge inspelningarna för att inte blanda ihop vilken 
informant som sagt vad (Larsen 2009, s. 81). 
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7.  Resultat 
I detta avsnitt presenteras det resultatet under rubriker som täcker studiens syfte och 
frågeställningar. Avsnittet avslutas med en analys av resultatet som görs med hjälp 
av det sociokulturella perspektivet. 
 
7.1 Organiseringen av den tysta läsningen 
En av de första frågorna under intervjun var när under skoldagen som eleverna får 
tid till tyst läsning. Alla lärare förutom Anki och Berit startar varje skoldag med 
cirka 15-20 minuter tyst läsning. Syftet som lärarna hade med att starta dagen med 
läsning är att få en lugn och skön start på dagen. Denise beskrev enligt följande: 
 

Det är viktigt att eleverna får tid till enskild läsning på skoltid och genom att starta 
dagen med tyst läsning får eleverna en lugn start på dagen. Det blir även en trygghet 
för dem eftersom att de vet hur varje dag startar och vad de ska göra när de kommer 
in i klassrummet. 

  
Anki har tyst läsning efter den första rasten. Syftet med detta var att eleverna ska få 
en lugn stund efter rasten och komma ner i varv. Berit har tyst läsning på olika 
tillfällen, ibland kan de vara på morgonen men ibland även under andra tidpunkter. 
Eleverna får då läsa korta stunder som kan vara cirka 10-15 minuter. Samtliga lärare 
utom Anna låter även eleverna läsa tyst när de är färdiga med olika arbetsuppgifter. 
Anna låter inte eleverna läsa när de är färdiga med olika arbetsuppgifter då hon 
menar att det är svårt med tyst läsning i årskurs 1 eftersom att alla elever ännu inte 
är läskunniga och att det är bättre att ha speciella pass där alla får tid till läsning så 
att hon kan finnas med som stöd. Medan Carin och Clara påpekar att de tycker det 
är viktigt att låta eleverna få så mycket tid som möjligt att möta böcker för att skapa 
en nyfikenhet för läsning och utvecklas som läsare.  
 
Samtliga lärare berättade under intervjuerna att syftet med den tysta läsningen är att 
eleverna ska skapa ett intresse för läsning och för att eleverna ska bli bättre läsare. 
De menade att de behöver ges tid till läsning för att utvecklas som läsare. De menade 
även att den tysta läsningen syftar till att ge eleverna läsglädje. Anna beskrev syftet: 
 

Syftet med att ha tyst läsning är framförallt att ge eleverna ett intresse för läsning, 
de ska få läsupplevelser och tycka att läsning är roligt. Jag vill att de ska få uppleva 
glädjen i läsning. Men även att ge dem tid att utveckla sin läsning och bli bättre 
läsare.  

 
Berit upplever den tysta läsningen som svårorganiserad då hon menar att eleverna 
som är duktiga läsare och kan läsa flytande, får en bra upplevelse av tyst läsning. 
Däremot menar hon att de elever som är svaga läsare och har svårigheter med 
läsningen enbart sitter och tittar i sin bok innan de snabbt byter bok. Detta kan göra 
att det som är tänkt att vara en lugn stund istället gör att det blir rörigt i klassrummet 
med mycket spring när eleverna ska byta bok. Berit har därför lagt mer fokus 
högläsning och fokus på att eleverna får samtala om läsningen i grupper. Hon vill 
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att detta ska göra att eleverna ska bli inspirerade att läsa och sedan vilja göra detta 
på egen hand.  
 
Denise och Dennis upplever att eleverna tycker om den tysta läsningen. De påpekade 
att en annan anledning till att de använder tyst läsning är att läsningen ger eleverna 
möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin ordförståelse. Denise fortsatte berätta att 
det är viktigt att eleverna också läser hemma då mängden av läsning är av betydelse 
för att utvecklas som läsare. Dock kan man inte förvänta sig att alla läser hemma 
därför är det viktigt att ge eleverna tid att läsa varje dag i skolan. Dennis menar att 
det är lättare att bedriva tyst läsning när eleverna kommer upp i högre årskurser och 
de kommit en bit i sin läsutveckling. Under årskurs 1 är det svårare för eleverna att 
läsa enskilt när de inte har utvecklat ett läsflyt än. Han menar att det är bra om 
eleverna har automatiserat sin avkodning innan man börjar med tyst läsning för att 
eleverna ska kunna fokusera på förståelsen av texten istället för att fokusera på att 
både avkoda och förstå samtidigt.  
 
Under tiden som eleverna läser berättar samtliga lärare förutom Anna att de brukar 
förbereda för nästa lektion, arbeta med administrativt arbete och ibland läsa med 
några elever som behöver extra stöd. Anna däremot beskriver: 
 

När eleverna läser brukar jag också läsa. Jag tror det är viktigt att visa att jag också 
har ett läsintresse. Vi lärare är förebilder för våra elever och jag tror det motiverar 
eleverna när de ser att jag också tycker om att läsa.  

 
Fortsatt beskrev Anna att hon även tycker det är viktigt att ge stöd till eleverna och 
inte enbart lämna dem själva vid läsningen. Hon brukar även påminna om olika 
saker att tänka på inför läsningen t.ex. att prata om läsförståelsestrategier som 
eleverna kan använda sig av under läsningen.  
 
7.2 För- och efterarbete  
 
Val av bok  
Carin, Clara, Denise och Dennis har tillgång till skolbibliotek på sina skolor, vilket 
gör att de har tillgång till stor mängd böcker med olika genrer, ämnen och olika 
nivåer som kan passas till alla elevers olika intressen, bakgrund och behov. Anna, 
Anki och Berit har däremot inte tillgång till något skolbibliotek och de berättade att 
detta är ett problem då de inte får tillgång till den mängd böcker som kan behövas 
för att möta alla elevers olika intressen, bakgrund och behov. Istället har de under 
åren samlat på sig böcker på olika sätt som de har i klassrummen och bland åker de 
även till ett bibliotek där eleverna får låna böcker. Samtliga lärare menar att en 
förutsättning för tyst läsning ska fungera bra är att eleverna får välja böcker utifrån 
sitt eget intresse och svårighetsnivå. Carin beskrev: 
 

Det är viktigt att eleverna har ett intresse för boken som de läser, då de tappar 
intresset för läsningen om de inte tycker boken är intressant. Därför är det viktigt 
att det finns böcker som kan matcha alla elevers olikas intressen. Det är också 
väldigt viktigt att det finns böcker med olika svårighetsnivåer och att eleverna läser 
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en bok på lagom nivå. När eleverna läser behöver boken vara på en utmanande nivå, 
som varken är för lätt eller för svår.  

 
När eleverna väljer bok berättar samtliga lärare att det är eleverna som själva väljer 
vilken bok de vill läsa, men att det är viktigt att vara med och ge stöd för att se till 
att boken är på rätt nivå för eleven. 
 
Läsförståelsestrategier  
Lärarna menar att det är viktigt att man ger eleverna verktyg som de kan använda 
sig av när de läser. Samtliga lärare förutom Berit arbetar med läsförståelsestrategier 
från ”en läsande klass”. I en läsande klass arbetar man utifrån symbolerna 
spågumman, konstnären, detektiven, reportern och cowboyen. I klassrummet har 
lärarna bilder på symbolerna uppsatta i klassrummet. Berit arbetar inte utifrån några 
specifika strategier utan arbetar istället genom att prata om bilder i böckerna, texten, 
rubrikerna och att ställa frågor kring det man läser. Hon beskriver att de arbetar med 
läsförståelsestrategier vid speciella lektioner och att eleverna även får läxa där de 
får läsa en text och sedan svara på frågor kring texten för att öva på läsförståelsen. 
Men de arbetar inte på något sätt med läsförståelsestrategier vid tyst läsning utan 
hon menar att de arbetar med strategier vid sidan av som de sedan kan tillämpa vid 
den tysta läsning.  
 
Dennis som arbetar i en årskurs 2 har tidigare arbetat mycket med en läsande klass 
vid högläsningen. Han menar att det är viktigt att lägga mycket tid på att samtala om 
strategier vid högläsning i årskurs 1 eftersom det hjälper eleverna att sedan kunna 
använda strategierna vid den tysta läsningen.  
 

Jag anser att det är viktigt att lägga mycket tid på att arbeta med 
läsförståelsestrategier i årskurs 1 när många elever inte har kommit igång med 
läsningen ännu för att de ska ha en bra grund att använda sig av. Förra året arbetade 
vi mycket med en läsande klass, speciellt under högläsningen för att eleverna nu 
ska kunna överföra dessa kunskaper till den tysta läsning. 

 
Anna arbetar på samma sätt som Dennis men hon försöker även få in arbetet med 
läsförståelsestrategier under den tysta läsningen. Hon berättade att innan eleverna 
får läsa tyst brukar hon gå igenom de olika symbolerna för att påminna eleverna att 
ta med sig dem i läsningen. Ibland ber hon även eleverna arbeta med en specifik 
strategi under läsningen.  
 
Carin och Clara arbetar även med gemensam läsning där eleverna får läsa 
tillsammans i smågrupper (cirka 3-4 elever). De har en varsin likadan bok och läser 
tillsammans högt för varandra. Innan de börjar läsa berättar hon vilken strategi, till 
exempel spågumman, som de ska lägga extra fokus på under den lektionen. Efter 
läsningen samtalar de i helklass om böckerna som de olika grupperna har läst och 
grupperna får dela med sig av vad de pratade om. Clara berättade att detta arbetssätt 
fungerade väldigt bra i de klasser som hon arbetat på detta sätt med. Hon tyckte att 
det hjälpte eleverna att verkligen få arbeta med strategierna och förstå dem för att 
sedan kunna använda dem vid den tysta läsningen. 
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Efterarbete 
Ingen av lärarna brukar göra något arbete efter att eleverna har haft tyst läsning. De 
får ta lägga ihop sina böcker och sedan börja nästa lektion. Däremot får eleverna 
göra olika former av efterarbete när de har läst ut en bok. Samtliga lärare berättar att 
det är viktigt att man samtalar kring det man läser, men vid tysta läsningen anser de 
att det är svårt att organisera samtal jämfört med att organisera samtalen vid 
högläsningen. Anki beskrev att när eleverna läst ut en bok får de skriva en 
bokrecension som de sedan sätter in i en gemensam pärm. Eleverna kan använda 
pärmen när de ska välja en ny bok, genom att läsa igenom sina klasskamraters 
bokrecensioner för att få boktips. Ibland får eleverna även berätta om boken för 
klassen för att få möjlighet att samtala om innehållet.  
 

Jag tycker det är viktigt att eleverna tipsar och inspirerar varandra till att läsa olika 
typer av böcker för att inte fastna i en och samma genre utan att de får upptäcka fler 
typer av böcker. Därför är det viktigt att man samtalar om böckerna som de läser 
för att inspirera varandra. Jag tycker att bokpärmen har gjort att elevernas 
bokintresse har ökat och jag märker att eleverna pratar med varandra om böckerna 
de har läst.  

 
Anna berättar att hon försöker få in samtal om elevernas tysta läsning. Detta görs 
genom att eleverna får skriva en bokrecension som de sedan får läsa upp inför 
klassen. Hon menar att det är viktigt att eleverna får göra något med bokrecensionen, 
att de inte enbart skrivs för att sedan sättas in i någon pärm. Detta brukar hon avsätta 
tid för en gång i veckan/varannan vecka. Eleverna får då ställa frågor till eleven som 
läst boken och de har ett samtal kring boken. På detta sätt blir den tysta läsningen 
något meningsfullt och eleverna får dela med sig av sin läsupplevelse. Detta gör 
även att de kan inspirera varandra till att läsa olika böcker.  
 
De övriga lärarna låter eleverna enbart göra bokrecensioner när de läst ut en bok. De 
får skriva vad boken handlade om och rita en bild till. Efter att eleverna skrivit 
recensionerna berättar Berit och Clara att eleverna brukar få berätta för dem om 
boken. Clara låter eleverna även skriva upp några nya ord som de har lärt sig ifrån 
boken. Hon berättar att hon tycker det är viktigt att man kontrollerar elevernas 
bokrecensioner för att försäkra sig om att eleverna förstår det dem läser. 
 
7.3 Effekter av lärarnas arbetssätt 
Lärarnas arbetssätt ger förutsättningar för vad eleverna får ut av läsningen. Samtliga 
lärare uppfattar att deras arbetssätt kring tyst läsning gör att eleverna får ett intresse 
för läsning. De upplever att eleverna tycker om att läsa. Carin beskrev: 
 

Jag upplever att mina elever tycker om den tid dem får till tyst läsning. Det finns 
några som inte riktigt har kommit igång med sin läsning än och de verkar tycka det 
är jobbigare med tyst läsning. Men jag försöker finnas där som stöd för dem, vi 
brukar kunna läsa tillsammans. Det är extra viktigt att dessa elever har böcker som 
de tycker om.  

 
Dennis berättade att han uppfattar att hans arbetssätt har gett eleverna läsglädje. 
Hans elever går i årskurs 2 och han har sett en förändring från årskurs 1 då han 
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upplevde att flera elever tyckte den tysta läsningen var tråkig och jobbig. Han var 
noga med att se till att hitta böcker som passade dem och ge dem stöd i läsprocessen. 
Han var även noga med att ge eleverna verktyg som de kan använda sig av för att 
utvecklas som läsare. 
 
Anki beskrev att hon tror att arbetssättet som hon har vid tyst läsning ger eleverna 
ett läsintresse. Tillsammans med arbetet med läsförståelsestrategier och övriga 
arbetet i svenskundervisningen får eleverna möjlighet att utveckla sin läsförmåga 
vid den tysta läsningen, där de kan tillämpa kunskaperna de lärt sig. Hon menar att 
eleverna behöver få tid för att utvecklas som läsare. De behöver också verktyg som 
de kan använda sig av och stöd av kunnigare person.  
 
Anna tror att hennes intresse för läsning och deras arbetssätt med tyst läsning gör att 
eleverna får ett stort intresse för läsning. Hennes klass brukar ha olika lästävlingar 
där de tillsammans i klassen räknar ihop antal lästa sidor. När de når olika mål (t.ex. 
att tillsammans läsa 1000 sidor) får de olika belöningar. Anna tror att detta höjer 
elevernas motivation till att läsa, även på fritiden. Hon anser att det viktigaste i de 
längre årskurserna är att eleverna utvecklar ett intresse för läsning. Om eleverna 
utvecklar ett intresse kommer de sedan kunna utvecklas som läsare. Hon påpekade 
också att eleverna behöver få stöd, så att de kommer igång med läsningen och 
utvecklar ett läsflyt. Hon beskrev även: 
 

Genom mitt arbete hoppas och tror jag att eleverna får en läsglädje som gör att de 
även vill läsa på fritiden. Därför tycker jag det är viktigt att komma ihåg att motivera 
föräldrarna att läsa så mycket som möjligt med sina barn.  

 
Clara uppfattar att hennes arbetssätt framförallt öppnar elevernas ögon för själva 
läsupplevelsen. Hon tycker att tyst läsning passar de flesta elever men hon berättade 
även att man måste vara noga med att finnas där för eleverna. Eftersom de läser tyst 
är det viktigt att säkerställa att alla verkligen läser och att de också förstår vad de 
läser. Hon beskrev: 
 

Jag vill att mina elever ska utveckla ett läsintresse och jag upplever att de tycker 
om den tysta läsningen. Om de får ett läsintresse kommer även deras läsförmåga att 
utvecklas och de kommer utveckla sin läsförståelse, läshastighet och utöka sitt 
ordförråd. Därför är det också viktigt att inte bara låta dem läsa på egen hand utan 
att finnas där och ge stöd och lära ut användbara verktyg att använda vid läsning.  

 
Samtliga lärare uppfattar att effekterna av deras arbete med tyst läsning är att 
eleverna får ett intresse till läsning och genom arbetet de har gjort före läsning i form 
av läsförståelsestrategier har de även de verktyg som krävs för att klara av läsningen. 
De anser att eleverna utvecklar sin läsförståelse, läshastighet och får ett utökat 
ordförråd genom den tysta läsningen.  
 
7.4 Analys  
Dennis menar att det är bra om eleverna har kommit en bit i sin läsutveckling innan 
man börjar med tyst läsning i klassen. Om eleverna inte kan avkoda och inte har 
utvecklat ett läsflyt innan de får läsa enskilt kan det bli svårt att få förståelse för vad 
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de läser. Om en elev däremot har kunskap om att avkoda kan den lägga sitt fokus på 
att förstå innehållet i texten, vilket kan det leda till ny kunskap och är just vad den 
proximala utvecklingszonen handlar om (Säljö 2012, s. 193-194). Anna påpekar att 
det är viktigt att som lärare ge stöd vid läsningen och ge eleverna verktyg att använda 
vid läsningen, något som också kan kopplas till den proximala utvecklingszonen då 
det handlar om att en kunnigare person stöttar och vägleder eleven till ny kunskap 
(Säljö 2012, s. 193-194). Både Dennis och Denise berättade att eleverna även 
utvecklar sitt ordförråd och sin ordförståelse vid tyst läsning. Genom att eleven har 
kunskaper i läsning och kan avkoda kan detta leda till ny kunskap genom att eleven 
lär sig nya ord när den läser. Clara och Carin beskrev att det är viktigt att ge mycket 
tid till att läsa för att ständigt utvecklas som läsare, få bättre läsförståelse, fler ord 
osv, vilket också kan kopplas till den proximala utvecklingszonen (Säljö 2012, s. 
193-194).  
 
Samtliga lärare beskrev vikten av att stötta eleverna vid valet av bok till den tysta 
läsningen. Lärarna hjälper eleverna att hitta en bok som berör elevens intresse och 
ser till att boken är på rätt svårighetsnivå. Det är viktigt att boken är på en utmanande 
nivå, som varken är för lätt eller för svår för eleven. Genom att stötta eleverna på 
detta sätt sätter läraren upp så kallade individuella byggnadsställningar, vilket 
scaffolding handlar om (Westlund 2009, s. 123-124). 
 
Inför den tysta läsningen anser samtliga lärare att det är viktigt att eleverna har 
kunskap om verktyg som de kan använda för att klara av att läsa och förstå en text. 
Därför arbetar lärarna med läsförståelsestrategier. Samtliga lärare förutom Berit 
arbetar med dessa strategier genom En läsande klass. Det är vanligt att de arbetar 
med strategierna vid högläsningen och den gemensamma läsningen för att skapa 
kunskap och förståelse i läsningen. Genom att arbeta med läsförståelsestrategierna 
vid högläsningen och den gemensamma läsningen får elever kunskaper om hur 
strategierna används och detta gör att eleverna sedan kan tillämpa dem vid den tysta 
läsningen. En strategi man arbetar med i ”En läsande klass” är ”detektiven” som 
används för att reda ut oklarheter som dyker upp vid läsningen, till exempel svåra 
ord. Genom att man pratar och diskuterar om svåra ord ger man eleverna chans att 
utveckla kunskap om ord som de inte skulle möta på i det vardagliga livet. Detta är 
vad mediering handlar om. Eleverna får chans att kommunicera för att skapa 
lärande. Vygotskij menar att språket är det viktigaste medierade verktyget och 
genom kommunikation med andra uppstår lärande (Säljö 2012, s. 189-193). 
 
Genom att läraren ger eleverna kunskap om läsförståelsestrategierna vid 
högläsningen och den gemensamma läsningen behöver eleverna inte lika mycket 
stöd när de sedan ska klara av att läsa enskilt. Detta är också sätt att ge eleverna 
byggnadsställningar s.k. scaffolding, då eleverna får stöttning på den nivå de 
befinner sig på (Westlund 2009, s. 123-124).    
 
Samtliga lärare beskrev slutligen vikten av efterarbete kopplat till läsningen i form 
av samtal och bokrecensioner. De menade att efterarbetet skapar förståelse för 
läsningen och utvecklar deras läsförståelse. De var alla överens om att samtal efter 
läsning är väldigt viktigt, men att det är svårt att få till vid den tysta läsningen. Anna 
låter sina elever skriva bokrecensioner efter att de läst ut en bok och sedan redovisa 
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den för klassen. Genom redovisningarna får eleverna chans att samtala om innehållet 
i sina böcker tillsammans med sina klasskamrater. Genom samtalen och 
diskussionerna uppstår ett gemensamt lärande och eleverna hjälper varandra att 
utvecklas, därför kan scaffolding kopplas även till samtalen kring läsningen (Säljö 
2012, s. 193-194). Lärarna menar att det är viktigt att inte släppa iväg eleverna helt 
själva under läsningen utan att finnas som stöd före, under och efter läsningen. 
Lärarna i studien menar i likhet med Vygotskij att kunskap utvecklas i sociala 
sammanhang och inte individuellt (Säljö 2012, s. 196). Genomgående för hela 
arbetet med tyst läsning är att det är viktigt att hela tiden ge stöd till eleverna genom 
att hjälpa till i val av bok, att ge dem strategier som de kan använda i läsningen för 
att utvecklas sin läsförmåga, ges tid för läsning och att till sist få bearbeta läsningen 
i form av samtal, säger lärarna i studien. Arbetet handlar därför inte enbart om att 
eleverna ska arbeta individuellt genom tyst läsning utan att de hela tiden behöver 
stöd med hjälp av medierade redskap, scaffolding och stödstrukturer och även 
samspel och kommunikation med andra, för att hela tiden utvecklas till den närmaste 
utvecklingszonen (Säljö 2012, s. 193-196; Westlund 2009, s. 123-124). 
 
8. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först styrkor och svagheter med studiens metodval och 
genomförande. Sedan diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och 
det sociokulturella perspektivet. 
 
8.1 Metoddiskussion 
För att uppnå studiens syfte och kunna besvara studiens frågeställningar valde jag 
att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom det är en fördel att möta informanterna 
öga mot öga för att få en djupare förståelse för informanternas tankar och 
uppfattningar (Larsen 2009, s. 23, 27). Jag valde att genomföra halvstrukturerade 
intervjuer vilket kan vara en svaghet då informanterna gav längre svar och mer fokus 
på vissa av intervjufrågorna. Jag försökte då att driva intervjun framåt på ett 
strukturerat sätt utan att avbryta informanten (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström 2013, s. 128-131). Innan varje intervju avslutades kontrollerade jag att 
samtliga frågor var besvarade för att vara säker på att studiens syfte och 
frågeställningar kan uppnås och besvaras.  
 
Larsen (2009, s. 27) menar att kvalitativa intervjuer ofta får kritik eftersom resultatet 
inte är generaliserbart då antalet informanter ofta är för få. I denna studie är det 
enbart sju verksamma lärare som deltar vilket gör att resultatet inte är generaliserbart 
eftersom att dessa lärare inte representerar alla lärare som arbetar med tyst läsning. 
Jag valde därför att ha med informanter som arbetar på fyra olika skolor, eftersom 
detta kan bidra till en ökad variation med tanke på informanternas olika erfarenheter 
av fortbildning och kompetensutveckling. De olika erfarenheterna kan bidra till en 
bredare förståelse av fenomenet.  
 
Hela arbetet har genomsyrats av god planering och jag försökte i god tid att skicka 
ut information om studien samt intervjufrågorna till informanterna (Larsen 2009, s. 
27). Med tanke på att det tog ett tag innan alla informanter tackade ja till att delta i 
studien och alla intervjuer planerats in gjorde det också att jag inte hann hitta en ny 
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informant när en lärare blev sjuk och valde att avbryta sin medverkan. Om jag hade 
varit ute i bättre tid hade möjligheten varit större att hinna hitta en ny informant.  
 
Intervjueffekten gör det svårt att uppnå en hög reliabilitet vid kvalitativa intervjuer. 
Informanterna kan bli påverkade av intervjusituationen och intervjuaren. Lärarna 
fick därför välja tid och plats för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt och 
intervjun kunde genomföras ostört. Jag försökte att inte ställa ledande frågor och 
visade inte mina egna åsikter under intervjuerna vilket gjorde att de inte visste vad 
jag ville ha för svar och då påverkades inte reliabiliteten i studien (Larsen 2009, s. 
81-82). Under några av intervjuerna fanns vissa störande moment som kan ha 
påverkat intervjuerna negativt. För att undvika störningsmoment hade ett alternativ 
kunna varit att enbart genomföra intervjuerna efter skoltid då eleverna gått hem, men 
detta var inte möjligt vid några av intervjuernas genomförande.  
 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades sedan noggrant för att inte gå 
miste om relevant information. Transkriberingen och analysarbetet tog lång tid, men 
det var en viktig process för att skapa en god grund för resultatet (Larsen 2009, s. 
98). Analysarbetet följde tydliga steg för att undvika att relevant information skulle 
försvinna. I analysarbetet synliggjordes olika mönster och genom det skapades även 
kategorier utifrån studiens syfte och frågeställningar.  
 
För att stärka studiens kvalitet har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer och de fyra huvudkraven som finns gällande 
individskydd (Vetenskapsrådet 2002). Genom att arbetets metod, urval och 
genomförande har redovisats noggrant ökar tillförlitligheten och möjligheten att 
genomföra studien igen. Dock är det viktigt att poängtera att tolkningen av 
materialet som samlats in kan tolkas annorlunda sätt av en annan person. Genom att 
följdfrågor ställdes under intervjuerna kan detta medföra att det kan bli svårt för en 
annan person att genomföra samma undersökning och få exakt samma resultat. Dock 
höjs trovärdigheten i studien genom att alla intervjuer utgick från samma 
intervjuguide.  
 
8.2 Resultatdiskussion 
 
8.2.1 Organisering av den tysta läsningen 
I resultatet framgår det att lärarna i denna studie lägger mycket tid på olika typer av 
läsning i undervisningen som bland annat högläsning, tyst läsning och gemensam 
läsning. Att lärarna lägger mycket tid på läsning tyder på att de i är medvetna om 
vad som står i läroplanen, där läsning är en central del. Det framgår inte i läroplanen 
vilken typ av läsning som det ska handla om, men läsningen ska stimulera elevernas 
läsintresse (Skolverket 2017a, s. 252). Lärarna lägger mycket tid på högläsning, 
speciellt i de lägre åldrarna innan eleverna har kommit igång med sin läsning och 
kan avkoda ord. Carin och Clara arbetar även med gemensam läsning i smågrupper. 
Vid den gemensamma läsningen får eleverna arbeta med läsförståelsestrategier och 
arbetssättet används för att eleverna sedan ska kunna tillämpa strategierna vid den 
tysta läsningen. Resultatet visar att högläsningen används mycket i de längre 
årskurserna och att lärarna använder högläsning för att undervisa och ge eleverna 
läsförståelsestrategier som de sedan kan ta användning av när de läser själva. 
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Högläsningen fungerar alltså som en grund innan de kommer igång med den tysta 
läsningen.  
 
Lärarnas syfte med att använda sig av tyst läsning i undervisningen var till stor del 
för att eleverna ska utveckla ett läsintresse, vilket står i läroplanen (Skolverket 
2017a, s. 252). De menade också att om eleverna har ett intresse för läsning kommer 
de även utvecklas som läsare under den tysta läsningen. Deras syn på tyst läsning 
skiljer sig åt en del, de flesta tycker att det fungerar bra när eleverna får läsa tyst. 
Speciellt när de kommer upp i årskurs två och tre. Berit upplever den tysta läsningen 
som svårorganiserad. Hon menar att tyst läsning fungerar för eleverna som har lätt 
för läsning, men eleverna som inte har kommit igång med läsningen har svårt att 
komma till ro vid den tysta läsningen och det gör att det lätt blir rörigt i klassrummet. 
Denise och Dennis upplever däremot att tyst läsning fungerar bra och att det är något 
eleverna tycker om. De finns också en skillnad mellan hur de beskriver att de arbetar 
med tyst läsning. Berit lägger mer tid för högläsning och hon försöker ge eleverna 
korta stunder ca 10-15 minuter till tyst läsning varje dag vid olika tillfällen på 
skoldagen. De får även läsa tyst när de är färdiga med vissa arbetsuppgifter men hon 
upplever att eleverna inte väljer att läsa vid dessa tillfällen. Denise och Dennis 
påpekar vikten av att eleverna får så mycket tid som möjligt till läsning för att de 
ska utvecklas till bättre läsare. De startar därför varje dag med ca 15-20 minuters 
läsning och de får även möjlighet att läsa när de är färdiga med vissa arbetsuppgifter. 
I Alatalos studie (2011, s. 86) kom de fram till liknande resultat som visar att lärarna 
som deltog har ambitionen att eleverna ska få mycket tid till tyst läsning. Säljö 
(2012, s. 193-194) menar också enligt den närmaste utvecklingszonen, att det är en 
ständig lärandeprocess och om eleverna får mycket tid till läsning får de hela tiden 
chans att ta till sig ny kunskap och utvecklas som läsare.  
 
Alatalo (2011, s. 194-95) framhåller vikten av att eleverna tidigt lär sig avkoda och 
att automatisera avkodningen, för att kunna fokusera på att förstå innehållet i texten 
istället för att fokusera på avkodningen. Dennis framhöll även detta då han menade 
att det är bra om eleverna kan avkoda och har utvecklat ett läsflyt innan man börjar 
med tyst läsning just för att kunna fokusera på förståelsen i läsningen. Genom att ha 
kunskap om avkodning kan det leda till kunskap om förståelsen i texten, vilket kan 
kopplas till den närmaste utvecklingszonen (Säljö 2012, s. 193-194). Anna 
framhåller också vikten av att ge stöd till eleverna vid läsningen och ge dem verktyg 
som läsförståelsestrategier att tillämpa vid läsningen, vilket även resultatet från 
Alatalos studie visar (2011, s. 194-195). Resultatet från studien visar att eleverna 
ofta lämnas utan stöd i läsningen när de har lärt sig avkoda. Eleverna behöver då få 
stöd vid läsningen i form läsförståelsestrategier och tekniska grunder för att kunna 
fortsätta utvecklas (2011, s. 194-195). Att en kunnigare person finns som stöd i 
elevernas utveckling och ger ny kunskap är också vad scaffolding och den närmaste 
utvecklingszonen handlar om (Säljö 2012, s. 193-194). 
 
Samtliga lärare framhöll vikten av att den tysta läsningen ska ge eleverna läsglädje 
och att det i första hand handlar om att eleverna ska utveckla ett läsintresse, vilket 
stämmer överens med resultatet från flera studier. Dem menar att det är viktigt att 
läraren finns som stöd och vägleder eleverna i läsningen för att de ska uppleva glädje 
och ett intresse för läsning (Eckeskog 2013, s.96; Jönsson 2007, s. 236; Alatalo 
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2011, s. 86). Resultatet från undersökningen PIRLS visar även att elever som tycker 
om att läsa presterar bättre (Skolverket 2017b, s. 38). 
 
8.2.2 För- och efterarbete 
Alla lärare i studien påpekade att det är viktigt att eleverna får välja böcker utifrån 
intresse och att böckerna är anpassade utifrån elevernas läsförmåga. Carin betonade 
vikten av att eleverna får välja bok utifrån sina intressen, för att de inte ska tappa 
motivationen för läsningen. Hon menade också att det är viktigt att boken är på en 
utmanande nivå, som varken är för lätt eller för svår. Resultatet från tidigare studier 
överensstämmer med det lärarna påpekar i denna studie, att det är viktigt att 
böckerna matchar elevernas intressen, bakgrund och svårighetsnivå. Om eleverna 
läser en bok som intresserar dem kan de bli mer motiverade att läsa mer (Tse et al. 
2014, s. 389; Alatalo 2011, s. 52; Sanden 2012, s. 225).  
 
Resultatet från Sandens studie (2012, s. 225) visar att eleverna får välja bok med 
hjälp av lärarens stöd. Läraren ser till att böckerna är på en lämplig nivå för eleverna 
och ger läsförslag, vilket samtliga lärare i studien också menar att de gör. De menade 
att det är eleverna som väljer en bok som de vill läsa, men att det är viktigt att vara 
med och ge stöd för att se till att elevernas böcker är på lämplig nivå för dem. För 
att kunna ge eleverna valmöjligheter som passar alla elevers behov påpekade lärarna 
i studien att det är viktigt att det finns en stor mängd böcker att tillgå. De lärare som 
inte har tillgång till skolbibliotek har försökt samla på sig böcker till klassrummet 
på olika sätt för att kunna ge eleverna de valmöjligheter som krävs, vilket kan 
kopplas till den närmaste utvecklingszonen. Genom att det finns tillgång till en 
mängd böcker med olika genrer och svårighetsnivåer finns möjligheten att välja en 
bok som är på en utmanande nivå för eleverna vilket gör att de kan utveckla nya 
kunskaper genom att exempelvis lära sig nya ord (Säljö 2012, s. 193-194). Det kan 
också kopplas till Tses studie (2014, s. 389) som såg att det är av stor vikt att ha ett 
brett utbud av läsmaterial, eftersom det gör att elevernas läsintresse stimuleras och 
eleverna blir motiverade att läsa när de kan relatera till tidigare erfarenheter och 
genom det utvecklas mer kunskap (Tse et al. 2014, s. 389). 
 
När eleverna ska arbeta med tyst läsning är det viktigt att de har verktyg att använda 
sig av för att ta sig igenom en text och förstå innehållet. Samtliga lärare uppger att 
de arbetar med läsförståelsestrategier i svenskundervisningen. Alla förutom Berit 
gör detta genom En läsande klass. Berit arbetar med att ställa hypoteser före läsning, 
samtalar och ställer frågor om texter och sammanfattar texten efter läsning. Hon ger 
även eleverna läsläxa för att arbeta med läsförståelsen. Den internationella 
undersökningen PIRLS menar att det är viktigt att får tillgång till 
läsförståelsestrategier för att kunna utveckla läsförståelsen. Resultatet från 
undersökningen år 2011 visar att de svenska eleverna sällan får arbeta med 
läsförståelsestrategier jämfört med elever i andra länder (Skolverket 2012, s. 58, 63). 
Flera av lärarna i studien ger eleverna tillgång till läsförståelsestrategier och de 
arbetar ofta med dessa vid högläsning eller gemensamläsning i mindre grupper. 
Lärarna arbetar med läsförståelsestrategierna vid högläsningen och menar att 
eleverna sedan ska kunna tillämpa dessa strategier vid den tysta läsningen. Genom 
detta bygger lärarna upp byggnadsställningar till eleverna för att de ska kunna 
utveckla läsförståelsen genom stöttning av läraren, vilket kan kopplas till det 
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sociokulturella perspektivet och begreppet scaffolding (Westlund 2009, s. 123-124). 
Två tidigare studier visar att det är flera lärare som arbetar på detta sätt. Lärarna lär 
först ut läsförståelsestrategier och arbetar med dessa vid högläsning för att eleverna 
sedan ska kunna tillämpa kunskapen vid den tysta läsningen (Schmidt  & Jönsson 
2015, s. 7; Eckeskog 2013, s. 91). Resultatet från studien som Eckeskog (2013, s. 
93-96) har genomfört visar att man inte kan vara helt säker på att eleverna förstår 
strategierna som används vid högläsningen och får då svårt att tillämpa dessa vid 
den tysta läsningen. Hon menar också att det därför är viktigt att ge eleverna enskild 
stöttning vid den tysta läsningen och på så sätt individanpassa undervisningen. 
Genom att stötta eleverna enskilt vid läsningen kan man på så sätt underlätta för 
eleverna att förstå strategierna och använda dem vid enskild läsning, vilket lärarna i 
studien inte uppger att de gör. 
 
Anna berättade att hon ofta brukar samtala om strategierna före den tysta läsningen 
och försöka uppmuntra eleverna till att använda strategierna. Ibland brukar hon även 
be eleverna att använda sig av en specifik strategi under den tysta läsningen som de 
sedan följer upp efteråt. På detta sätt används språket som det medierade redskapet 
och läraren stöttar eleverna i samtalen före och efter läsning, vilket scaffolding 
handlar om och genom samtalen uppstår ny kunskap vilket även den närmaste 
utvecklingszonen handlar om (Säljö 2012, s. 189-194).  
 
I Tses studie (2014, s. 388-389) låter lärarna i Hong Kong eleverna arbeta i mindre 
grupper med läsförståelsestrategierna. De fick exempelvis tillsammans förutspå en 
berättelse. Lärarna arbetade hela tiden med att eleverna skulle få vara aktiva i 
lärandeaktiviteterna och stötta varandra till lärande, vilket också har med scaffolding 
att göra, då eleverna stöttar och hjälper varandra (Säljö 2012, s. 189). Detta arbetssätt 
använder även Carin och Clara för att eleverna ska få möjlighet att mer aktivt få 
arbeta med strategierna och det sedan ska bli lättare att tillämpa dessa vid den tysta 
läsningen. 
 
När eleverna har läst ut en bok berättade samtliga lärare i studien att eleverna får 
göra bokrecensioner som efterarbete. När eleverna har gjort en bokrecension arbetar 
de på lite olika sätt. Fem av lärarna läser endast igenom bokrecensionen för att se 
att eleven förstått vad boken handlade om. Westlund (2009, s. 60) menar att man 
bör följa upp elevers läsning i form av samtal, för att ge eleverna chans att tänka och 
resonera kring det man läst. När eleverna får chans att bearbeta vad de läst utvecklar 
de läsförståelse och kan få användning av kunskapen de fått genom läsningen. Ankis 
elever sätter in sina recensioner i en gemensam pärm, för att kunna ge sina 
klasskamrater boktips. Ibland får de även redovisa för klassen för att få chans att 
samtala om innehållet. Anna låter alla elever redovisa sina recensioner när de har 
läst ut en bok, de får då samtala om boken och på detta sätt anser hon att den tysta 
läsningen blir meningsfull för eleverna och de få dela med sig av sin läsupplevelse.  
   
Trots att flera lärare inte använder samtal för att låta eleverna bearbeta sina böcker 
efter läsningen betonar samtliga lärare vikten av att samtala kring det man läser, men 
de menar att det är svårt att organisera samtal vid den tysta läsningen i jämförelse 
med samtal vid gemensam läsning och högläsning. Schmidt och Jönsson (2015, s. 
6-7) menar att det är viktigt att man bearbetar det man läst. Bra arbetssätt kan vara 
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att skriva just bokrecensioner och läsloggar, vilket samtliga lärare låter eleverna 
göra. De menar också att recensionerna kan vara bra underlag till boksamtal och 
diskussioner kring läsningen. Jönssons (2007, s. 135-137) studie visar också att 
recensioner kan vara underlag för boksamtal. Att samtala kring det man läst 
fördjupar elevers förståelse kring innehållet man läst. Efterarbete genom samtal om 
läsningen kan kopplas till det sociokulturella perspektivet som menar att vi genom 
kommunikation kan förstå hur andra tänker och genom det kan vi appropriera det 
och använda kunskapen själva (Säljö 2015, s. 95; Säljö 2015, s. 303). Resultatet från 
Sandens (2012, s. 228) studie visar också att trots att tyst läsning är en enskild 
aktivitet bör eleverna få tillgång till aktiviteter som till exempel 
läsförståelsestrategier och samtal för att öka elevernas engagemang i texten. Om 
man arbetar varierat och samtalar kring innehållet i en text får eleverna en djupare 
förståelse. 
 
8.2.3 Effekter av lärarnas arbetssätt 
Samtliga lärare i studien anser att deras arbetssätt bidrar till att eleverna får ett 
intresse för läsning. Dennis har sett att hans elever fått ett större intresse för läsning 
sedan årskurs 1 och han upplever att eleverna tycker om den tysta läsningen. Han 
har varit noga med att se till att hitta böcker som passar eleverna och att ge dem stöd 
i läsprocessen i form av läsförståelsestrategier. Resultatet av Tses (2014, s. 389) 
studie visar att ett brett utbud av läsmaterial gör att eleverna blir motiverade till att 
läsa och genom det utvecklar sin läsförmåga under läsning.  
 
När eleverna har tyst läsning brukar Anna också läsa för att inspirera eleverna. Hon 
brukar också ha lästävlingar för att motivera eleverna till att läsa. Hon menar att det 
är viktigt att eleverna i de lägre årskurserna utvecklar ett läsintresse för att de ska 
vilja läsa mycket när de kommer upp i högre årskurser. Sandens (2012, s. 227) studie 
visar att en anledning till att eleverna i Hong Kong hade en hög läsförmåga var att 
lärarna uppmuntrade eleverna till läsning och försökte överföra sitt intresse för 
läsning till eleverna för att de också skulle få uppleva läsglädje. I läroplanen är det 
en central del att undervisningen ska stimulera läsintresset hos eleverna (Skolverket 
2017a, s. 252). Det vi har sett från resultaten av undersökningarna PIRLS och PISA 
är att svenska elevers läsförmåga och läsförståelse under flera år har försämrats. 
Trots att resultaten från den senaste PIRLS och PISA undersökningarna förbättrats 
en del, ligger resultatet fortfarande sämre än vad svenska elevernas resultat varit 
tidigare år (Skolverket 2012, s. 8; Skolverket 2017b, s. 20; Skolverket 2012, s. 22). 
Det diskuteras mycket om hur man ska arbeta för att förbättra de svenska elevernas 
läsförmåga och läsförståelse, trots detta fokuserar lärarna i denna studie ändå på att 
eleverna i första hand ska utveckla ett läsintresse eftersom de menar att detta hjälper 
dem att utveckla sin läsförmåga.  
 
Den senaste PIRLS undersökningen visade att fler lärare nu undervisar i 
läsförståelsestrategier än vad de gjort vid de tidigare undersökningarna, vilket är 
viktigt för att få en god läsförståelse (Skolverket 2017b, s. 53). Anki upplever att 
hennes arbete kring den tysta läsningen ger eleverna ett läsintresse. Genom att hon 
arbetar med läsförståelsestrategier får eleverna verktyg som behövs när de ska läsa 
enskilt. Hon anser att elevernas läsintresse och det stöd hon ger dem vid läsningen 
gör att de ständigt utvecklar sin läsförmåga vid den tysta läsningen. Hon menar 
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också att man inte får glömma att hela tiden finnas där och ge dem stöd i läsningen. 
På detta sätt ger läraren eleverna byggställningar och de får stöd i form av 
scaffolding (Säljö 2012, s. 193-194). Två tidigare studier visar att 
läsförståelsestrategier är en viktig faktor för elevernas läsförmåga. Genom att 
eleverna har kunskap om strategier får de förståelse för textens budskap och de blir 
också motiverade och tycker läsning är roligt, vilket främjar läsutvecklingen. 
Studierna pekar även på vikten av att läsningen följs upp för att få en djupare 
förståelse av texten (Alatalo 2011, s. 196; Tse et al. 2014, s. 389).  
 
Samtliga lärare uppfattar att deras arbete ger eleverna intresse till läsning genom att 
de arbetar med läsförståelsestrategier. De anser att elevernas läsförståelse, 
läshastighet och ordförrådet utvecklas genom den tysta läsningen. Alatalo (2011) 
och Jönssons (2007) resultat visar att det är en kombination av olika faktorer som 
gynnar läsutvecklingen vid tyst läsning. Att gemensamma och enskilda läsaktiviteter 
som bör användas för att skapa en helhet, till exempel att finnas som stöd vid val av 
bok, ge eleverna verktyg i form av läsförståelsestrategier, ge dem tid till läsning och 
låta dem bearbeta innehållet efter läsning i form av samtal. Det sociokulturella 
perspektivet menar att språket är det viktigaste medierade redskapet och att 
scaffolding i form av stödstrukturer är viktigt för att eleverna ska utveckla sina 
kunskaper inom den närmaste utvecklingszonen som handlar om vad eleverna kan 
utveckla härnäst, på egen hand och med hjälp av kunnigare person, dessa aspekter 
är viktiga i arbetet med tyst läsning (Säljö 2012, s. 189-194). Lärarna i studien ger 
eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper genom att ge eleverna stöd via 
scaffolding och den närmaste utvecklingszonen. Dock skulle de lärarna som inte 
använder samtal efter den tysta läsningen, kunna ge eleverna ytterligare möjlighet 
att fördjupa sina kunskaper och utvecklas ännu mer genom att låta eleverna använda 
språket som ett medierade redskap och samtala kring innehållet i sina texter. 
 

9. Konklusion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppger att de arbetar med tyst 
läsning i klassrummet samt hur de uppfattar att deras arbetssätt påverkar elevers 
läsutveckling i årskurs 1-3. Resultatet i studien visar att lärarna vill ge eleverna 
mycket tid till tyst läsning och att de ska utveckla ett intresse för läsning. Lärarna 
menar att det är viktigt med för- och efterarbete för att den tysta läsningen ska gynna 
elevers läsutveckling. Eleverna får därför stöd av en lärare när de ska välja bok för 
att boken ska vara på en utmanande nivå och passa elevernas intresse, eftersom detta 
ökar deras motivation till läsning. Alla lärare arbetar med läsförståelsestrategier för 
att ge eleverna verktyg som kan hjälpa dem att skapa förståelse för innehållet i en 
text. Lärarna arbetar oftast med strategierna i samband med högläsning och även i 
samband med gemensam läsning i mindre grupper. Genom att arbeta med 
läsförståelsestrategierna i samband med högläsning och gemensamma läsningen kan 
eleverna sedan ta med sin kunskap om strategierna och tillämpa dem vid den tysta 
läsningen. Eleverna får ofta börja skoldagen med tyst läsning och när eleverna läst 
ut en bok sker efterarbete i form av bokrecensioner. Två lärare i studien låter även 
eleverna samtala om böckerna efter den tysta läsningen. Att samtala om en text efter 
läsning är dock något som samtliga lärare betonar vikten av eftersom det fördjupar 
förståelsen och utvecklar läsförmågan och läsförståelsen. Resultatet av studien visar 
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att samtliga lärare uppfattar att deras arbete med tyst läsning främst ger eleverna ett 
intresse för läsning och genom det stöd som de får i för- och efterarbetet gör att 
eleverna också ständigt utvecklas som läsare när de får tid till tyst läsning.   
 
Utifrån det sociokulturella perspektivet som denna studie grundar sig på, finns ett 
värde av att inte enbart låta eleverna läsa tyst på egen hand. Om eleverna ges 
möjlighet att kommunicera och samtala kring innehållet i texter kan de utveckla sin 
fulla potential. En av många möjligheter till lärande är också att undervisa i 
läsförståelsestrategier för att ge eleverna så kallade byggställningar och 
stödstrukturer. 
 
10. Vidare forskning 
Studien har gett mig en inblick i hur sju lärare arbetar med tyst läsning och även gett 
mig kunskap om några viktiga faktorer som kan bidra till att elevers läsförmåga 
gynnas av arbetet med tyst läsning. Något som vore intressant att forska vidare kring 
är att titta på arbetet med tyst läsning ur ett elevperspektiv. För att se hur eleverna 
upplever den tysta läsningen och om lärarnas arbete ger den effekt som de tror den 
ger för elevernas läsutveckling. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Databassökning  
 
Tabell - Sammanfattning av databassökning 
 

Databas Sökord Antal träffar Antal relevanta, i 
parantes hur 
många som 
uppkommit 
tidigare 

Antal 
inkluderade 

ERIC Silent reading 
AND primary 
school 

14 3 0 

 Silent reading 
AND teachers 
attitudes 

25 2 0 

 Independent 
reading AND 
primary school 

102 5 0 

 Independent 
reading AND 
primary school 
AND Reading 
comprehension 

31 4 (3) 1 

 Independent 
reading AND 
primary school 
AND teachers 
attitudes 

13 2 0 

Summon silent reading 
AND primary 
school AND 
Reading 
comprehension 
AND teachers 
attitudes 

1272 6 1 

Google Scholar Tyst läsning 
AND årskurs 1-3 
AND 
läsförståelse  

1160 7 4 

 Tyst läsning 
AND årskurs 1-3 
AND lärares 
attityd 

1140 5 (4) 4 (4) 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 

 
 

Information om intervjustudie kring hur verksamma lärare arbetar 
med tyst läsning. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Jag heter Lisa Magnusson och läser min sista termin på Grundlärarutbildningen med 
inriktning F-3 vid Högskolan i Dalarna och skriver just nu examensarbete 2. Jag 
skriver inom ämnet svenska och studien syftar till att undersöka hur lärare arbetar 
med tyst läsning för att utveckla läsförmågan hos elever i årskurs 1–3. För att ta reda 
på detta och fördjupa mina kunskaper inom området har jag valt att göra en 
intervjustudie. Under vecka 6 och vecka 7 i februari 2018 kommer jag genomföra 
intervjuerna och undrar om du kan tänka dig att delta.  
 
Totalt förväntas åtta verksamma lärare för årskurserna 1–3 att delta. Ditt deltagande 
i studien innebär en intervju som kommer att pågå i ungefär 30 minuter. Genom hela 
undersökningen kommer du att vara anonym och det kommer inte framgå vilka jag 
intervjuat eller vilka skolor jag varit på. För att underlätta arbetet kommer intervjun 
spelas in och efter att materialet bearbetats och transkriberats makuleras 
inspelningen. Materialet från intervjun är enbart avsett för detta arbete. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
 
Lisa Magnusson                                                          Handledare: Gudrun Brundin                                                                              
E-post: XXX                                                               E-post: XXX                   
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfrågor  
Hur gammal är du?  
Hur många år har du arbetat som lärare?  
Vilka årskurs undervisar du i?  
Vilka ämnen undervisar du i? 
 
Frågor om tyst läsning 
Hur länge har du använt dig av tyst läsning i undervisningen?   
Vad är syftet med den tysta läsningen?  
När får eleverna tid för tyst läsning?  
När och hur ofta brukar ni ha tyst läsning? Hur lång tid?  
Hur organiserar du den tysta läsningen för eleverna? (Planerar du tyst läsning på 
något sätt?) 
Hur tycker du att tyst läsning fungerar i klassrummet?  
Vad brukar du göra när eleverna har tyst läsning? 
 
För och efterarbete 
Hur går valet av bok till?  
Har ni något förarbete innan läsningen?  
Hur arbetar du för att utveckla elevernas läsförståelse? 
Vad gör eleverna när de läst ut en bok?  
Vad gör du när eleverna läst ut en bok?  
 
Effekter av arbetet 
Vad vill du att eleverna ska få ut av tyst läsning?  
Vad tror du att ditt sätt att arbeta med tyst läsning kan bidra med för eleverna?  
Hur uppfattar du elevernas upplevelse av tyst läsning?  
Upplever du att tyst läsning fungerar för alla elever?  
Vad anser du är det bästa med tyst läsning?  
Ser du några nackdelar/svårigheter med att bedriva tyst läsning?  
Önskar du att tillägga något? 
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