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Tyst läsning tar en relativt stor del av undervisningstiden i de lägre årskurserna. Därför 

är syftet med denna studie att undersöka lärarnas attityder till och tankar kring sitt 

arbete med tyst läsning samt att undersöka hur eleverna upplever och nyttjar denna tid. 

Genom en kvalitativ forskningsansats framkom ett resultat som visade att den tysta 

läsningen främst används i syfte att skapa tid för läraren samt för att samla eller lugna 

eleverna. Den tysta läsningen anses överlag inte vara en aktivitet som gynnar lässvaga 

elever. Den tysta läsningen ses av eleverna som ett positivt moment i undervisningen. 

Eleverna är väl medvetna om vad den tysta läsningen syftar till.   

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Vi har i olika skolor observerat hur tyst läsning i årskurs 1–3 fungerar som en övergång mellan 

lektioner och raster. Vi har funderat på om denna tysta läsning fyller en funktion för lärande 

och utveckling eller om den endast syftar till att lugna och samla eleverna. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har det visat sig att tyst läsning tar relativt mycket tid av 

undervisningen. Under denna tid har ingen uppföljning av elevernas tysta läsning observerats 

och det verkar inte finnas någon struktur kring elevernas val av bok. Vi upplever också att 

många elever inte läser under den tid som avsatts för tyst läsning.  Även Skolverket (2007, s. 

11) påpekar hur en formell färdighetsträning, som exempelvis tyst läsning, tar en stor plats i 

undervisningen och sker utan en följande diskussion. Vi upplever att eleverna inte ges möjlighet 

till att diskutera det lästa i den grad som behövs, inom svenskämnet. Detta trots att det i 

läroplanens kunskapskrav för årskurs 1–3, framgår att eleverna ska delta i diskussioner och 

uppgifter kopplade till det lästa (Skolverket, 2019, s. 263). Frågor kring den tysta läsningens 

funktion i klassrum där elever med varierande läsförmåga innefattas, har dykt upp och det är 

därför angeläget att undersöka den tysta läsningen och dess funktion som ett lärtillfälle. För att 

ta reda på detta kommer sammanlagt sju lärare och tio elever från två olika kommuner 

intervjuas. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärarnas attityder och tankar kring sitt arbete 

med tyst läsning samt att undersöka hur eleverna upplever och nyttjar den tid som är avsatt för 

tyst läsning. Syftet uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Hur ser sju lärare på sitt arbete med tyst läsning och dess funktion som ett 

lärtillfälle? 

2. Har den tysta läsningen någon annan funktion än den didaktiska? 

3. Hur ser uppföljningen av den tysta läsningen ut? 

4. Hur uppfattar tio elever den tysta läsningen i klassrummet? 
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2 Bakgrund 

Under denna rubrik tydliggörs relevanta begrepp för denna studie och hur vi har valt att 

definiera dessa. Därefter presenteras bakgrundslitteratur och tidigare forskning under 

rubrikerna 2.2 Tyst läsning i klassrummet, 2.3 Problematik, 2.4 Undervisning och 

uppföljning, 2.5 Boken och 2.6 Att testa tyst läsning med hjälp av högläsning. 

2.1 Begrepp 

• Bänkbok är den bok som eleverna lånar från biblioteket eller väljer ur boklådan med 

syftet att läsa tyst ur under skoltid. 

• Tyst läsning är de tillfällen under skoltid då eleverna läser tyst på egen hand ur en så 

kallad bänkbok. Utanför denna studie förekommer andra benämningar av tyst läsning 

som exempelvis egen läsning eller individuell läsning. Vi har valt att använda oss av 

begreppet tyst läsning eftersom det tydligast beskriver aktiviteten. 

• Parläsning innebär att två elever läser likadana böcker – så kallade parböcker, tyst för 

sig själva eller högt för varandra, med syftet att sedan kunna diskutera bokens 

innehåll. 

• Högläsning innebär att eleven läser högt för läraren och/eller klasskamrater. 

2.2 Tyst läsning i klassrummet 

Skolverket (2007, s. 82) skriver i sin rapport Vad händer med läsningen att ”[l]äsning av 

skönlitteratur […] är ofta barnens enskilda angelägenhet och ingår inte i något annat 

skolsammanhang”. Chambers (2011, s. 41) likt Björk och Liberg (2000, s. 91) anser att egen 

tyst läsning ska planeras in i undervisningen. Om den tysta läsningen inte planeras in som ett 

eget moment riskerar den att prioriteras bort. Det är vanligt att läsningen i sådant fall snarare 

används som en utfyllnad vid tid över och det kan bidra till att de elever som främst behöver 

öva sin läsning sällan ges tid till att göra det (Björk & Liberg, 2000, s. 91). Även Fridolfsson 

(2015, s. 189, 97) hävdar att en planerad tyst läsning är av stor vikt och att den tysta läsningen 

utvecklar elevernas läsförmåga och kan användas som en åtgärd för att motverka att läs- och 
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skrivsvårigheter uppstår. Den tysta läsningen gynnar elevens utveckling av läshastighet, 

läsförståelse och språklig förmåga vilket i sin tur kan främja elevernas resultat i andra ämnen, 

då en elev med god läsförmåga lättare kan plocka ut och förstå fakta från olika texter. Den 

optimala lässtunden i skolan ska enligt Chambers (2011, s. 41, 43) pågå under så lång tid som 

eleverna kan behålla fokus på läsningen. Vid tyst läsning bland yngre barn behöver läraren ha 

överseende med att det inte kan vara total tystnad i klassrummet. Eleverna vill gärna diskutera 

bokens innehåll och bilder med varandra. Ett klassrum där eleverna pratar under den tysta 

läsningen betyder därför inte att eleverna tappat sitt fokus utan är snarare en del av processen. 

Yngre elever kan också ha svårt att läsa tyst, eftersom de inte alltid ens tänker tyst. Det kan då 

vara mer effektivt att låta dem parläsa till dess att de är mogna att läsa tyst för sig själva (Garan 

& DeVoogd, 2008, s. 342). 

Trots en väl planerad tyst läsning kan dock en lässvag elev, om utmaningen blir för stor, 

utveckla en negativ självbild och undvika uppgifter där läsning förekommer, vilket på sikt kan 

resultera i att brister i begreppsbildning uppstår, ordförråd hämmas. Barn bildar sig snabbt en 

uppfattning om sin egen läsförmåga. Det är vanligt att elever som tidigt känner sig misslyckade 

försöker undvika aktiviteter som innefattar läsning och därmed att eleven får sämre kunskaper 

i andra ämnen och presterar sämre än nödvändigt i skolan (Reichenberg, 2014, s. 7, 12; 

Skolverket, 2007, s. 82–83). Allard, Rudqvist och Sundblad (2009, s. 97) menar att den tysta 

läsningen är ett sätt för eleverna att utveckla sin språkliga förmåga och att elever med mycket 

läserfarenhet får en fördel när de sedan börjar arbeta med språkets formella aspekter. Trots att 

den tysta läsningen har flera kunskapsutvecklande egenskaper menar Fridolfsson (2015, s. 97) 

att den tysta läsningen främst ska användas för att skapa ett intresse och väcka elevernas 

nyfikenhet för läsning och böcker. Särskilt viktigt är det för elever som kommer från bokfattiga 

hem (Fridolfsson, 2015, s. 97; Garan & DeVoogd, 2008, s. 342). Här ska läsningen främst syfta 

till att visa att läsning också kan användas i underhållningssyfte (Fridolfsson, 2015, s. 189). 

2.3 Problematik kring tyst läsning 

Kelley och Clausen-Grace (2006, s. 148) menar att det i många klassrum trots allt är lugnt och 

tyst under den tysta läsningen och att alla elever, vid en första anblick, verkar läsa flitigt. Vidare 

menar de att detta är en falsk bild av den tysta läsningen och att många elever i själva verket tar 

chansen att gå på toaletten, dröja sig kvar för länge vid bokhyllan för att välja en bok eller sitter 

stilla och bläddrar i sina böcker, läser enstaka ord men inte förstår vad boken handlar om. Elever 
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som sitter stilla och som låtsas läsa är enligt Kelley och Clausen-Grace (2006, s. 148) ofta svåra 

att upptäcka, eftersom de mer än gärna berättar högt om hur många sidor de läst, vilket kapitel 

de är på eller att de läst ut en bok. Författarna menar även att många av de som verkligen läser, 

har fel typ av bok, för svår eller för lätt, eller att de alltid håller sig inom samma genre. 

Problemet med den tysta läsningen är därför, enligt författarna, att eleverna i slutändan får en 

mycket varierande mängdträning och för mycket eller för lite utmaning. Detta kan i längden 

resultera i sämre skolresultat.  

Westlund (2013, s. 61) menar dock att det är föga effektivt att exponera elever för en massa 

litteratur och uppmana dem till mängdträning eftersom det inte ger någon större effekt, varken 

på elevernas läsförmåga eller på intresset för läsning och litteratur. Hon menar istället att det är 

lärarens undervisning i och om litteratur och läsning som ger mest effekt. Reichenberg (2014, 

s. 63) poängterar att mängdträning i form av tyst läsning hjälper eleverna träna upp 

avkodningsförmågan men att läsningen inte främjar läsförmågan hos de elever som ännu inte 

har en utvecklad läsförståelsestrategi. Hon menar att endast de elever som redan har god 

läsförståelsestrategi kan utveckla sina kunskaper inom läsförståelse genom den tysta läsningen. 

Hur väl eleverna förstår bokens innehåll under den tysta läsningen beror bland annat på elevens 

språkliga kunskap, förförståelse och textens upplägg. Läsförståelsen kan bland annat bli lidande 

om eleven läser mekaniskt, vilket ofta förekommer hos ovana och nya läsare. Mekanisk läsning 

innebär att eleven inte vet hur hen ska reglera sitt lästempo, vilket medför att eleven läser texten 

utan att förstå dess innehåll. En återkommande mekanisk läsning blir problematiskt då eleven 

varken kan förstå eller återge texten (Allard et al, 2009, s. 16, 21, 22, 45). Allard et al (2009, s. 

70, 83) redogör för att en skicklig läsare har en automatiserad läsprocess som innebär att eleven 

läser på automatik och har kunskaper om hur hen ska bearbeta en text för att ta in och förstå 

innehållet. Vidare beskriver de hur läsutvecklingen hos eleverna vanligtvis går från en långsam 

högläsning till en snabb tyst läsning. Enligt författarna bör lärare, genom läsundervisning, 

arbeta för att alla elever uppnår en automatiserad läsning.  

2.4 Undervisning i och uppföljning av den tysta 

läsningen 

För att öka elevernas motivation till läsning och för att göra den tysta läsningen till ett mer 

effektivt lärtillfälle behöver det lästa ventileras (Kelley & Clausen-Grace, 2006, s. 155; 
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Svensson, 2011, s. 30; Giordano, 2011, s. 612-613; Garan & DeVoogd, 2008, s. 341). Detta 

kan göras genom muntliga diskussioner kring bokens innehåll och elevernas tolkningar, i små 

grupper eller i helklass. Skolverkets rapport Vad händer med läsningen? (2007, s. 11) visar 

dock att detta sällan sker i den svenska skolan. Svensson (2011, s. 30) menar att samtalet kring 

det lästa får eleverna att röra sig inom och utanför texten på ett sätt som de inte uppnår på egen 

hand och att detta leder till en mer grundlig och effektiv skriv- och läsutveckling. Genom att 

läraren för diskussioner om boken och läsningen med sina elever visar hen ett intresse för 

elevens tysta läsning. Att ge återkoppling till eleven har visat sig gynna läsflytet och 

läsförståelsen och diskussionen skapar en medvetenhet hos eleven om sin egen förmåga och 

utveckling (Taube, 2007, s. 45). Denna återkoppling behöver bidra till att eleven känner 

delaktighet och duglighet.  

Ingemansson (2018, s. 1) talar varmt om djupläsning. Med djupläsning menar hon att eleverna 

läser för att förstå innehållet i det lästa. Hon poängterar även att texterna därför kan behövas 

läsas flera gånger. För att uppnå djupläsning diskuteras textens innehåll ingående tillsammans 

med lärare och klasskamrater, gärna vid flera tillfällen och på olika sätt. Genom denna 

djupläsning uppnår eleverna inte bara en läsförståelse utan även en motivation till att läsa och 

förstå fler texter (Ingemansson, 2018, s. 11). Westlund (2013, s. 62) menar att en utebliven 

diskussion kring det eleverna läser, kan leda till läsförståelseproblem hos de lässvaga eleverna. 

Reutzel, Jones, Fawson och Smith (2008, s. 194) menar att tyst läsning inte får önskad effekt 

på grund av utebliven syftesformulering, modellering, reflektion, feedback och diskussion samt 

på grund av att bokvalen inte är tillräckligt medvetna. Vidare påpekar Kelley och Clausen-

Grace (2006, s. 155) att deras studie visat att bokrecensioner, där eleverna presenterar böcker, 

genre och innehåll för varandra, är det som mest motiverar elever med lite intresse för läsning. 

Detta eftersom bokrecensionerna har en tendens att väcka intresse och en lust att läsa hos 

eleverna. Fridolfsson (2015, s. 192) pekar dock på vikten av att tydliggöra syftet med uppgiften 

för eleverna. Hon förklarar att bokrecensioner annars kan ta bort läslusten och ses som 

någonting negativt. Detta beror på att eleverna snabbt bildar sig en uppfattning om att 

bokrecensioner är någonting onödigt om de inte förstår syftet. Utifrån dessa aspekter menar 

Giordano (2011, s. 612) att den tysta läsningen endast ska användas som ett komplement till 

högläsning och läsundervisning, att den tysta läsningen endast är ett tillfälle för eleverna att öva 

på det de redan lärt sig.  
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2.5 Bokens roll för läsutvecklingen 

Fridolfsson (2015, s. 131) menar att elever i början av sin läsinlärning bör läsa böcker som är 

förutsägbara och innefatta ett enkelt språk. Fyra huvudkriterier avgör bokens svårighetsgrad 

och dessa fyra kriterier är textmängd, ordval, textens uppbyggnad och layout av text och bild. 

En bok med mycket text, svåra ord och långa meningar och textrader är betydligt svårare för 

eleverna att läsa jämfört med en bok med korta meningar, tydliga bilder och enkla ord 

(Fridolfsson, 2015, s. 190). Ett medvetet bokval är av stor vikt så att eleverna får lagom 

utmanande böcker från en variation av genrer. Eleverna måste till viss del få vara involverade 

i val av bok för att inte tappa motivationen (Reutzel, Jones, Fawson och Smith (2008, s. 196). 

Fridolfsson (2015) förespråkar att eleverna bör läsa lättlästa böcker medan Björk och Liberg 

(2000, s. 90) hävdar att eleverna ska uppmuntras till att fritt välja bok. De anser att huvudsaken 

är att nyfikenheten hos barnet växer och därför ska eleverna även få tillåtelse att låna böcker de 

själva inte klarar av att läsa.  

En del lågstadieklasser använder sig av boklådor i klassrummet som alternativ till biblioteket. 

Böcker som finns i boklådan väljs vanligtvis ut av kommunens bibliotekarie. Bibliotekarien har 

ett stort ansvar i val av böcker då hen, trots att hen inte känner eleverna, ska välja ut passande 

böcker som ska bidra med läslust. Här har ett samarbete mellan lärare och bibliotekarie visat 

sig vara framgångsrikt (Skolverket, 2007, s. 11, 81). Det är viktigt att böckerna i boklådan har 

varierande svårighetsgrad och olika genrer. Anpassade böcker tenderar att utmana och 

stimulera elevernas läsintresse och variationen gör att eleverna kan hitta en bok som passar just 

dem. Böckerna eleverna läser behöver ständigt varieras. Om eleverna bara läser böcker de 

känner till och lär sig dessa utantill, kan läsutvecklingen hämmas. Detta kan resultera i 

svårigheter i bedömningen av elevernas lästeknik (Fridolfsson, 2015, s. 189, 190).  

2.6 Att testa tyst läsning med hjälp av högläsning 

Forskning har visat att resultat, genererade i undersökningar fokuserade på högläsning, tenderar 

att generaliseras över på tyst läsning (Van Den Boer, Van Bergen & De Jong, 2014, s. 138). 

Van Den Boer et al. (2014, s. 139, 147) menar att högläsningen även har fått mer 

uppmärksamhet än den tysta läsningen och att forskningen i ämnet därför är knapphändig. Den 

forskning som gjorts visar att flertalet kognitiva förmågor är inblandade i läsutvecklingen och 

att dessa skiljer sig något mellan högläsning och tyst läsning. Van Den Boer et al. (2014, s. 140) 
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menar att det är svårt att göra jämförelser mellan högläsning och tyst läsning eftersom det finns 

svårigheter i utformningen av de tester som ska göras. Med det menar de att det inte går att testa 

högläsning och tyst läsning med exakt samma test; det blir då svårt att tyda om resultatet beror 

på de olika sätten att läsa på eller om det beror på att testen var olika.  
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3 Teoretiskt perspektiv 

Tidigare forskning visar på vikten av en social interaktion kring det lästa och att denna i många 

fall uteblir i samband med tyst läsning. Därför appliceras Lev Vygotskijs sociokulturella teori 

på den senare resultatdiskussionen. Lev Vygotskij, utvecklingspsykolog, intresserade sig bland 

annat för tänkandets och språkets utveckling. Vygotskij menade att språket har en avgörande 

roll för mänskligheten, och att det är genom språket som människan kan förstå sin omvärld. 

Därmed ansåg Vygotskij att det sociala samspelet är avgörande för lärande och utveckling. 

Vidare såg han det skrivna språket, bild, formler och andra teckensystem som uttrycksformer, 

vilka endast får mening i samspel med det talade språket (Säljö, 2014, s. 301–302; Partanen, 

2007, s. 44). 

Vygotskij betonade att den målinriktning som finns inom skolan måste konkretiseras och 

förmedlas till eleverna. Med det menade han att elevers handlingar alltid utvecklas utifrån den 

målbild eleven har. Saknas en tydlig målbild tenderar handlingarna att bli planlösa och 

omotiverade (Partanen, 2007, s. 77). Vidare betonade Vygotskij betydelsen av en lagom stor 

utmaning för eleven; en utmaning som eleven med hjälp av andra kan övervinna för att sedan 

klara av det på egen hand. Detta kallade Vygotskij för den proximala utvecklingszonen. Om 

eleven inte utsätts för utmaning, på en för eleven lagom nivå, sker ingen utveckling, vilket kan 

leda till att eleven upplever tristess, överkrav och en sviktande motivation (Partanen, 2007, s. 

51–53). När en elev väljer att inte läsa på grund av svårigheter, finns det enligt Vygotskij, därför 

ingen mening med att be eleven försöka lite till på egen hand. I detta skede är det endast 

vägledning och modellerande i ett socialt sammanhang som kan utveckla elevens läsförmåga 

(Partanen, 2007, s. 49). 

Vidare menade Vygotskij att små barn kan ha svårt att tänka och därmed även att läsa tyst. Små 

barn har ett egocentriskt språk, med vilket de ”tänker” högt för sig själva; detta är ett sätt att 

öva sitt tänkande på. Detta egocentriska språk är enligt Vygotskij en föregångare till det inre 

språkliga tänkande som alla människor har men som inte uttalas i vuxen ålder. Det egocentriska 

språket tystnar när barnet når sex till åtta års ålder, vilket gör att elever i årskurs 1–3 fortfarande 

kan befinna sig i denna språkliga fas. Vygotskij ansåg att eleven inte ska tystas i klassrummet 

eftersom det egocentriska språket hjälper eleven att hålla fokus på aktiviteten. Yngre elever bör 

därmed tillåtas att läsa högt för sig själva vid behov för att kunna koncentrera sig på texten 

(Partanen, 2007, s. 45–48). 
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4 Metod 

För att kunna besvara forskningsfrågorna har ett antal lärare och elever i årskurs 1–3 intervjuats 

i semistrukturerade kvalitativa intervjuer. En relativt låg grad av standardisering och 

strukturering tillät oss att undersöka respondenternas uppfattningar, tankar och inställningar. 

Intervjufrågorna fokuserades på hur lärarna arbetar med tyst läsning i klassrummet samt hur 

eleverna upplever detta (se bilaga 1). Intervjufrågorna var förutbestämda, öppna frågor som 

ställdes i den ordning som ansågs mest lämpad för tillfället. Följdfrågor ställdes spontant i den 

mån det ansågs relevant (Patel & Davidson, 2011, s. 75–77; 81–82). De förutbestämda frågorna 

hjälpte oss att hålla oss till ämnet, samtidigt som möjligheten att stuva om dem och att ställa 

följdfrågor gjorde det möjligt för oss att fånga respondenternas tankegångar på ett annat sätt än 

vi annars hade kunnat göra. De lärare som intervjuades hade olika lång erfarenhet av läraryrket, 

varierade i ålder och arbetade i olika årskurser. Detta för att få en så bred bild av verkligheten 

som möjligt. Eleverna valdes ut av lärarna utifrån de som var villiga att delta samt utifrån en 

varierande grad av läskunnighet och representerade årskurs 1 och 3. Detta gjorde det möjligt 

för oss att se eventuella skillnader mellan elever i början av sin läsutveckling och de elever som 

kommit längre. I och med detta lämnade vi ifrån oss urvalet till någon annan, i detta fallet 

lärarna i respektive årskurs. I en sådan situation finns det en risk att lärarna väljer de elever som 

är mest positiva till läsning. Om vi valt att välja ut eleverna själva hade vi dock inte kunnat få 

informanter med en varierande läskunnighet, detta eftersom vi inte har någon inblick i vad 

eleverna kan och inte kan. Därmed fick vi förlita oss på att lärarna valde elever utifrån de 

kriterier vi önskade. Lärarna intervjuades enskilt och eleverna intervjuades i fokusgrupper om 

fem elever i varje fokusgrupp. Samtliga intervjuer spelades in. Vi behövde ha i åtanke att 

inspelning av intervjuer kan göra respondenten obekväm, och därmed påverka dennes svar. När 

vi sammanställde det insamlade materialet tog vi därmed hänsyn till detta (Patel & Davidson, 

2011, s. 87). Det insamlade materialet transkriberades och sammanställdes. Vi valde att utesluta 

någon sorts identifikation av lärare och elever, då vårt huvudsakliga fokus var att lyfta 

respondenternas generella syn på den tysta läsningens funktion. Resultatet belystes sedan med 

hjälp av tidigare forskning och relevant litteratur.  
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4.1 Genomförande 

Under denna rubrik beskrivs hur genomförandet har gått till under rubrikerna 4.1.1 Urval, 4.1.2 

Datainsamling, 4.1.3 Databearbetning och 4.2 Etiska principer. 

4.1.1 Urval 

Utifrån studiens omfattning och dess tidsbegränsning har vi valt att intervjua sammanlagt sju 

lärare och 10 elever i årskurs 1–3. Intervjuerna fokuseras på två skolor i två olika kommuner, 

skolor där vi tidigare utfört vår verksamhetsförlagda utbildning. Urvalet har skett med hjälp av 

våra handledare från respektive skola. Lärarna som intervjuas undervisar i årskurserna 1-3. Alla 

lärare utom en är behöriga att undervisa i svenska. Eleverna som intervjuas är utvalda utifrån 

sin varierande grad av läsförmåga och fokuseras i årskurs 1 och 3. 

4.1.2 Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi valde av 

praktiska skäl att intervjua hälften av respondenterna var. Lärarna intervjuades enskilt och 

eleverna i fokusgrupper om fem elever i varje grupp. Innan varje intervju informerades 

informanterna återigen om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avslutas samt att 

informanternas identitet är skyddad. Intervjuerna tog cirka 15 minuter per lärare och elevgrupp 

och samtliga intervjuer spelades in. Intervjuerna bestod av ett antal förutbestämda 

frågeställningar, se bilaga 1, men gav utrymme till följdfrågor och informanternas tankar. 

Informanterna tilläts att tala fritt utifrån de frågor som ställdes, utan att vi la någon värdering i 

eller kommenterade det som sades. Vi valde att ställa många och varierande frågor för att skapa 

oss en så bred bild av informanternas tankar och upplevelser som möjligt. 

4.1.3 Databearbetning 

Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet genom att inspelningarna avlyssnades 

och antecknades ordagrant. Eftersom vi utfört hälften av intervjuerna var valde vi att lyssna på 

det inspelade materialet och transkribera tillsammans. Detta för att bådas uppfattningar av det 

inspelade skulle tas i beaktning. Därefter raderades de inspelade intervjuerna. Materialet 

sorterades sedan utifrån det mest framträdande i intervjuerna, vilket slutligen resulterade i fem 

olika kategorier: Syfte, genomförande, uppföljning, val av bok och vad säger eleverna? I 
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resultatdiskussionen ställdes sedan kategorierna och deras innehåll mot bakgrundslitteraturen, 

tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. 

4.2 Etiska principer 

Följande etiska principer har beaktats: 

• Informationskravet är uppfyllt då missivbrev (se bilaga 2) skickats till samtliga 

informanter samt elevers vårdnadshavare, innehållande villkor för deltagande samt att 

medverkan är frivillig och kan avslutas när som helst utan konsekvens. 

• Samtyckeskravet är uppfyllt då samtliga informanter gett sitt samtycke. Samtycke har 

även inhämtats från elevers vårdnadshavare. 

• Konfidentialitetskravet är uppfyllt då inga namn eller annan information kring 

informanterna har lämnats ut. 

• Nyttjandekravet har uppfyllts då inga uppgifter kring informanter eller resultat gällande 

studien lämnats ut förkommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften.        

(Tivenius, 2015, s. 74) 
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5 Resultat 

Resultatet sorterades i fem olika kategorier – Syfte, genomförande, uppföljning, val av bok och 

vad säger eleverna? Kategorierna representerar hur tyst läsning uppfattas, genomförs och följs 

upp av de lärare och elever som intervjuats. 

5.1 Syftet med den tysta läsningen  

I intervjuerna framkommer att tre av sju lärare använder tyst läsning med syftet att lugna eller 

samla eleverna i samband med övergångar. En av dessa använder endast tyst läsning som ett 

tidsfördriv för de elever som snabbt blir klara och behöver något att göra under tiden övriga 

elever arbetar klart. Denna lärare har valt att inte använda sig av planerad tyst läsning i 

undervisningen då hen arbetar i årskurs 1 och anser att flertalet elever inte har förmågan att läsa 

på egen hand. Resterande lärare använder tyst läsning med syftet att eleverna ska utveckla sin 

läsförmåga. En lärare nämner att hen inte är förtjust i tyst läsning men att hen trots det använder 

sig av det för att kunna hålla alla elever sysselsatta under hela skoldagen. Vår uppfattning är att 

denna lärare har en negativ syn på den tysta läsningen och att den används för att skoldagen 

inte ska innehålla för många störningsmoment. Detta eftersom läraren vid upprepade tillfällen 

nämner negativa aspekter av tyst läsning och få positiva.  

Jag tycker att det är svårt. Tycker som sagt inte att den tysta läsningen är till för alla elever. Det är inte en 

metod som kan användas för att stärka läsningen. 

Trots att lärarna har olika syften med den tysta läsningen – att samla eleverna, skapa en lugn 

stund eller att skapa ett lärtillfälle – uppger samtliga lärare att eleverna, genom den tysta 

läsningen, förväntas utveckla läsflyt, ordförråd och läsförståelse. Vidare menar fyra lärare att 

den tysta läsningen inte fyller någon funktion för de elever som inte redan kan läsa relativt bra. 

Lärarnas uppfattning är också att det är dessa lässvaga elever som vanligtvis stör under den 

tysta läsningen.  

Ofta är det de lässtarka och motiverade som läser, så har vi de lässvaga som mest går runt och byter bok 

flera gånger eller som bara sitter och bläddrar utan att läsa. 

Lärarna väljer då att avskärma eleverna från övriga klassen på olika sätt. Detta tolkar vi som att 

lärarna inte tar sig tiden att ta reda på varför eleven uppträder som den gör. Kanske för att 

lärarna använder tiden för tyst läsning till att ta närvaro och planera kommande lektioner. Två 
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lärare menar att det är svårt att veta vilka elever som läser och vilka som låtsasläser. Vidare 

menar en lärare att den största nackdelen med tyst läsning är att den saknar social interaktion. 

Samtliga lärare uppger att inte alla elever läser under den tid som är avsatt för tyst läsning; trots 

det används tyst läsning för samtliga elever i majoriteten av klasserna.  

Vår uppfattning är att lärarna inte förväntar sig att samtliga elever verkligen läser när de ska. 

En lärare nämner även att det är okej att inte läsa så länge eleverna inte stör de andra, en annan 

menar att tiden är bortkastad om eleverna inte läser. Attityderna som framträder i intervjuerna 

visar att lärarna ser fler nackdelar med tyst läsning än positiva. Endast en lärare trycker på att 

det finns fler fördelar än nackdelar. 

5.2 Så går den tysta läsningen till i klassrummet 

Under intervjun framkommer det att majoriteten av lärarna har tyst läsning schemalagd, hur 

mycket varierar dock. Två av lärarna har planerad tyst läsning mer än 15 minuter per dag och 

fyra lärare mindre än 15 minuter per dag. En av lärarna har ingen schemalagt tyst läsning utan 

tyst läsning sker endast spontant och för dem som redan kan läsa. Alla lärare delar 

uppfattningen att den tysta läsningen fungerar bäst på morgonen och efter raster, vilket kan tyda 

på att den tysta läsningen inte ses som undervisning utan mer som ett sätt att samla ihop eleverna 

och att få en lugn stund. En annan anledning kan vara att eleverna har lättare att koncentrera sig 

på morgonen samt efter raster. 

Jag använder tyst läsning mer vid inväntan [!] på eleverna om ena gruppen har idrott till exempel. Det gör 

att eleverna som kommer tillbaka från idrotten inte stör och de elever som arbetar kan få arbeta klart. 

Jag tycker att läsningen fungerar som bäst efter en rast när de har rört på sig, inte när de har jobbat länge. 

Lärarna nämner att den tysta läsningen är efterfrågad av eleverna, vilket också stärks av 

elevintervjuerna.  

För lässvaga elever, där tyst läsning inte fungerar, har lärarna som använder sig av tyst läsning 

olika sätt att arbeta på för att se till att samtliga elever får ut något av den tysta läsningen. 

Samtliga lärare uppger att det första steget är att anpassa boken efter elevernas läsförmåga. Fyra 

lärare uppger att de lämnar den tysta läsningen och låter eleverna läsa högt för varandra eller 

för läraren utanför klassrummet. Parböcker kan vara ett alternativ. Eleverna läser då likadana 

böcker, dessa kan läsas tyst och/eller för varandra. En lärare anser att den tysta läsningen inte 

är en metod som kan användas för att stärka lässvaga elever och att dessa elever i stället behöver 
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träna på att läsa högt. Endast en lärare använder sig av ljudböcker i kombination med text för 

de elever som är i svårigheter. Majoriteten av lärarna har dock en tanke om att det skulle vara 

bra att använda men uppger samtidigt att det är bökigt och tidskrävande, och väljer därför att 

inte använda sig av detta hjälpmedel trots att det finns elever som inte kan läsa.  

Egentligen skulle man använda det med SVA-eleverna [elever med svenska som andra språk]. Dom 

skulle kunna lyssna på en bok på arabiska. Eftersom jag använder tyst läsning, bara när de kommer 

tillbaka från idrotten, är det en snabb lösning. Hade man haft tyst läsning på morgonen hade man kanske 

planerat bättre och använt ljudböcker. 

Vi har egentligen inte möjligheter. Vi har inläsningstjänst men det är bökigt, det tar mycket tid. 

En lärare anser att hjälpmedel, så som ljudböcker, inte ska användas under tyst läsning eftersom 

eleverna behöver få öva upp sin avkodning. Hen menar också att det finns böcker i alla nivåer 

att tillgå och att denna typ av hjälpmedel därför inte behövs.  

5.3 Uppföljning av den tysta läsningen 

Hur uppföljningen av den tysta läsningen sker varierar mycket mellan de olika lärarna. En lärare 

väljer att låta sina elever skriva bokrecensioner efter det att de läst ut en bok, med syftet att 

kontrollera elevernas läsförståelse. Detta menar hen ökar motivationen hos eleverna att läsa 

boken mer noggrant, eftersom de vet att de sedan ska återge innehållet. Läraren har i förväg 

undervisat sina elever i vad en bokrecension är, varför det är bra att skriva en bokrecension och 

vad en bokrecension ska innehålla. För att kontrollera elevernas läsflyt använder hen sig av 

högläsning. Genom högläsningen får hen tillfälle att se elevernas läsutveckling. En lärare 

använder sig av en till en-diskussioner för att kontrollera elevernas läsförståelse, högläsning 

och lästest för att kontrollera elevernas läsflyt samt skrivuppgifter för att se hur elevernas 

ordförråd och skriftspråk utvecklas. En lärare använder sig av bokrecensioner och en till en-

diskussioner för att kontrollera läsförståelsen men kontrollerar inte läsflyt. En lärare använder 

sig endast av bokrecensioner för att följa upp elevernas läsförståelse, läsflyt och ordförråd. En 

lärare gör ingen uppföljning av den tysta läsningen, hen uppger att hen inte är insatt i vad 

eleverna läser och därför inte kan följa upp läsningen.  

Nej inte mer än att jag kanske går runt och lyssnar lite när de läser men jag vet ju inte vad de läser så jag 

har inga frågor att ställa, utan läsförståelse jobbar vi med på annat sätt. 
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Hen menar att utvecklingen kan observeras genom andra aktiviteter och i andra sammanhang. 

Innehåll verkar vara i fokus när den tysta läsningen ska följas upp, trots att samtliga lärare 

nämner läsflyt som ett viktigt utvecklingsområde.  

5.4 Elevernas val av bok 

Vid val av bok uppger samtliga lärare att de går till biblioteket men inte kontinuerligt på grund 

av tidsbrist. Därför har dessa lärare och elever även tillgång till boklådor. Vissa lärare använder 

sig av parböcker i sina boklådor, dessa öppnar upp för en följande diskussion mellan två elever. 

Dock är det ingen lärare som nämner pardiskussioner och vi kan därför anta att dessa uteblir. 

En lärare uppger att eleverna får välja böcker helt fritt men att bibliotekarien ger eleverna 

boktips, medan övriga lärare uppger att de är med och styr elevernas val av bok i varierande 

grad. Läraren som låter eleverna välja helt fritt menar att det är nyttigt för eleverna att själva få 

upptäcka sin begränsning för vad de klarar av att läsa medan två andra lärare direkt avråder 

eleverna från att läsa vissa böcker.  

 Jag försöker att styra elevernas val av bok, de väljer bara utifrån bilderna. Har de valt en opassande bok 

försöker jag säga ”du den här tror jag att vi måste byta”. 

Resterande lärare menar att textmängden ska anpassas från början. En för svår bok kan få eleven 

att tappa motivationen till att läsa.  

Jag brukar fråga om de kan läsa en sida ur boken och fixar man inte det då är det en för svår bok. Jag som 

lärare har koll på vad de klarar av och inte, så de väljer böcker i samråd med mig. 

En lärare upplever dock att eleverna kan tycka att det är pinsamt att behöva låna en enklare bok 

än kamraterna. Endast en lärare undervisar i olika genrer, övriga lärare fokuserar mer på att ge 

eleverna verktyg för hur de ska tänka när de lånar en bok med fokus på svårighetsgrad.  

Nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk lånar mestadels svenska böcker, trots 

att de inte kan språket.  

Jag tycker att det är svårt att veta om SVA-eleverna förstår vad de läser. 

Tre av lärarna upplever dock att dessa elever inte heller kan läsa på modersmålet och att det 

därför inte spelar någon roll på vilket språk de läser. En lärare menar att böcker som endast 

innehåller bilder och ingen text kan vara ett sätt att ge eleverna en läsupplevelse oberoende av 

språk. Samtliga lärare menar att utbudet av böcker på andra språk är begränsat och att det inte 
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finns personal som kan hjälpa dessa elever att välja en passande bok. Lärarna uppger att de i 

dessa fall får försöka gissa sig till en lämplig bok för eleven utifrån bild och textmängd. Detta 

kan dock resultera i att eleven läser en bok som hämmar elevens läsutveckling. Eleverna tillåts 

att ta med böcker hemifrån men lärarna uppger att de inte gör det. 

5.5 Vad säger eleverna?  

Eleverna uppfattar den tysta läsningen som positiv men uppger att de får för lite tid till att läsa 

tyst. Eleverna uppger att de vid val av bok, brukar läsa en bit för att se om boken är spännande. 

De tittar även på bilderna och på omslaget. En elev uppger även att hen tittar på bokens 

textmängd. Eleverna har en god uppfattning av vad de förväntas utveckla genom den tysta 

läsningen och uppger läsflyt, läsförståelse och ordförråd som utvecklingsområde. Sex av sju 

lärare antyder att det är en självklarhet att eleverna vet vad som förväntas av dem. En lärare 

urskiljer sig dock från mängden och menar att eleverna inte vet vad de förväntas utveckla. 

Eleverna upplever inte att det sker någon uppföljning av det som de läst, trots att majoriteten 

av lärarna ger tydliga exempel på hur uppföljningen sker.  

Samtliga lärare uppger att de använder tiden då eleverna läser tyst till att ta närvaro och 

förbereda nästa lektion. Ingen lärare läser samtidigt med eleverna. Eleverna uppger att de inte 

riktigt vet vad läraren gör när de läser tyst.  

Hon brukar göra konstiga grejer, typ kolla i pärmar och skriva och göra tråkiga saker. 

Om eleverna stöter på svåra ord eller andra frågor under läsningens gång, uppger eleverna i 

årskurs 3 att de drar sig för att be läraren om hjälp då det tar lång tid innan de får det. Två av 

eleverna i årskurs 3 uppger att de hellre frågar en kompis. Eleverna i årskurs 1 delar inte den 

uppfattningen, de räcker upp handen och frågar om de stöter på problem. 

Hon brukar hjälpa oss. Hon låter oss jobba själva, sen när vi räcker upp handen så kommer hon. Det är 

därför vi har en fröken i rummet. 

Samtliga lärare uppger att alla elever inte läser när de ska, vilket eleverna håller med om. 

Ibland brukar jag titta ner i boken och låtsas läsa. 

Eleverna uppger att de ibland, när de är trötta, endast tittar i boken och låtsas läsa. De håller 

dock koll på var i boken de är så att de kan återuppta läsningen vid nästa lästillfälle. Alla elever 

menar att de kan koncentrera sig i klassrummet under tyst läsning, lärarna menar dock att det 
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ibland finns elever som stör. Detta hanteras på olika sätt. Elever som stör skickas ut ur 

klassrummet eller avskärmas från övriga elever med hjälp av skärmvägg och hörselkåpor. En 

av lärarna använder sig av effektiv tid. Detta innebär att eleverna förväntas läsa effektivt fem 

minuter, om de stör, går på toaletten eller byter bok, stoppas tiden. Eleverna uppger att de gärna 

skulle vilja sitta någon annanstans än i sin bänk under den tysta läsningen, eftersom det skulle 

underlätta att sitta stilla, men att de inte får det. 

5.6 Resultatsammanfattning 

Majoriteten av lärarrespondenterna planerar in den tysta läsningen som ett eget moment i 

undervisningen. En del av lärarna använder den tysta läsningen främst som ett hjälpmedel för 

att lugna och samla eleverna medan vissa lärare använder den tysta läsningen för att utveckla 

elevernas läsförmåga. En lärare berättar att hen använder den tysta läsningen som ett tidsfördriv 

för de elever som arbetar fortare än sina klasskamrater. När lärarrespondenterna fick frågan om 

vad eleverna förväntas utveckla genom läsningen var de eniga om att eleverna främst skulle 

utveckla läsflyt, ordförråd och läsförståelse. Samtliga elever som intervjuades visade stor 

medvetenhet om vad de förväntades utveckla genom den tysta läsningen men ansåg att de ges   

för lite tid till tyst läsning.  

Fyra lärarrespondenter anser att den tysta läsningen inte gynnar de elever som har svårt att läsa 

på egen hand. Vidare berättar de att deras uppfattning är att dessa elever vanligtvis stör och/eller 

gör annat under tiden som är avsatt för tyst läsning. Huruvida lärarna hanterar dessa elever 

varierar. En lärarrespondent berättar att hen främst använder sig av hörselkåpor och 

skärmväggar, en annan lärare skickar ut eleven som stör från klassrummet och en tredje lärare 

använder sig av effektiv tid. Samtliga lärarrespondenter uppger att det alltid finns elever som 

inte läser under den tysta läsningen. Genom elevintervjuerna bekräftas lärarnas uppfattning och 

några elever berättar att de inte alltid orkar läsa. Vidare berättar eleverna att de håller koll på 

var i boken de befinner sig så att de kan fortsätta läsa vid nästa tillfälle. Lärarnas uppfattning 

om huruvida det är okej att en del elever låtsasläser skiljer sig. En lärare accepterar att eleverna 

inte läser medan en annan lärare menar att tiden då är bortkastad. Majoriteten av 

lärarrespondenterna lyfter ett flertal nackdelar som de anser att den tysta läsningen medför, 

medans en lärare istället trycker på att den tysta läsningen har fler fördelar än nackdelar.  

Som tidigare nämnts anser fyra lärarrespondenter att den tysta läsningen inte främjar lässvaga 

elevers läsutveckling. Samtliga lärare som intervjuats är eniga om att dessa elever i första hand 
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behöver en anpassad bok som passar deras läsförmåga. En övergång från tyst läsning till 

högläsning är också en metod som nämns av flera lärare. En lärare tar upp att hen använder sig 

av ljudböcker. Majoriteten av lärarrespondenterna berättar att ljudböcker är någonting som de 

ser positivt på, men de hävdar samtidigt att det är för krångligt och för tidskrävande för att 

användas. En lärare anser dock att digitala hjälpmedel, så som ljudböcker, inte hör hemma 

under den tysta läsningen.  

Samtliga lärare berättar att eleverna har tillgång till böcker genom boklådor i klassrummet och 

att de då och då även besöker biblioteket. Vilka böcker eleverna får låna varierar. Ett flertal 

lärare uppger att eleverna endast får låna böcker i samråd med dem, medan en lärare berättar 

att eleverna får låna precis vilken bok de vill. Att majoriteten av lärarna vill vara delaktiga i 

elevernas bokval beror främst på att de inte vill att eleverna lånar en för svår bok. Elever med 

annat modersmål läser främst svenska böcker. Om de vill läsa en bok på sitt modersmål 

upplever lärarna att antalet böcker på andra språk är begränsat, samt att de inte kan hjälpa 

eleverna att välja en lämplig bok, då de själva inte förstår innehållet.  

I resultatet framkommer det att flera lärare följer upp elevernas tysta läsning med hjälp av 

exempelvis bokrecensioner, högläsning, kontroll av skriftspråk och en till en-diskussioner. Det 

framkommer att de flesta lärarrespondenterna främst följer upp hur väl eleverna förstår bokens 

innehåll. Elevernas uppfattning om detta är att lärarna inte på något vis följer upp deras tysta 

läsning.  
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6 Diskussion 

I följande kapitel presenteras en resultatdiskussion där resultatet ställs mot 

bakgrundslitteraturen, tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. Denna diskussion 

leder sedan fram till en slutsats. Vidare följer en metoddiskussion och en idé till framtida 

forskning. 

6.1 Planering, genomförande och uppföljning av den 

tysta läsningen 

Som framkommit i denna studie varierar den tid som läggs på tyst läsning mellan olika lärare, 

årskurser och klasser. Majoriteten av de lärare som intervjuats har ändå sin tysta läsning 

schemalagd, endast en av lärarna uppger att den tysta läsningen sker spontant och då endast för 

de elever som snabbt blir klara med övrigt skolarbete. Detta är enligt Björk och Liberg (2000, 

s. 91) riskfyllt då den tysta läsningen riskerar att prioriteras bort, vilket gör att eleverna går 

miste om viktig mängdträning. Elever som arbetar snabbt, och som får fylla ut tiden med tyst 

läsning, är sällan de elever som verkligen behöver träna sin läsförmåga. Som Fridolfsson (2015, 

s. 189, 97) poängterar kan en väl planerad tyst läsning motverka att läs- och skrivsvårigheter 

uppstår eftersom tyst läsning gynnar läshastigheten, läsförståelsen och den språkliga förmågan. 

Samtliga lärare uppger också att det är just läshastigheten, läsförståelsen och den språkliga 

förmågan som är syftet med den tysta läsningen. Dock är vår uppfattning att den tysta läsningen 

främst används med syfte att lugna och skapa tid för läraren, då tyst läsning ofta förekommer 

vid start av dagen, raster och övergångar. Det framkommer även att tyst läsning används med 

syftet att skoldagen inte ska innehålla för många störningsmoment, då elevernas arbetshastighet 

varierar. 

Vi har konstaterat att tyst läsning är prioriterat och att majoriteten av lärarna väljer att planera 

in denna inom ramen för skolschemat. Eleverna uppger dock att de får för lite tid till tyst 

läsning. Lärarna förväntar sig inte att alla elever läser under den tid som avsatts, även eleverna 

medger till detta och trötthet uppges som främsta orsaken. Många av lärarna är överens om att 

tyst läsning inte fyller någon funktion för lässvaga elever och att det ofta är dessa elever som 

stör i klassrummet under den tid tyst läsning pågår. En lärare menar att det är helt okej om alla 

inte läser, bara de inte stör de andra eleverna. Eftersom samtliga lärare uppger att de ofta 
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använder elevernas lästid till att ta närvaro och planera, kan en förklaring till acceptansen vara 

att hen behöver tiden till annat. 

I elevintervjuerna framkommer att samtlig elever upplever att de kan koncentrera sig under den 

tysta läsningen, de upplever inte att andra elever stör. Eleverna uppger att det inte gör något om 

andra elever småpratar medan de läser. Lärarna menar dock att de elever som pratar och gör 

annat under den tysta läsningen, som att exempelvis gå på toaletten, stör andra elever. Detta 

löser de genom att avlägsna den störande eleven på olika sätt. Vår tolkning är att lärarnas och 

elevernas uppfattning om vad som är störande skiljer sig. Lärarna förväntar sig total tystnad 

medan eleverna tycker att det är okej att småprata och röra sig i klassrummet. Vygotskij 

beskriver hur små barn har ett egocentriskt språk och att de därför kan ha svårt att tänka och 

läsa tyst. Det egocentriska språket är, enligt Vygotskij, ett sätt att öva sitt tänkande på. Eleven 

ska därför inte tystas då det egocentriska språket hjälper eleven att hålla fokus på aktiviteten 

(Partanen, 2007, s. 45-48). Lärarna i årskurs 1-3 bör därmed inte kräva total tystnad i 

klassrummet under tyst läsning, eftersom detta kan hämma elevernas läsutveckling. 

Den tysta läsningen och det tysta klassrummet ger heller inte någon möjlighet till social 

interaktion. Saknaden av social interaktion uppmärksammades även i samband med 

transkribering och bearbetning av det material vi samlat in. Vygotskij betonar att ett socialt 

samspel mellan eleverna samt mellan elever och lärare, är direkt avgörande för lärande och 

utveckling. Vidare menar han även att det skrivna språket endast får mening i samspel med 

andra uttrycksformer som exempelvis det talade språket (Säljö, 2014, s. 301-302). Endast en 

lärare nämner utebliven social interaktion som en stor nackdel vid tyst läsning och en 

efterföljande diskussion kring det lästa är sällsynt överlag (Skolverket, 2007, s. 11). Detta trots 

att Westlund (2013, s. 62) pekar på att en utebliven diskussion bland annat kan leda till 

läsförståelseproblem hos lässvaga elever. Man kan ställa sig frågande till varför en lärare som 

uppmärksammar att social interaktion saknas, ändå väljer att inte skapa en möjlighet för 

eleverna att diskutera kring det lästa. Svensson (2011, s. 30) menar att eleverna, genom en 

efterföljande diskussion, kan röra sig inom och utom texten på ett sätt som de inte kan göra på 

egen hand vilket leder till en mer effektiv läs- och skrivutveckling. En efterföljande diskussion 

kring det lästa är även av stor vikt för de elever som inte riktigt har ordförrådet på grund av 

annat modersmål. Diskussionen skapar ett meningsfullt sammanhang och utbyte av 

erfarenheter för dessa elever (Partanen, 2007, s. 44). 
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En av lärarna uppger i intervjun att hen valt bort frågor och diskussioner kring det lästa eftersom 

hen inte är insatt i vad eleverna läser. Taube (2007, s. 45) lyfter vikten av en efterföljande 

diskussion, hon menar att läraren, genom diskussionen, visar ett intresse för vad eleverna läser 

och att en diskussion gynnar elevernas läsutveckling. Därmed signalerar den intervjuade läraren 

ett ointresse till eleverna.  

Ett av de vanligaste sätten att följa upp den tysta läsningen inom denna studie är att använda 

sig av bokrecensioner. Kelley och Clausen-Grace (2006, s. 155) framhäver bokrecensionen som 

det effektivaste sättet att motivera eleverna till läsning eftersom det väcker ett intresse och 

läslust hos eleverna, vilket även lärarrespondenterna håller med om. Fridolfsson (2015, s. 192) 

poängterar dock att eleverna behöver medvetengöras om vad syftet med bokrecensionen är för 

att den ska upplevas meningsfull. Trots det är det enbart en lärare som tydliggör syftet med 

bokrecensionen för sina elever. Frågan är då om bokrecensionerna blir meningsfulla för de 

övriga eleverna? Även högläsning är, enligt denna studie, ett vanligt sätt att följa upp den tysta 

läsningen. Giordano (2011, s. 612) menar att den tysta läsningen i stället ska vara ett 

komplement till högläsningen och övrig läsundervisning så att eleverna får möjlighet att öva på 

sådant de redan lärt sig. Forskning har även visat att tyst läsning inte kan testas med hjälp av 

högläsning eftersom tyst läsning och högläsning innebär olika sätt att läsa på (Van Den Boer, 

Van Bergen & De Jong, 2014, s. 138-140). Lärarrespondenterna håller med om att det är svårt 

att observera elevernas utveckling, kopplat till tyst läsning, och att detta är problematiskt. 

6.2 Bokvalets betydelse för elevens läsutveckling 

Att gå till biblioteket och låta eleverna välja mellan en större mängd litteratur, visar denna studie 

vara tämligen bortprioriterat på grund av tidsbrist. Samtliga lärare nämner i stället att de 

använder sig av boklådor. Skolverket (2007, s. 11, 81) beskriver i sin rapport Vad händer med 

läsningen? att det är vanligt att bibliotekarien väljer böckerna till boklådorna. Ett stort ansvar 

läggs på kommunens bibliotekarier att välja ut böcker som ska bidra till läslust, trots att hen 

inte känner eleverna.  

Fridolfsson (2015, s. 189, 190) menar att böckerna i boklådorna behöver vara väl anpassade 

och varierade, alltså behöver de bytas ut ofta. Annars riskeras att eleverna lär sig böckerna 

utantill vilket gör att det blir svårt att bedöma elevernas lästeknik. Eleverna riskerar även att 

stanna i sin läsutveckling på grund av utebliven utmaning. Vidare hävdar Fridolfsson (2015, s. 

131) att eleverna, i början av sin läsutveckling bör läsa lättlästa böcker vilket lärarna som 
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intervjuats håller med om. Majoriteten av lärarrespondenterna uppger att eleverna endast får 

välja bok i samråd med läraren så att textmängd och svårighetsgrad blir rätt från början. Endast 

en lärare uppger att det kan vara nyttigt för eleverna att någon gång få låna en svår bok och 

därmed få upptäcka sin egen begränsning. En allt för svår bok kan dock leda till att eleverna 

utvecklar en negativ självbild och utvecklar brister i begreppsbildning samt får ett hämmat 

ordförråd (Reichenberg, 2014, s. 7, 12). Reutzel, Jones, Fawson & Smith (2008, s. 196) 

poängterar dock att eleverna behöver få vara delaktiga i sitt val av bok utifrån intresse eftersom 

de annars kan tappa motivationen till läsning. 

6.3 Utmaning och målinriktning 

Reutzel et al. (2008, s. 194) menar att tyst läsning inte får önskad effekt på grund av utebliven 

syftesformulering, modellering, reflektion, feedback och diskussion samt på grund av att 

bokvalen inte är tillräckligt medvetna. Vygotskij betonar att den målinriktning som finns inom 

skolan måste tydliggöras för eleverna. Han menar att elevers handlingar alltid utvecklas utifrån 

den målbild eleven har. Saknas en tydlig målbild tenderar handlingarna att bli planlösa och 

omotiverade (Partanen, 2007, s. 77). I elevintervjuerna framkommer att samtliga elever har en 

klar bild av vad de förväntas utveckla och varför. Denna klara målbild hos eleverna kan leda 

till att de känner sig mer motiverade till att läsa tyst och att utvecklas i sitt läsande. Eleverna 

kan även, genom sin medvetenhet om vad som förväntas av dem, se den tysta läsningen mer 

som undervisning och inte som en aktivitet som tas till när eleverna inte har något annat att 

göra. 

Vygotskij betonar även en lagom stor utmaning för eleven, en utmaning som eleven med hjälp 

av andra kan övervinna för att sedan klara av det på egen hand. Det kallas enligt Vygotskij för 

den proximala utvecklingszonen. Om eleven inte blir utsatt för en lagom stor utmaning, sker 

ingen utveckling. Det kan leda till att eleven upplever tristess, överkrav och sviktande 

motivation (Partanen, 2007, s. 51-53). Vidare menar han att det inte finns någon poäng i att låta 

lässvaga elever, fortsätta med den tysta läsningen, då dessa elever behöver vägledning och 

modellering i ett socialt sammanhang (Partanen, 2007, s. 49). I intervjuerna framkommer att 

vissa lärare väljer att lämna den tysta läsningen för lässvaga elever och låter dem läsa högt för 

varandra eller för läraren. Lässvaga elever får då möjligheten att utvecklas i sin läsförmåga med 

hjälp av andra. Eleverna får då också möjligheten till att förstå texten på en annan nivå. En 

erfarenhet som de sedan kan applicera på sin egen tysta läsning när de är redo. 
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6.4 Slutsats 

Utifrån det resultat som framkommit tycker vi kunna utläsa att den tysta läsningen främst 

används med syfte att skapa tid för läraren samt för att samla eller lugna eleverna. Att den tysta 

läsningen fyller en annan funktion än den didaktiska, behöver nödvändigtvis inte betyda något 

negativt. Det viktiga är att lärarna är medvetna om vilken funktion den tysta läsningen verkligen 

fyller, och därmed ställer krav på eleverna utifrån dessa premisser. Detta uppmärksammas 

eftersom resultatet visar på en tvetydighet. Lärarna är, trots sitt sätt att arbeta med tyst läsning 

på, noga med att redovisa vad eleverna förväntas utveckla, vilket är överraskande. Vidare 

verkar denna utveckling problematisk att utvärdera. Om och när en aktivitet genomförs i skolan, 

behöver det även finnas en plan för hur lärarna ska kunna utvärdera huruvida eleverna lärt sig 

det som förväntats. Lärarna behöver tänka på att skilja på det egna syftet med den tysta 

läsningen och de lärandemål som eleverna förväntas nå. De behöver ha målbilden tydlig för sig 

själva när de beslutar om hur och när den tysta läsningen ska ske, så att eleverna ges möjlighet 

till att uppnå lärandemålen. Den tysta läsningen anses överlag inte vara en aktivitet som gynnar 

lässvaga elever, just de elever som mest behöver den mängdträning som den tysta läsningen 

innebär. Därmed gynnar tyst läsning mest de elever som redan kan läsa. 

Den tysta läsningen ses av eleverna som ett positivt moment i undervisningen vilket tyder på 

att aktiviteten ändock är meningsfull. Eleverna är också väl medvetna om vad de förväntas 

utveckla genom den tysta läsningen. Koncentrationen är god och eleverna önskar mer tid till 

tyst läsning. Vidare önskar de även att få möjligheten till att sitta på annan plats än i bänken 

under tyst läsning. Detta är något som lärarna behöver ta i beaktande för ännu bättre 

koncentration, eftersom lärarna inte delar elevernas uppfattning om vad god koncentration är. 

6.5 Metoddiskussion 

För denna studie valdes semisstrukturerade kvalitativa intervjuer. Lärarna intervjuades enskilt 

och eleverna intervjuades i fokusgrupper om fem elever i varje fokusgrupp. Fokusgrupper 

valdes då vi ville att eleverna skulle känna sig mer bekväma i situationen då de intervjuades 

tillsammans med klasskamrater. Detta val av datainsamlingsmetod tillät oss att få ta del av 

respondenternas tankar och upplevelser kring den tysta läsningen, vilka inte hade framträtt i en 

mer kvantitativ undersökning. Respondenterna informerades i god tid om studiens syfte och 

vad ett deltagande i studien innebär. Respondenterna tilläts dock inte att ta del av 
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intervjufrågorna i förväg eftersom vi inte ville riskera att få tillrättalagda svar. Vi får dock ha i 

åtanke att svaren kunnat vara mer genomtänkta om respondenterna fått ta del av dem innan 

intervjuerna. Vi valde att genomföra hälften av intervjuerna var eftersom vi inte ville att 

respondenterna, i de enskilda intervjuerna, skulle komma att känna sig i underläge. Därmed 

ville vi att respondenterna skulle känna sig bekväma i situationen. En intervju med två 

intervjuare hade kunnat resultera i andra följdfrågor än de som ställdes, vilket vi får ha i åtanke. 

Vi hade även kunnat tolka svaren tillsammans på ett annat sätt, då vi hade haft en gemensam 

syn på det som framkommit under intervjuerna. 

Vi valde att utgå från fasta frågor, dessa frågor ställdes sedan i den ordning som ansågs relevant 

för respektive intervju och följdfrågor var tillåtna. Detta sätt att intervjua på ansågs aktuellt 

eftersom avsikten inte var att jämföra de svar vi fick utan i stället att fånga respondenternas 

åsikter och tankar. Under elevintervjuerna upptäcktes att intervjufrågorna hade behövt vara än 

mer specifika då eleverna tenderade att prata om läsning överlag och inte endast tyst läsning. 

Detta tar vi med oss till framtida elevintervjuer. 

Antalet respondenter grundade sig i tillgänglighet och den tidsram som studien hade att förhålla 

sig till. Fler respondenter hade kunnat ge en större bild och observationer av elever och lärare 

under tyst läsning hade kunnat ge ännu en infallsvinkel. Observationer hade då främst givit en 

överblick av hur många elever som verkligen läser under avsatt tid. Dock hade vår närvaro 

kunnat gett en felaktig bild då eleverna kunnat tappa koncentrationen på grund av vår närvaro.  

6.6 Validitet och reliabilitet 

Eftersom vi uppmärksammat en oklarhet kring den tysta läsningen och dess funktion, hade vi 

i förväg bildat oss en uppfattning kring hur den tysta läsningen såg ut i skolan. Vi hade dock 

inget intresse i att påverka resultatet åt något håll. Vi valde att intervjua lärare och elever från 

två olika kommuner och ur två olika årskurser. Lärarna hade en varierande ålder och 

erfarenhet av yrket. Vi anser därför att vi fått en relativt bred bild av hur verkligheten ser ut. 

Intervjufrågorna var också formulerade på ett sådant sätt att respondenterna tilläts att berätta 

om sig själva och sin erfarenhet av den tysta läsningen. De enskilda, frivilliga och anonyma 

lärarintervjuerna, där respondenterna inte fått ta del av intervjufrågorna i förväg, gav inte 

respondenterna någon möjlighet att påverkas av andra. De frivilliga elevintervjuerna, vilka 

skedde i fokusgrupper, tror vi förhindrade att eleverna gav tillrättalagda svar, de svar de tror 

att vuxna vill ha. Gruppen kan ge en trygghet att våga berätta ur sin egen synvinkel. 
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6.7 Fortsatt forskning 

Eftersom vi i denna studie uppmärksammat att elevernas val av bok är av stor vikt för 

läsutvecklingen, skulle en fortsatt forskning kunna fokuseras på bibliotekens arbete och 

påverkan i skolornas val av böcker. 
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Bilagor 

1. Intervjufrågor 

Frågor till lärare: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Är du behörig i svenska? 

3. Vilken årskurs arbetar du i? 

4. Hur mycket tid läggs på tyst läsning varje vecka? (Pass/tid). 

5. Vad är ditt syfte med den tysta läsningen? 

6. Är all tyst läsning planerad? 

7. Varför/Varför inte? 

8. När upplever du att den tysta läsningen fungerar som bäst? (Under dagen/störande 

moment vid in väntan). 

9. Vad förväntas eleverna utveckla genom tyst läsning? 

10. Följer du upp elevernas tysta läsning på något vis, exempelvis frågor kring innehåll 

eller bokrecension?  

11. Vet eleverna varför de läser? 

12. Upplever du att alla elever läser när de ska? 

13. Vad gör du om du ser att en elev inte läser och eventuellt stör, vid upprepade 

tillfällen? 

14. Hur vet du att eleverna utvecklar det som förväntas? 

15. Vad gör du när eleverna läser? 

16. Vilka nackdelar kan du se med tyst läsning? 

17. Hur gör du/hur fungerar den tysta läsningen för elever som ännu inte kan läsa så bra? 

18. Hur väljer eleverna sina böcker? Exempelvis svårighetsgrad eller genre? (Boklåda?) 

19. Ges eleverna verktyg för hur de själva kan tänka när de väljer böcker? 

20. Används digitala verktyg vid egen läsning, exempelvis tal eller ljudbok? 
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21. Varför/Varför inte? 

22. Läser elever med svenska som andra språk/nyanlända böcker på svenska eller på 

modersmålet? 

23. Varför? 

24. Om eleverna har litteratur på sitt eget språk, vem hjälper dem att välja böcker då? 

25. Finns dessa på skolan eller står eleverna för dessa själva? 

Frågor till elever: 

1. När brukar ni ha tyst läsning? 

2. Tycker ni att ni läser för ofta eller för lite? 

3. Brukar ni läsa när ni har tyst läsning? 

4. Varför/Varför inte? 

5. Kan ni koncentrera er under tyst läsning? 

6. Varför/Varför inte? 

7. Varför tror ni att ni ska läsa tyst? 

8. Vad gör ni när boken är slut? 

9. Hur tänker ni när ni ska välja en ny bok? (Handling/Omslag/Hjälp av bibblan) 

10. Vad gör ni om ni inte förstår svåra ord i boken? 

11. Hur/var sitter ni när ni läser? 

12. Får ni sitta nån annan stans? 

13. Om inte, har ni frågat? 

14. Vad gör er lärare när ni läser? 

15. Vad tror ni att er lärare jobbar med då? 

Frågor till SVA-lärare: 

1. Hur ser du på tyst läsning för elever med svenska som andra språk/nyanlända? 

2. Har du tyst läsning under din undervisningstid? 

3. Hur ser den i så fall ut? 
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4. Varför inte? 

5. Om inte läser du för eleverna? 

6. Har du några tankar kring tyst läsning i ett klassrum med varierande läsförmåga och 

språkförståelse? 

  



 31 

 
2. Missivbrev 

Självständigt arbete svenska 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som läser till grundskolelärare årskurs F-3. 

Vi ska skriva ett självstädning arbete i svenska där vi valt att undersöka tyst läsning och dess 

funktion i årskurs 1–3. För att undersöka detta har vi valt att intervjua sammanlagt 8 lärare 

och 10 elever från två olika kommuner. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning.  

Intervjuerna kommer att göras enskilt och pågå ca 30 minuter. Alla intervjuer som genomförs 

är konfidentiella. Därmed är det endast vi som kommer att hantera informationen. Det är 

också endast vi kommer att veta vem som har svarat och vi kommer ej att lämna uppgifterna 

vidare. Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och sammanställas. Materialet som 

samlas in kommer enbart att användas för denna studie och makuleras efter godkänt betyg. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Inga namn eller annan information som kan 

härledas till informanterna kommer att publiceras. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har när som helst rätten att avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Vid fler 

frågor kan ni höra av er till oss via mail eller telefon: 

 

Theresa De Bernardo 

07x-xxxxxxx 

Tdo17001@student.mdh.se 

Maria Pärlståhl  

07x-xxxxxxx 

Mkn17006@student.mdh.se 

Handledare: Niclas Johansson  

Niclas.johansson@mdh.se  

 

mailto:Tdo17001@student.mdh.se
mailto:Mkn17006@student.mdh.se
mailto:Niclas.johansson@mdh.se
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