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Abstract	
 

English title: To follow up the silent reading 

Author: Egzona Goc, Fall term of 2016 

Supervisor: Karin Milles 

 

The purpose of this study has been to, from a teacher- and student perspective, investigate 

how they describe that the silent reading follows up by the teachers. The purpose has also 

been to investigate if the teachers belive that silent reading helps to promote students reading 

development and reading comprehension. To answer this I prepared the following questions: 

 

• How do the teachers describe that they follow up students silent reading? 

• How do the teachers belive that silent reading helps to promote students reading 

development and reading comprehension? 

• How do the students describe the silent reading and how it follows up? 

 

This is a qualitative study based on completed interviews. I have interviewd two teachers and 

two student groups from each teachers class. The teachers in the study teach in second grade. 

The study is based on Aidan Chambers theory about The reading circle and Hans-Gerog 

Gadamers thoughts about reading and comprehension. The results show that the follow up of 

students silent reading differ from the two teachers. Common for the teachers was that 

conversation and dialogue based on the silent reading books was missing. Furthermore, the 

analysis shows that teachers believe that silent reading promotes students reading skills 

because it’s a way to practice reading and they practice up their reading flow. They also 

believe that silent reading can contribute to greater love of reading as students get to choose 

and read books of their own interest. 
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1.	Inledning	
	
PIRLS är en av de mest omfattande internationella undersökningar som görs där man mäter 

läsförståelse, både av skönlitteratur och sakprosa, bland barn i 9-10 års ålder. Resultaten visar 

elevers förmåga att tolka, förstå och värdera texter. 2011 års PIRLS-undersökning visar att 

svenska elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats under det senaste decenniet 

(Skolverket, 2012). Det man kan se är att nedgången är störst hos redan svaga läsare. Att 

kunna läsa och förstå texter är avgörande för elevers skolframgång, det är även en 

förutsättning för att klara de krav som ställs i samhället idag. Läsning handlar om demokrati, 

om att få vara delaktig och jämlik och att få utveckla både fantasi och empatisk förmåga 

(Ahlén & Gustavsson, 2012). Att utveckla elevers läsförmåga är en viktig del i 

läraruppdraget. I uppdraget ingår även att skapa förutsättningar för alla elever att utveckla 

läsintresse och läsförståelse så långt det är möjligt. 

 

Högläsning och boksamtal är något som har förespråkats bland forskare i alla år, men de 

senaste åren har det blivit alltmer aktuellt med bakgrund i de försämrade resultaten i elevers 

läsförståelse. Lärare uppmuntras till att använda sig av högläsning i större utsträckning och 

planera för boksamtal som förhoppningsvis ska leda till att elever lär sig att tillämpa 

läsförståelsestrategier och därmed får bättre läsförståelse. Inger Fridolfsson skriver att för att 

utveckla elevers läsförståelse är det viktigt med samtal kring textens innehåll (2015, s. 201).  

 

Trots detta är fenomenen ”tyst läsning” och ”bänkbok” fortfarande väldigt aktuella i skolans 

värld. I många skolor i Sverige är det vanligt att eleverna flera dagar i veckan ägnar 15-20 

minuter åt att läsa tyst i sin bänkbok. I Skolverkets rapport Vad händer med läsningen? slår 

de fast att elevernas möte med skönlitteratur sker främst genom lärarens högläsning samt den 

egna, tysta läsningen. Elevernas tysta läsning ligger ofta som ett moment utanför den 

ordinarie undervisningen där läsningen bedrivs självständigt och diskuteras sällan. Under de 

tidiga åren och mellanåren i skolan används barn- och ungdomslitteratur ofta som bänkbok. I 

rapporten definieras bänkbok som ”en bok som tas fram när tid anges för läsning eller när det 

blir tid över” (Skolverket, 2007, s. 10). 

 

Tyst läsning och bänkbok är något jag själv vuxit upp med och något som jag än idag ser och 

har uppmärksammat under min verksamhetsförlagda utbildning. Den stund på dagen där 
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fokus enbart ligger på läsning är oftast under tystläsningsstunden på morgonen och ibland 

används det även som en form av utfyllnad där man får läsa i sin bänkbok när man är klar 

med andra uppgifter. Det jag har observerat är att läsundervisningen är ofta tyst läsning utan 

uppföljande samtal om det lästa.  

 

Med bakgrund i att svenska elevers läsförmåga och läsförståelse försämrats är det av intresse 

att undersöka hur och om lärare arbetar med att följa upp den tysta läsningen för att det ska 

främja elevers läsutveckling och läsförståelse. I sökandet efter forskning fann jag att detta 

område behöver utforskas mer då den tysta läsningen ofta får en liten plats i större 

avhandlingar och artiklar. Det finns en uppsjö av forskning som undersöker elevers 

läsförståelse och hur man arbetar med det i skolan, men forskning där man enbart fokuserar 

på tyst läsning och hur det följs upp finns det inte lika mycket av. 

	

1.1.	Bakgrund	
	

1.1.1.	Vad	är	tyst	läsning?	
Tyst läsning är en välkänd aktivitet i skolans värld, man brukar även tala om fri läsning, egen 

läsning, enskild läsning, upplevelseläsning, individuell läsning osv. I stort sett är det enbart 

olika benämningar på samma aktivitet. I denna studie kommer jag att gå efter benämningen 

”tyst läsning” då jag har märkt att det är den benämningen som förekommer mest i skolan. 

Tyst läsning är en aktivitet som innebär att eleverna vanligtvis sitter vid sin bänk och enskilt 

läser tyst, ofta under en bestämd tid om cirka 15-20 minuter. Eleverna har vanligtvis en så 

kallad bänkbok som de läser under en tid och den är oftast självvald med ibland kan de vara 

utvalda av läraren. Bänkboken behåller man tills den är utläst och sedan byter man ut den till 

en ny bok. Uppföljningen av det lästa kan se ut på olika sätt och främst beror det på hur 

läraren valt att göra det. 

 

1.1.2.	Vad	är	läsförståelse?	
Läsförståelse kan definieras på många olika sätt och Ivar Bråtens definition är: ”Läsförståelse 

är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den” 

(2007, s. 14). Barbro Westlund skriver att läsförståelse är en dynamisk och målorienterad 

process, som inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation (2012, s. 70). 
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Man läser för att skapa mening och förståelsen påverkas av syftet, dvs. uppgiftsformuleringen 

före läsningen (ibid). 

 

1.1.3.	Mer	om	tyst	läsning 
Forskaren och författaren Barbro Westlund hänvisar, i sin bok Att undervisa i läsförståelse: 

lässtrategier och studieteknik, till PIRLS 2006 som visade att svenska elever inte får lika 

mycket läsundervisning jämfört med andra länders elever (1,6 tim/veckan jämfört med i snitt 

2,5 tim/veckan). Läsundervisningen baseras ofta på tyst läsning (Westlund, 2012, s. 60). 

Westlund menar att det är positivt att svenska elever får läsa tyst dagligen i egna valda 

böcker, men att uppföljande samtal med eleverna är ovanliga. Vidare menar hon att många 

elever inte utmanas i sin läsning under tystläsningstimmarna utan läser för enkla texter. Å 

andra sidan finns det elever som läser alldeles för svåra texter under tystläsningstimmarna 

(ibid). 

 

Maj Björk och Caroline Liberg (1996) menar att genom läsning lär man sig att läsa och 

genom läserfarenheterna utvecklas läsförmågan, de menar att ju mer erfarna läsare eleverna 

blir desto mer ska de uppmuntras till att läsa tyst enskilt. De skriver om att barn måste få tid 

att läsa i sin bänkbok och därför ska man avsätta tid för detta, helst varje dag. Att bara få läsa 

om man får en stund över när man jobbat färdigt, kan betyda att de barn som bäst behöver öva 

upp sin läsning får minst utrymme för det under skoldagen. De framhåller även att det är 

viktigt att visa intresse för elevernas läsning även vid tyst läsning. Genom att man pratar med 

eleven om hur de upplever boken och hur de tycker att det är att läsa, växer den enskilda 

eleven i medvetenhet om sin egen läsförmåga och hur den utvecklas (Björk & Liberg, 1996, s. 

91). 

 

Vidare menar Björk och Liberg att elever bör uppmuntras till att välja egna böcker att läsa 

men läraren ska också försöka hjälpa eleverna att finna böcker som de klarar av att läsa. Björk 

och Libergs tankar kring tyst läsning är att det fungerar bra för de elever som läser 

automatiserat, men för de lässvaga och de yngre eleverna är det inte lika bra, de behöver läsa 

högt. För elever med sämre läskunnighet är det viktigt att ha rösten som stöd eftersom man 

behöver höra sin egen röst då rösten hjälper till att minnas och förstå vad man just läst (ibid).  
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Det råder delade åsikter bland forskare om tyst läsning är bra och om/hur man bör tillämpa 

det. Westlund skriver i en artikel för skolverket att: ”Svensk skola har av flera forskare och 

också i flera rapporter kritiserats för alltför mycket tyst läsning och individuellt arbete där en 

viktig interaktion i lärandet saknas” (2015, s. 2). Mats Myrberg (2007), professor i 

specialpedagogik vid Stockholms universitet, menar att det i stort sett saknas vetenskapliga 

belägg för att tyst läsning i sig gynnar elevernas läsförmåga. Tyst litteraturläsning ger 

nödvändigtvis inte positiva effekter på exempelvis läsflyt och läsförståelse, vilket upprepad 

högläsning sägs göra. Han menar att den avgörande förutsättningen är att barn möter texter på 

sin egen utmaningsnivå, samt att den fonologiska medvetenheten behöver vara utvecklad 

(eller tränas samtidigt) för att träningen ska ge resultat (Myrberg, 2007, s. 89-90). 

 

Att undervisa i läsförståelse, enligt Westlund, innebär bl.a. att man är medveten om att enbart 

tystläsningsstunder inte gynnar alla läsare samt att det inte är tillräckligt att kontrollera 

läsförståelse – läraren ska se till att den utvecklas (2012, s. 51). Westlund framhåller att 

motivationen att läsa ökar när man förstår det man läser – det råder ett ömsesidigt samband 

(ibid, s. 108). Hon hänvisar till NRP (2000) som konstaterat att det inte finns några studier 

som visat att tyst läsning som enda metod utvecklar läsförståelse. Hon menar att vi inte ska 

tolka detta som att lärare ska sluta att ha tyst läsning i klassrummen, men att rapporten från 

NRP ger funderingar om hur tyst läsning kan kompletteras med andra mer effektiva former 

för att utveckla elevernas läsförmåga (Westlund, 2012, s. 109). Det är främst de starka läsarna 

som gynnas av tyst läsning, särskilt de som redan läser tillräckligt utmanande texter och som 

på så sätt breddar sin läsrepertoar (ibid).  

 

Monica Reichenberg (2008) skriver att en vanlig uppfattning är att elever får en god 

läsförståelse genom att läsa mycket, det stämmer bara delvis. Hon menar att tyst läsning inte 

fungerar som läsförståelseträning för elever som saknar goda läsförståelsestrategier. Däremot 

är det bra att läsa tyst i en egen vald bok en stund varje dag för att automatisera sin avkodning 

(Reichenberg, 2008, s. 63). Fridolfsson menar att en förutsättning för att den tysta läsningen 

ska fungera bra är att barnet har utvecklat en någorlunda säker avkodning (2015, s. 192). 

Vidare menar hon att den tysta läsningen och att känna läslust är emellertid inte detsamma 

som läsförståelseträning (ibid, s. 197). ”Huruvida eleverna har förstått eller inte kontrolleras 

ofta genom att de får besvara ett antal frågor efter att ha läst färdigt texten. Men att kontrollera 

om eleverna uppfattat innehållet i texten är inte detsamma som att ge instruktioner om 

läsförståelse. Att undervisa om läsförståelse innebär tvärtom att man medvetandegör barnet 
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och att man får det att upptäcka olika strategier som kan användas vid läsning.” (Fridolfsson, 

2015, s. 197). 

 

Fridolfsson har generellt en positiv inställning till tyst läsning, hon menar att den 

självständiga läsningen i skolan utgör ett betydelsefullt inslag och är av mycket stort värde, 

inte minst för de barn som kommer från hem där böcker och högläsning inte varit naturliga 

inslag under barnets tidigare år (2015, s. 189). Enligt Fridolfsson finns det flera ändamål med 

tyst läsning, hon menar att det främsta skälet är att få barnen intresserade av böcker, att de ska 

känna glädje och utveckla en nyfikenhet för böckernas värld. Andra skäl är bl.a. att barnen 

tränar upp sitt läsflyt, utvecklar sin språkliga förmåga och framförallt att ordförrådet ökas, 

samt att barnen skaffar sig erfarenheter och förebilder av hur en berättelse kan struktureras 

(ibid). Däremot menar Fridolfsson att det finns en uppenbar risk att läsningen överlämnas till 

de svaga läsarna att själva utveckla eftersom kan behöva mer stöd i att öva upp sin 

avkodningsförmåga, välja rätt bok och är möjligtvis i större behov av att ägna mer tid åt ren 

färdighetsträning och åt att tekniskt avläsa ord än att läsa tyst (ibid, s. 191, 195). 

 

Fridolfsson nämner att det är vanligt förekommande att barnen efter att de har läst färdigt en 

bok skriver en recension om den. Dock kan recensionen i många avseenden mer fylla lärarens 

behov av att kontrollera vilka böcker eleven har läst och många elever känner motvilja inför 

att alltid skriva en recension då de inte förstår meningen med det. Fridolfsson menar att 

följden av detta kan bli att recensionskrivandet i sig riskerar att förta nöjet med själva 

läsningen (2015, s. 192). Hon tar också upp hur vissa klasser ibland gör läsningen till ett 

tävlingsmoment i hur många böcker klassen läser tillsammans. Hon menar att detta kan både 

sporra eleverna till att läsa mer men det kan också finnas en fara i att det för barnen kommer 

att handla mer om kvantitet än om att förstå. Fridolfsson beskriver det som ett problem för 

den enskilda läraren att hitta en lösning där man på ett bra sätt följer upp elevers tysta läsning 

av böcker eftersom alla elever läser olika böcker (ibid, s. 192-193).   

 

2.	Syfte	och	frågeställningar 
	

2.1.	Syfte	
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Syftet med arbetet är att, ur ett lärar- och elevperspektiv, undersöka hur de beskriver att den 

tysta läsningen följs upp och hur lärarna anser att tyst läsning bidrar till att främja elevers 

läsutveckling och läsförståelse. 

 

2.2.	Frågeställningar	
	

• Hur beskriver lärarna att de följer upp elevernas läsning vid tyst läsning? 

• Hur anser lärarna att den tysta läsningen främjar elevernas läsutveckling och 

läsförståelse? 

• Hur beskriver eleverna den tysta läsningen och hur det följs upp? 

 

3.	Tidigare	forskning	
 

Nedan redogörs för adekvat tidigare forskning inom området som är relevant för studien. I 

dessa studier berörs användandet av tyst läsning och även läsförståelse. I samtliga studier, 

med undantag av Sanden, är den tysta läsningen enbart en liten del av forskarnas 

undersökning och ingen av deras frågeställningar berör tyst läsning. Den tysta läsningen 

framträder ändå då den har en given plats i svenska undervisningen. I motsats till dessa, är 

tyst läsning och dess uppföljning mitt huvudfokus i min studie. 

 

Anette Ewald (2007) har skrivit en avhandling med titeln Läskulturer. Den handlar om lärare, 

elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår, studien bygger på en etnografisk 

undersökning i fyra grundskolor mellan åren 2000-2004. Det ges en inblick i hur 

undervisningen organiseras och vilka erbjudanden om möten med litteratur och läsning 

eleverna ges. Undersökningens resultat visar på stor spridning i elevernas läsintressen. Ewald 

konstaterar att så kallad ytläsning och kvantitativ läsning dominerade i de klassrum som 

observerades. Istället för att utveckla elevernas känslomässiga och kognitiva tänkande i 

litteraturundervisningen, bestod undervisningen av isolerad färdighetsträning, tyst läsning och 

skrivande av bokrecensioner. Vidare visar undersökningen att det som dominerar lästimmarna 

är tyst läsning i bänkböcker och det händer sällan att läsupplevelserna diskuteras. Ofta följs 

läsningen upp med bokrecensioner eller enkla frågor på innehållet. Gruppdiskussioner eller 

samtal om det lästa var mycket sällsynt i de klassrum som Ewald besökte. 
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Sherry Sanden (2012), professor vid Illinois State University, har skrivit en artikel om en 

studie som hon har genomfört som handlar om effekterna av olika slags tyst läsning. Syftet 

var att få en bättre förståelse för hur åtta skickliga lärare tänker om och använder tyst läsning 

i klassrummet. Bakgrunden till hennes studie var hennes fortsatta bestörtning över hur 

slutsatserna från rapporten National Reading Panel, publicerad 10 år tidigare, fortsatte att ha 

en negativ inverkan på användandet av tyst läsning i amerikanska klassrum. NRP (2000) 

rapporten visade att tyst läsning inte ger tillräckligt mätbara effekter av läsförståelse. För att 

utföra sin studie använde hon sig av både observationer och intervjuer med dessa lärare. 

Sanden kunde se att användningen av tyst läsning kunde variera från klassrum till klassrum 

men att de också hade viktiga likheter, däribland inslag av lärarstöd vid läsning som annars är 

frånvarande vid den traditionella bilden av tyst läsning. Resultatet visade att dessa skickliga 

lärare ägnade cirka en halvtimme varje dag åt tyst läsning, men att aktiviteten inte kunde 

beskrivas som enbart självständig. Lärarna undervisade eleverna i tillämpning av 

förståelsestrategier flera gånger i veckan samtidigt som man lät eleverna själva välja böcker 

att läsa på egen hand. De elever som hade svårt att finna böcker som intresserade dem eller 

var på rätt läsnivå fick lärarens stöd att välja bok. 

 

Helena Eckeskog (2013) har skrivit en avhandling där syftet var att beskriva, analysera och 

undersöka hur fem lärare arbetar med att utveckla läsförståelse i årskurs 1-2. Hon hade en 

partiell etnografisk ansats där data samlades in genom observationer, lärares dagböcker och 

intervjuer. Eckeskog skriver i sin avhandling om användandet av samtal och frågor som ett 

sätt att förbättra elevers läsförståelse. Resultaten visar bl.a. att för att eleverna skulle lära sig 

hur man använder olika strategier i deras egen läsning försökte lärarna träna eleverna att 

använda strategier genom att läsa högt för dem. Lärarna ansåg att eleverna först måsta lära sig 

att läsa (avkoda) innan de arbetar med strategier för läsförståelse under egen läsning. I 

huvudsak arbetade lärarna med läsförståelse när de läste högt för eleverna och de menade att 

eleverna efterhand ska lära sig att använda läsförståelsestrategier vid egen läsning. Eckeskog 

kunde se att barn använde strategier för läsförståelse vid den gemensamma läsningen men att 

det är oklart i vilken utsträckning de använder läsförståelsestrategier vid egen läsning.  

 

Barbro Westlund (2013) har skrivit en avhandling om en studie hon gjort där syftet har varit 

att beskriva och analysera de bedömningsdiskurser av läsförståelse som är mest framträdande 

när fem svenska och fem kanadensiska lärare jämförs. Utifrån ett lärarperspektiv undersöks 

hur läsförståelse stöds och bedöms. Den huvudsakliga metoden Westlund använde var 
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lärarintervjuer som i hög grad byggde på klassrumsobservationer. Analysen visade att svaren 

på frågorna om ställdes till lärarna visade ett homogent mönster inom respektive lärargrupp 

(svensk respektive kanadensisk lärargrupp), medan det fanns avsevärda skillnader mellan de 

jämförda lärargrupperna. Resultatet visade att de svenska lärarna verkade mer ta rollen som 

”uppgiftsinstruktörer” och ”kontrollanter av utförd uppgift”, medan de kanadensiska lärarna 

verkade mer ta rollen som ”instruktörer för att stödja läsförståelsen” och ”kontrollanter av 

läsförståelsen medan den utvecklas”.  

 

Westlund jämför flera aspekter av läsning mellan de svenska och kanadensiska lärarna men 

den som är av intresse för denna studie är jämförelsen mellan hur de ser på tyst läsning och 

hur de använder sig av det i undervisningen. Det Westlund kunde se var att största likheten 

mellan den svenska och kanadensiska lärargruppen var att tyst läsning är en daglig 

återkommande aktivitet. Oftast läser eleverna självständigt i båda ländernas klassrum cirka en 

halvtimme om dagen. Karaktäristiskt för de kanadensiska lärarna är att de vill att eleverna ska 

vara målinriktade under sin läsning, oavsett om det är tyst läsning eller annan läsning har de 

ett klarlagt syfte för både sig själva och eleverna. Den svenska lärargruppen beskriver snarare 

tyst läsning som en etablerad rutin, dvs. det framkommer en bild av att tyst läsning är en slags 

tradition eller sker ”av gammal hävd”. 

	
4.	Teoretisk	utgångspunkt 
	
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teoretiska perspektiv som studien kommer att 

utgå ifrån. Min undersökning bygger på den engelske litteraturpedagogen Aidan Chambers 

teori Läsandets cirkel. Jag använder mig även av filosofens Hans-Georg Gadamer syn på 

läsning och förståelse. Teoriernas relevans i studien bygger på att Chambers har varit och är 

väldigt inflytelserik i hur läsning bör gå till och han behandlar flera olika aspekter. Gadamer 

blir relevant då analysen får ett ytterligare perspektiv då han beskriver hur förståelse kan nås. 

Dessa teoretiska perspektiv är mina teoretiska analysredskap som kommer att hjälpa mig att 

tolka och analysera det empiriska materialet i studien. 

 

4.1.	Läsandets	cirkel	
	
Med begreppet läsandets cirkel menar Chambers de olika delarna av läsprocessen som behövs 
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för att göra läsandet möjligt (2011, s. 14). En läsprocess är enligt Chambers inte en linjär 

process där man börjar på A och fortsätter till ett avlägset Ö utan ska förstås som en 

cirkelrörelse där de olika leden för oss tillbaka till början igen, enligt bilden nedan (ibid, s. 

15). 

 

 Källa: Chambers, 2011, s. 15 

 

 

De tre delarna Att välja, Att läsa och Reaktion/Respons kommer jag att förklara mer utförligt 

nedan. ”Vuxenstöd” står angivet i cirkelns mitt och Chambers beskriver att anledningen till 

det är att alla hinder på vägen kan övervinnas om den unga läsaren vid sin sida har en vuxen 

eller en mer erfaren läsare som hen har förtroende för och som kan stötta barnet i läsningen. 

De dubbelriktade pilarna i Läsandets cirkel finns där som en påminnelse om att det inte bara 

är barnet som lär sig av den vuxne, utan också tvärtom (Chambers, 2011, s. 24). 

 

4.1.1.	Att	välja	
All läsning börjar med ett val och varje val är beroende av tillgång. För att vi ska läsa måste vi 

alltså ha tillgång till böcker och bland dessa måste det finnas sådana som vi är intresserade av 

(Chambers, 2011, s. 16). Chambers betonar även vikten av att barn själva får välja sina 

böcker, han menar att ingen kan lyckas med konststycket att välja böcker åt någon annan. ”Vi 

vill alla ha frihet att välja, och när vi har frihet blir också vår inställning och attityd mer öppen 

och positiv” (ibid, s. 36). När vi får följa vår egen instinkt och smak infinner sig läslusten 

lättare (ibid).  
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Att skylta och ställa fram böcker är en grundläggande faktor för en fungerande läsmiljö. 

Skyltningar skapar intresse och genom att skylta med böcker lyfter man fram dem i ljuset. 

Chambers menar även att skylta med böcker är ett sätt att ge boktips ”på distans” (2011, s. 

29). Med det menar han att en vuxen bara kan ge personliga råd åt några få elever åt gången, 

genom att skylta med böcker når man många fler.  

 

4.1.2.	Att	läsa	
Chambers menar att det är meningslöst att ägna tid åt att välja något att läsa om vi sedan 

aldrig läser det vi valt. Det ska finnas tid och plats för själva läsningen. En självklar 

förutsättning för att läsning ska ske är att erbjuda eleverna tid för läsning. Varje elev måste få 

tillfälle att i sin egen takt läsa texter med lämplig svårighetsgrad. Enligt Chambers är den 

ideala förutsättningen att varje barn upp till 16 års ålder ska varje dag och på skoltid få en 

stund för självständig läsning (2011, s. 41). Tiden ska anpassas efter så lång tid som ett barn 

kan behålla koncentration och intresse, och lite till. Lästiden ska dessutom vara 

sammanhängande och fri från störande aktiviteter runt omkring (ibid, s. 42). Något som 

underlättar för elevers läsning är att det finns en bestämd tid där alla vet att man bara läser och 

inte gör något annat (ibid). 

 

Platserna vi läser på är väsentliga då vi läser bäst i en miljö där det är lätt att koncentrera sig. 

Chambers menar att det blir mycket lättare för eleverna om det i skolan finns speciella platser 

reserverade enbart för läsning: så kallade läsplatser eller läshörnor (2011, s. 27). Att ha 

speciella läsplatser visar också på läsandets värde eftersom man inte reserverar en plats åt en 

enda aktivitet om man inte anser den vara oerhört viktig (ibid, s. 28). 

 

4.1.3.	Reaktion	och	respons	
En önskvärd följd av läsningen är att eleverna visar att de vill läsa mer. Chambers menar att 

oftast när eleven läst en bok hen tycker om gärna vill vara med om samma positiva upplevelse 

igen. Detta kan uttryckas genom en önskan att läsa om boken, att läsa en liknande bok eller en 

annan av samma författare, eller helt enkelt vilken bok som helst för läsandets skull. När detta 

sker så tvingas man att göra ett nytt val och har då påbörjat ytterligare ett varv i Läsandets 

cirkel (Chambers, 2011, s. 21). 
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Chambers lyfter upp en annan reaktion som är viktig för att bli en läsare, han menar att det 

måste finnas tid för reflektion. Läsare behöver tid att smälta en bok och dela med sig av sin 

läsupplevelse till andra. Detta kan man organisera på olika sätt, allt från informellt 

vardagsprat elever emellan till mer formella, lärarledda boksamtal (ibid, s. 21 & 100). Vidare 

menar Chambers att om man som pedagog ska hjälpa sina elever att bli tänkande läsare räcker 

det inte med vardagligt småprat, pedagogerna måste hjälpa dem att utveckla förmågan att 

ifrågasätta, sammanfatta, jämföra och kritiskt granska. Det är samtalet om böcker som får oss 

att växa och utvecklas som läsare, mer än något annat (ibid, s. 101). 

 

4.2.	Gadamers	syn	på	läsning	och	förståelse	
	
Den hermeneutiske filosofen Hans-Georg Gadamer (1997) beskriver läsning som ett idealiskt 

exempel för vad som utmärker alla meningsbildande processer. För att kunna läsa behöver vi 

tolka. All tolkning för Gadamer är dialogisk till sin natur. Dialogen mellan läsare och text 

utgör för Gadamer själva grundförutsättningen för läsningens mål och syfte; förståelse 

(Schmidt & Gustavsson, 2011, s. 45). Dialog kan innebära den inre dialogen mellan läsare 

och texten, men det kan också vara den interaktiva dialogen som är mötet med andras 

tolkningar. Läsning är en tolkande process. När vi tolkar behöver vi, enligt Gadamer, andras 

tolkningar för att komma vidare med vår egen (ibid). Då vi alla är del av olika livsvärldar, 

som innebär såväl gemensamma erfarenheter som olikheter oss emellan, är dialogen 

betydelsefull för att nya tolkningar av skriften ska möjliggöras (ibid). Varje tolkning sker från 

individens enskilda position, men förståelsen vidgas genom dialogens process. Genom 

tolkning och dialog når vi, menar Gadamer, förståelse.  

 

5.	Metod	och	material	
 

I detta avsnitt avser jag att redogöra för val av metod, urval av skolor samt av lärar- och 

elevinformanter, genomförande, studiens trovärdighet och även etiska aspekter.  

 

5.1.	Metod	för	insamling	av	empiriskt	material	
	
Jag har i denna studie använt mig av kvalitativa metoder som är en övergripande term för alla 

typer metoder som bygger på observationer, intervjuer eller textanalyser (Ahrne & Svensson, 
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2015, s. 9). Enligt Larsen är kvalitativa metoder att föredra om man vill få en helhetsförståelse 

av enskilda fenomen, detta gäller även om man t.ex. vill veta något om attityder (2009, s. 23). 

Syftet med kvalitativa metoder är att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte 

generalisera, förklara och förutsäga (Stukát, 2011, s. 36).  Materialet som forskaren samlar in 

bearbetas genom olika former av kvalitativ analys där forskarens förförståelse (forskarens 

egna tankar, känslor och erfarenhet) spelar stor roll och ses som en tillgång för tolkningen 

(ibid). 

 

För att göra studien mer trovärdig har jag använt mig av metodtriangulering som innebär att 

man använder flera undersökningsmetoder i en studie, tanken är att det sammantagna 

resultatet ska nå längre och med större tillförlitlighet (Stukát, 2011, s. 37). Larsen menar att 

varje metod har svagheter och genom att kombinera och använda flera metoder kan svagheter 

i den ena vägas upp av starka sidor hos den andra (2009, s. 28). Syftet med 

metodtriangulering är att, genom att studera ett och samma fenomen på olika sätt kan man få 

ett mer ”korrekt” och objektivt resultat (Ahrne & Svensson, 2015, s. 28). Den huvudsakliga 

metoden i denna studie har varit intervju, men detta har kombinerats och det har blivit en 

triangulering då jag använt mig av två olika typer av informanter, lärare och elever. Senare i 

detta avsnitt kommer jag att diskutera den valda metoden mer ingående.  

 

5.2.	Urval	och	presentation	av	skolor	och	informanter	
	
Undersökningen är gjord på två olika skolor i Stockholms län. Jag hade på förhand bestämt 

mig för att jag ville intervjua två lärare på två olika skolor och att jag även ville intervjua två 

elevgrupper i respektive klassrum. Jag valde att begränsa mig till två lärare eftersom mitt mål 

var att få en så bred bild som möjligt av hur dessa lärare arbetar med tyst läsning. Därför 

valde jag även att ha två elevgruppsintervjuer på varje, just för att jag skulle få en större 

förståelse och se det ur ett djupare perspektiv. För att komma i kontakt med lärare skickade 

jag ut ett mail (se bilaga 1) till ett antal rektorer i Stockholmsområdet. Jag ville komma i 

kontakt med behöriga lågstadielärare som arbetar i årskurs 2-3 och undervisar i svenska, det 

var naturligtvis nödvändigt att lärarna skulle arbeta med tyst läsning. Anledningen till att jag 

sökte efter lärare som arbetade i årskurs 2-3 var för att jag av erfarenhet märkt att tyst läsning 

ofta etableras vid årskurs två då många elever i årskurs ett inte brukar vara redo för att läsa 

självständigt.  
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Jag kom i kontakt med två olika lärare som jag, med hänsyn till konfidentialitetskravet, har 

valt att ge fingerade namn. Hädanefter kommer jag att referera till lärarna som Mira och 

Jessica. Båda lärarna har lång erfarenhet inom yrket och har undervisat i svenska i många år. 

Jessica har arbetat som lärare i cirka 30 år och Mira i cirka 15 år. Gemensamt för båda lärarna 

var att de undervisar i årskurs två. I båda klasserna delades blanketten Information till 

vårdnadshavare och medgivande (se bilaga 2) ut, blanketten hade jag på förhand mailat till 

lärarna. Urvalet till elevgruppsintervjuerna gjordes utifrån de 19 blanketter som jag fick in, 

jag lottade fram åtta blanketter från varje klass. Detta resulterade i totalt två lärarintervjuer 

och fyra elevgruppsintervjuer. 

	

5.3.	Genomförande	av	metod	
	
I detta avsnitt avser jag att mer utförligt beskriva den valda metoden samt hur jag har gått 

tillväga vid genomförandet. Vidare beskriver jag hur all data har bearbetats och omvandlats 

till empiriskt material. Något som är värt att betona är att jag i mitt mail till rektorerna och vid 

kontakt med lärarna inte förklarade vad mitt huvudfokus med undersökningen var, nämligen 

att se hur den tysta läsningen följs upp, utan jag skrev att jag mer allmänt ville prata om hur 

arbetet med tyst läsning går till. Detta var ett medvetet val då jag inte ville att lärarna på 

förhand skulle få tid att fundera kring själva uppföljningen och eventuellt diskutera med 

eleverna innan intervjuerna skulle äga rum.  

 

Jag ville att intervjuerna skulle vara så autentiska som möjligt och därför valde jag att inte 

delge den informationen förens vid intervjutillfället. Vid intervjun förklarade jag för lärarna 

att jag var intresserad över deras arbete med tyst läsning och hur/om detta följs upp. Vid 

elevgruppsintervjuerna sa jag däremot till eleverna att vi bara skulle prata om hur tyst läsning 

ser ut i deras klassrum, detta för att jag ville att de skulle vara så lugna och trygga som 

möjligt.  

	

5.3.1.	Intervju	
Eriksson-Zetterquist och Ahrne menar att intervjuer är ett oslagbart verktyg då man på kort tid 

får höra flera personers reflektioner kring ett fenomen ur deras synvinkel (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). I en intervju kan den intervjuade berätta hur de gör saker i 

praktiken och dela med sig av sina tankar om ett fenomen. En svaghet som lyfts upp med 

intervju är att den ger en begränsad bild av ett fenomen och om möjligt så borde den 
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kompletteras med en annan metod (ibid). Frågeställningarna i min studie är av sådan karaktär 

där de besvaras genom intervju och för att försöka undvika att få en begränsad bil av ett 

fenomen valde jag att intervjua två olika grupper, lärare och elever, för att på så sätt ta del av 

två olika perspektiv. Larsen beskriver gruppintervju som en metod där man samlar en grupp 

människor till ett samtal om ett visst ämne, dessa intervjuer kan användas för att få fram 

kollektiva åsikter, dvs. åsikter som är gemensamma för en grupp (2009, s. 85). Hon skriver 

också att det kan vara lättare att få människor att prata när de ingår i en grupp och med hänsyn 

till detta valde jag att intervjua eleverna i en grupp och inte enskilt då jag ville att de skulle 

känna sig lugna, avslappnande och framförallt trygga. 

 

Syftet med mina lärarintervjuer var att jag skulle ta reda på om den tysta läsningen följs upp 

och hur det görs, jag ville även ta del av lärarnas tankar kring hur de motiverar den tysta 

läsningen och om de anser att det kan bidra till elevers läsutveckling och läsförståelse. Syftet 

med elevintervjuerna var att de skulle bekräfta lärarintervjuerna, som en slags kontroll där jag 

kan se om uppföljningen går till som läraren beskrivit, men också för att få in ett 

elevperspektiv som ska hjälpa mig att göra en mer nyanserad analys.  

 

Jag använde mig av semistrukturerad intervju som innebär att samtalet är riktat på bestämda 

ämnen/frågor som jag valt ut i förväg (Dalen, 2015, s. 34). Informanten får alltså prata fritt 

om de ämnen och frågor som tas upp och jag som intervjuare styr in samtalet på det jag vill 

att informanten ska prata om (Larsen, 2009, s. 84). Till intervjun hade jag med mig en 

intervjuguide (se bilaga 3), vilket Dalen anser är särskilt nödvändigt vid semistrukturerade 

intervjuer (Dalen, 2015, s. 34). Intervjuguiden innehåller centrala teman och frågor som 

tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för studien (ibid). Jag använde mig av 

intervjuguiden som en form av stöd och checklista för att se till att alla ämnen/frågor 

behandlats innan intervjun avslutats (Larsen, 2009, s. 84). Lärarintervjuerna ägde rum i deras 

klassrum där vi kunde sitta ostört och elevgruppsintervjuerna ägde rum i ett grupprum som 

läraren hade bokat till oss. Vid samtliga intervjuer har jag använt ljudinspelning, detta för att 

jag ska få med informanternas egna ord (Dalen, 2015, s. 37). 

 

Datan som jag fått genom intervjuerna har jag sedan bearbetat, vilket har blivit mitt empiriska 

material. Jag lyssnade på inspelningarna och transkriberade de samma dag som intervjun ägde 

rum då jag hade allt friskt i minnet, det gav mig dessutom möjlighet att tillägga något om 

intervjusituationen eller informantens beteende. Dalen skriver att det är viktigt att forskaren 
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själv gör transkriberingen eftersom detta ger honom/henne en unik chans att lära känna sitt 

material (Dalen, 2015, s. 69).  

 

5.5.	Reliabilitet,	validitet	och	generaliserbarhet	
	
Som tidigare nämnt valde jag att inte ge lärarna och eleverna explicit information om det jag 

ville undersöka, det var först vid intervjun som lärarna fick veta att jag ville prata om hur den 

tysta läsningen följs upp, anledningen var för att undvika att intervjuerna skulle påverkas och 

iscensättas. Både elevgruppsintervjuerna och lärarintervjuerna har båda utgått från 

intervjuguider för att jag ska förhålla mig till samma frågor vid intervjuerna och för att 

enklare kunna göra en analys och jämförelse. Ljudinspelning har använts för att få med 

informanternas egna ord och vid elevintervjuerna har även språket anpassats för elevernas 

språkliga nivå.  

 

Genom att jag använt mig av metodtriangulering har studiens reliabilitet och validitet ökat 

(Larsen, 2009, s. 81). Reliabiliteten har även ökats då jag har bearbetat all data samma dag 

som intervjuerna ägt rum, detta har minskat risken för att viktiga saker glöms bort. Då denna 

studie är gjord i en mindre skala kan resultatet inte argumenteras vara generellt, studien är 

kvalitativ och resultatet berör den skalan och det sammanhang jag rör mig i. 

 

5.6.	Etiska	aspekter	
 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet var jag noga med att informera informanterna om detta i 

brevet till rektorerna, i kontakt med lärarna och även i informationen till vårdnadshavare med 

medgivande. Jag påminde även informanterna om dessa principer i inledningen av 

intervjuerna. Lärare och vårdnadshavare informerades om att deltagandet var frivilligt och att 

möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan fanns. För att behålla informanternas 

anonymitet nämns inga namn på skolorna där undersökningen är gjord och lärarnas namn är 

fingerade. Informanterna upplystes om att ingen annan än jag skulle få tillgång till materialet 

samt att det endast skulle användas i samband med studien. 
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6.	Resultat	och	analys	
 

I följande avsnitt kommer jag att lyfta fram de resultat som jag fått fram genom mina elev- 

och lärarintervjuer. Dessa har tematiserats och kommer att analyseras utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna jag redogjort för men även med utgångspunkt i den tidigare forskning som 

jag redovisat. Till viss del sker det även kopplingar till den litteratur som jag tagit upp i 

bakgrunden. 

 

6.1.	Tid	och	plats	för	tyst	läsning	
 

Både Mira och Jessica undervisar i årskurs två och båda använder sig av tyst läsning i 

undervisningen. I vilken utsträckning tyst läsning används i lärarnas klassrum varierar och 

upplägget ser olika ut hos respektive lärare. Mira och hennes elever berättar vid intervjuerna 

att de inleder varje morgon med 20 minuter tyst läsning. Mira berättar att hon ibland måste 

utesluta att ha tyst läsning på morgonen då det kan dyka upp saker som tar tid från 

tystläsningstiden men hon beskriver att hon åtminstone har tyst läsning fyra av fem dagar i 

veckan. När tyst läsning äger rum i Miras klassrum sitter eleverna vid sina bestämda 

sittplatser. Hon beskriver att tystläsningsstunden är så etablerad att eleverna vet direkt vad de 

ska göra på morgonen, de sätter sig direkt vid sina sittplatser och börjar läsa i sina 

bänkböcker. Mira berättar att hon hade önskat att kunna göra läsningen till en ännu mysigare 

upplevelse, hon säger att hon då hade velat ordna några myshörnor i klassrummet där 

eleverna hade fått ha tyst läsning. Hon säger att klassrummet inte är tillräckligt stort och det 

finns inte plats för det och dessutom är de väldigt många elever i klassen. 

 

Vid intervjun frågar jag Miras elever vad de tycker om längden på tiden, om de tycker att det 

är lagom med tid eller om de hade önskat att de fick längre tid. Eleverna var väldig överens 

och tyckte att de hinner läsa mycket under den tiden, de uttryckte att om de skulle läsa i mer 

än 20 minuter skulle de bli trötta. På den skola Mira arbetar på är tyst läsning något alla lärare 

på skolan arbetar med men det är inte alla som har det varje dag.  

 

Gemensamt för både Mira och Jessica är att båda har etablerat tyst läsning i årskurs två. De 

berättar att de under andra terminen på årskurs ett började införa det lite då och då men att det 

var svårt att få det att fungera helt då många elever inte hade kommit särskilt långt i 
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läsningen. Nu i årskurs två fungerar det och det har blivit en aktivitet som finns schemalagd. 

Både Mira och Jessica berättar att de har väntat med att bedriva tyst läsning fullt ut tills 

eleverna har utvecklat god fonologisk medvetenhet och automatiserad avkodning. Detta är 

något både Myrberg (2007) och Fridolfsson (2015) framhåller som en avgörande förutsättning 

för att tyst läsning ska vara effektivt och för att det ska ge resultat, att barn har en utvecklad 

fonologisk medvetenhet samt att barnet ska ha utvecklat en någorlunda säker avkodning (s. 

90, s. 192).  

 

Jessica har som rutin att hon och eleverna besöker biblioteket varje tisdag morgon och efter 

biblioteksbesöket sitter eleverna vid sina sittplatser och läser tyst i sina nylånade bänkböcker. 

Eleverna har alltså schemalagd tyst läsning 30 minuter varje tisdag förmiddag. Jessica och 

hennes elever berättar att de även brukar ha tyst läsning när man arbetat klart med andra 

uppgifter, ”Det blir lite tyst läsning varje dag.” som hon uttrycker det. Vid intervjun med 

eleverna berättar de att de brukar läsa tyst när de är klara med andra uppgifter, men att det inte 

alltid är i deras bänkbok. I första hand får de läsa i ”Otto-boken”, som de kallar det, som är 

deras läsebok som de även brukar ha i läxa. Eleverna berättar att Jessica brukar vilja att man 

ska läsa veckans kapitel i Otto-boken tills man kan den, och sedan får man läsa i sin bänkbok.  

 

Vid lärarintervjuerna framgick det att både Mira och Jessica värderar tyst läsning väldigt högt 

(mer om detta längre fram) men det skiljer sig i hur lärarna har valt att disponera tiden på tyst 

läsning. Mira har avsatt tid för tyst läsning varje dag medan Jessica har avsatt tid för det 

endast en gång i veckan men hennes elever får även läsa tyst vid de tillfällen där de är klara 

med en arbetsuppgift och har tid över. Att man läser i bänkboken när man har tid över är även 

något som Ewald kunde se i sin undersökning, hon skriver att bänkboken lästes för att fylla ut 

en stunds tom tid i slutet av en lektion, när de egentliga uppgifterna var klara (2007, s. 114). 

Eftersom det tar olika lång tid för eleverna att bli färdiga med en uppgift så ägnas tiden där 

emellan till tyst läsning, det blir ett sätt att fylla ut tiden. Det brukar oftast vara så att de 

”duktigare” eleverna blir klara snabbast vilket leder till att de får flest möjligheter till tyst 

läsning. Björk och Liberg (1996) framhåller att om man bara får läsa när man får en stund 

över när man jobbat färdigt kan innebära att de elever som behöver öva upp sin läsning mest 

får minst utrymme för det under skoldagen. 

 

Utifrån Chambers teori, där han menar att den ideala förutsättningen är att varje barn upp till 

16 års ålder ska varje dag och på skoltid få en stund för självständig läsning (2011, s. 41), 
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framgår det att Mira når upp till detta då hennes elever får möjlighet till självständig och tyst 

läsning 20 minuter varje dag. Detta förekommer dock inte hos Jessica då hon endast avsätter 

schemalagd tid för det en gång i veckan och resterande dagar är det enbart de elever som får 

tid över som kan ägna tid åt tyst läsning. Vid intervjun med Miras elever framgick det, som 

tidigare nämnt, att de upplevde att 20 minuter var lagom med tid för att annars skulle de bli 

trötta. Med hänsyn till Chambers tankar kring lästid menar han att tiden ska anpassas efter så 

långt ett barn kan behålla koncentration och intresse, med bakgrund i detta kan man 

konstatera att tiden för tyst läsning i Miras klassrum är väl anpassad.  

 

Chambers framhåller att det underlättar för elevers läsning när det finns en bestämd tid där 

man bara läser och inte gör något annat (2011, s. 42). Både Mira och Jessica har schemalagda 

tillfällen där eleverna vet att det är tyst läsning som gäller och under elevintervjuerna med 

båda lärarnas elever poängterade de att det var det som var det bästa med tyst läsning, att det 

är tyst och lugnt när alla läser samtidigt. Däremot finns det ytterligare anledning att ställa sig 

skeptisk till att ha tyst läsning enbart när man har tid över då Chambers menar att lästiden ska 

vara sammanhängande och fri från störande aktiviteter runt omkring. Det kan upplevas som 

störande, för de elever som läser tyst, att andra elever arbetar med något annat. Kanske arbetar 

det med något som gör att det låter eller att de måste gå fram och tillbaka i klassrummet ett 

antal gånger och inte minst att samtal fortgår i klassrummet då eleverna säkert samtalar med 

varandra eller med läraren. Att ha tyst läsning för att fylla ut en tom stund när man är klara 

med övriga uppgifter kan man utifrån Chambers tolka att det inte är särskilt optimalt.  

 

Gemensamt för båda klasserna är att de sitter vid sina sittplatser när de läser, lärarna uttrycker 

att det beror på att det fungerar bäst att man har bestämda sittplatser även vid tyst läsning då 

klassrummen är små. Mira uttrycker en önskan om att ha myshörnor där eleverna får läsa tyst 

men anser inte det möjligt med tanke på klassrummets storlek och antalet elever. Chambers 

menar att läsningen underlättas för elever om det finns speciella platser som är reserverade 

enbart för läsning samt att det visar på läsandets värde (2011, s. 28). Mira poängterar dock 

inte att hon anser att det skulle underlätta elevernas läsning eller att det skulle visa på 

läsandets värde utan mer att läsning skulle upplevas som något mysigare och mer 

avkopplande. 
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6.2.	Lärarnas	roll	under	läsningen	och	uppföljningen	av	tyst	läsning	
 

Vid intervjuerna med Jessicas elever frågade jag dem vad deras lärare brukar göra medan de 

har tyst läsning. Jag fick lite olika svar, bl.a. ”Ibland kaffe eller sitter”, här menade eleven att 

deras lärare Jessica antingen dricker kaffe medan de läser eller att hon sitter vid sitt skrivbord 

längst fram i klassrummet. Andra svar var ”Hon brukar prata med Lina” (fingerat namn) som 

är deras andra lärare, ”De brukar sitta och kolla på oss när vi läser”. De berättade också att 

hon ibland brukar plocka ut några elever för att lyssna på hur de läser, men oftast så sitter hon 

vid sitt skrivbord.  

 

Samma fråga ställs till Jessica och hon berättar att hon brukar sitta vid sitt skrivbord som är 

placerat längst fram i klassrummet, under tiden läser hon något själv eller rättar andra 

uppgifter. Hon säger ”Det blir faktiskt lugnast så, för att det här att springa runt och hålla på, 

det skapar bara oro. Det skapar bara oro om jag springer omkring och börjar prata med 

barnen”. Hon säger att de får räcka upp en hand om de behöver hjälp eller fråga om något ord 

de inte förstår. Hon menar att de slår sig till ro när de ser att hon arbetar med annat ”..och det 

ska dem kunna göra utan att jag springer runt och hyschar”.  

 

Jag ställer en följdfråga och frågar om hon provat andra sätt och kommit fram till att detta 

fungerar bäst varpå hon svarar att hon inte har provat andra sätt för hennes åsikt är att hon 

tycker att de ska jobba självständigt vid tyst läsning. ”De här barnen är självständiga och 

behöver inte någon tillsägelse, de gör det de ska göra.”, hon menar att detta beror på att hon 

sitter längst fram och att de vet att hon ser dem. Hon berättar att hon har sett andra kollegor 

”springa runt” och hon har märkt att det blir oroligt i klassen.  

 

Vuxenstödet är centralt i Läsandets cirkel och är placerat i cirkelns mitt (Chambers, 2011, s. 

15). Det är viktigt att den unga läsaren har en vuxen eller en mer erfaren läsare som kan stötta 

barnet i läsningen. Jessica verkar inte se på sin roll som ett stöd under tyst läsning, hon lyfter 

snarare upp sin roll som en person som ser till att det är arbetsro under läsningen. Sanden 

(2012) som i sin studie undersökte hur åtta skickliga lärare använde tyst läsning i 

undervisning kom fram till en viktig slutsats som var att den tysta läsningen hade inslag av 

lärarstöd som annars är frånvarande vid den traditionella bilden av tyst läsning. Utifrån detta 

exempel skulle man kunna säga att Jessica bedriver en mer ”traditionell” tyst läsning då inga 

inslag av lärarstöd verkar förekomma.  
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Vid intervjuerna med Miras elever visar det sig att eleverna beskriver att läraren gör en del 

olika saker medan de har tyst läsning och att det kan se olika ut. De beskriver att hon oftast 

brukar gå runt och stanna hos några elever och lyssna på hur de läser, räcker någon upp 

handen går hon till den eleven. Ibland brukar hon behöva gå ut ”med de andra pojkarna som 

inte sköter sig”, ibland sitter hon vid sitt skrivbord och ibland skriver hon dagens planering på 

tavlan. Utifrån elevernas utsagor visar det sig att lärarens roll under tyst läsning kan se olika 

ut.  

 

Mira berättar att hon och hennes fritidspedagog brukar dela på sig och gå runt i klassrummet 

när eleverna har tyst läsning, räcker någon elev upp handen så får den eleven hjälp av läraren.  

Hon berättar även att hon gör ”stickprov” där hon lyssnar på läsningen ”Jag brukar stanna vid 

någon elev och ber hen läsa för mig.”, då får eleven läsa ett kort stycke för henne innan hon 

går vidare till nästa. Det hon lyssnar/tittar på under dessa stickprov är elevernas läsflyt. 

Fridolfsson (2015) menar att ett ändamål med tyst läsning kan vara att eleverna får träna upp 

sitt läsflyt. Genom dessa stickprov kan Mira se hur utvecklat elevernas läsflyt är, däremot 

diskuteras inte själva innehållet i läsningen vid dessa stickprov.  

 

Mira lyfter upp sin roll under tyst läsning som ett stöd där hon går runt i klassen och hjälper 

de elever som behöver hjälp men också som en lärare som försöker följa upp och se vart/hur 

eleverna befinner sig gällande läsflyt. Däremot, är det oklart i vilken utsträckning detta sker 

då eleverna beskriver att hon brukar göra olika saker under tiden då de har tyst läsning, 

hennes roll är inte alltid densamma.  

 

6.2.1.	Uppföljningen	
Miras och Jessicas sätt att följa upp elevers tysta läsning ser väldigt olika ut. Mira berättar att 

hon har förberett två olika ”bokprotokoll” som finns vid en bokhörna i klassrummet. Dessa 

protokoll finns i två olika svårighetsgrader och tanken är att när man läst ut sin bänkbok ska ta 

ett protokoll och fylla i den. I den enkla varianten ska man skriva bokens titel, kortfattat om 

vad boken handlar om, vart bokens handling utspelar sig och sist ska man rita bokens 

huvudperson. I den svårare varianten ska man skriva bokens titel, bokens författare och 

illustratör, beskriva huvudpersonen med tre meningar, svara på om man skulle rekommendera 

boken till någon annan och motivera varför.  
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Precis ovanför bokhörnan finns en anslagstavla där det fint står ”100 böcker tillsammans” och 

en bild på en orm (se bild nedan). I ormen finns det 100 rutor och när man läst ut en bok och 

fyllt i ett protokoll ska man gå fram till ormen och färglägga en ruta. Ormen är enbart kopplad 

till de böcker som de läser när de har tyst läsning. När man gjort detta börjar man på en ny 

bok. Samtliga intervjuade elever i Miras klass beskriver att de brukar göra på ovanstående sätt 

när de läst ut en bok, förutom en elev som berättar att han inte alltid fyller i ett protokoll, han 

gör det bara när han tycker att han har läst en bra bok.  

 
 

Vidare beskriver Mira att hon tycker att det är viktigt att det ska finnas något roligt på slutet, 

någon form av belöning. ”De är ju väldigt små och de måste motiveras, då är det att fysiskt gå 

fram till ormen och målet är att vi siktar mot 100 böcker tillsammans. När vi har läst 100 

böcker och uppnått målet så har vi faktiskt klassfest, vi fikar. Det är viktigt att det 

uppmärksammas, jag tror att det ger dem större läslust.”.  

 

Jag frågar Mira om hon upplever att protokollen hjälper henne att se om eleverna har förstått 

det de läst varpå hon svarar ”Jag försöker, tanken är att jag byter ut protokollens innehåll då 

och då”. Hon berättar att det är svårt att kontrollera tysta läsningen och genom att hon byter ut 

innehållet och frågorna i protokollet blir det ett sätt för henne att kolla upp läsförståelsen. Hon 

menar att svårigheten med tyst läsning är att det är svårt att veta hur mycket eleverna har 

förstått eftersom man inte kan samtala med alla. 

 

Mira är väldigt mån om den tysta läsningen och försöker att uppmärksamma den och göra det 

till en betydelsefull aktivitet genom att synliggöra ett mål för hela klassen, 100 böcker 

tillsammans. Hon följer upp genom sina ”stickprov” där hon lyssnar på hur de ligger till med 

läsflyt och genom att förbereda bokprotokoll i olika svårighetsgrader där eleverna får svara på 
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frågor om boken. Hon använder inte tyst läsning som ett sätt att fylla ut tiden utan det framgår 

tydligt att hon är ambitiös och värdesätter den tysta läsningen. Ewald (2007) kunde i vissa 

klasser se att lärarna arbetade på ett sätt som kunde tendera till att etablera en ”läsa-för-att-

läsa”- kultur i skolans mellanår. Exempelvis att klassen sammantaget ska läsa ett visst antal 

böcker, inspirerade av löften om belöningar, hon menar att detta kan leda till att lärare nöjer 

sig med att elever termin efter termin ”slukar” böcker utan att läraren stimulerar dem att tänka 

över de texter de läser. Att läsa många sidor och tjocka böcker blir viktigare än att läsa 

eftertänksamt och meningsskapande (Ewald, 2007, s. 364-366). Även Fridolfsson skriver om 

detta och hon menar att sådana ”tävlingsmoment” kan vara uppmuntrande och sporrande för 

eleverna men det finns en fara i att det för barnen kommer att handla mer om kvantitet än om 

att förstå (2015, s. 192-193). Fridolfsson menar att kvalitativ läsning handlar kanske inte 

främst om mängden av böcker man läst, utan främst om på vilket sätt man läst och tagit dem 

till sig (ibid).  

 

Mira är väldigt angelägen om att följa upp läsningen och göra den meningsfull, däremot 

utifrån den forskning som Ewald genomfört och Fridolfssons beskrivningar kan det finnas 

stora risker med detta arbetssätt då det kan leda till kvantitativ läsning. Chambers (2011) 

beskriver en reaktion som är viktig efter läsning och det är att det måste finnas tid för 

reflektion, läsaren behöver tid att smälta en bok. Utifrån Chambers teori blir bokprotokollen 

relevanta då eleverna får fundera över läsningen när de skriver protokollet och de får tid att 

bearbeta boken innan de börjar på en ny. Chambers framhåller dock vikten av att läsaren 

behöver dela med sig av sin läsupplevelse till andra, han menar att det är samtalet om böcker 

som får oss att växa och utvecklas som läsare, mer än något annat (2011, s. 101). Detta är 

dock något som saknas i Miras arbete med att följa upp läsningen. Vid elevintervjuerna frågar 

jag Miras elever om de brukar samtala om böckerna de läst med klasskamrater eller med 

läraren och alla elever svarar att de inte brukar prata om det de läst. 

 

Med utgångspunkt i Chambers, kan skrivandet av bokprotokoll inte jämföras med samtal 

kring läsupplevelsen, pedagogens roll är att hjälpa sina elever att bli tänkande läsare och det 

blir man genom samtal. Gadamer beskriver vikten av dialogen och han menar att dialogen 

mellan läsare och text utgör själva grundförutsättningen för läsningens mål och syfte; 

förståelse (Schmidt & Gustavsson, 2011, s. 45). Dialogen kan innebära den inre dialogen 

mellan läsare och texten. Denna dialog är svår att synliggöra men det går att anta att varje 

läsare för någon form av inre dialog med texten hen läser. Men dialogen kan också innebära 
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den interaktiva dialogen som är mötet med andras tolkningar och den interaktiva dialogen 

kommer inte till stånd i Miras klassrum eftersom eleverna inte delar med sig av sina 

läsupplevelser för varandra. Utan tolkning och dialog kan vi, enligt Gadamer, inte uppnå 

förståelse. Eleverna tolkar säkerligen och de för säkerligen en inre dialog vid läsning men 

Gadamer menar att vi behöver andras tolkningar för att komma vidare med vår egen och 

vidga vår förståelse.  

 

Jag frågar Mira om hon anser att tyst läsning kan vara ett sätt att utveckla elevers läsförståelse 

och hon funderar en stund innan hon svarar. ”Inte riktigt när det är såhär tidigt. Kanske till en 

viss grad men när de är såhär små behöver de nog ändå diskutera böcker tillsammans. Det här 

med att läsa mellan raderna, de har inte riktigt kommit dit. Och de har svårt för att tolka, och 

för att öva på detta måste det ske i en stor grupp. Vi använder oss av högläsning för att träna 

på detta för då kan vi diskutera tillsammans i större grupp.”. Detta visar att Mira är medveten 

om att elever behöver diskutera sina läsupplevelser för att få en större förståelse för texten. 

Hon delar alltså liknande tankar som Chambers och Gadamer men beskriver att just den delen 

tränar de på genom högläsning då det är lättare att genomföra i grupp.  

 

Det framkommer att huvudändamålet med tyst läsning nödvändigtvis inte är att eleverna ska 

utveckla god läsförståelse, hon menar att den tysta läsningen till viss del kan stimulera elevers 

läsförståelse men det bästa sättet att göra det är genom högläsning. Miras resonemang går att 

koppla till Westlund som hänvisar till NRP (2000) som konstaterat att det inte finns några 

studier som visat att tyst läsning som enda metod utvecklar läsförståelse. Hon menar att detta 

inte ska tolkas som att man ska sluta ha tyst läsning men att man ska fundera över hur tyst 

läsning kan kompletteras med andra mer effektiva former för att utveckla elevernas 

läsförmåga och läsutveckling (Westlund, 2012, s. 109). Miras tankar överensstämmer med det 

Westlund belyser och hon instämmer med att tyst läsning som enda metod inte kan användas 

för att utveckla elevers läsförståelse. (I nästa avsnitt behandlas Miras tankar kring tyst läsning 

som komplement till läsningen.)  

 

I Jessicas klass ser uppföljningen annorlunda ut. Jessica berättar att när eleverna läst ut en bok 

får de gå till bokhyllan och låna en ny, eller fortsätta att läsa i deras läsebok – ”Otto-boken.”. 

Jag frågar om bänkböckerna följs upp och hon berättar att de på måndagar, dagen innan de 

besöker biblioteket, får berätta om böckerna för varandra. Man berättar för den personen man 

sitter bredvid och då får de berätta vad boken handlade om, vem författaren är, deras favorit 



 

24	
	

bild i boken och något som var bra med boken. Hon berättar att hon har använt sig av 

recensioner förut men eleverna tycker att det är roligast att berätta för varandra muntligt.  

 

Vid intervjuerna med Jessicas elever uttryckte några elever önskan om att få bearbeta det 

lästa. En elev tyckte att man borde få rita något efter man läst, en annan tyckte att man kunde 

rita det boken handlade om och ytterligare en elev sa att man till och med kan skriva en dikt 

om boken. Eleverna lyfter här upp en viktig reaktion som Chambers tar upp som är 

betydelsefull för att man ska bli en läsare, det är tid för reflektion. Läsare behöver tid att 

smälta en bok och att rita något efter läsning eller att skriva en dikt kopplat till boken är ett 

sätt att smälta och bearbeta en bok. På detta sätt möjliggör man ytterligare för den inre dialog 

mellan läsare och text som Gadamer nämner, detta skulle hjälpa eleverna att komma längre i 

tolkningsprocessen.  

 

Största skillnaden mellan uppföljningen hos Mira och Jessica är att dialogen och samtalet om 

det lästa är frånvarande i Miras klass. Jessicas elever berättar att de ofta pratar med sina 

klasskamrater om böcker de läst och även ger boktips till varandra på fritiden. Hos Jessica får 

eleverna samtala om sina bänkböcker en gång i veckan och det blir ett sätt att dela med sig av 

sin läsupplevelse till andra (Chambers, 2011). Eleverna får prata om sina böcker med 

varandra men under en kort stund men det blir inte ett samtal där eleverna diskuterar 

innehållet, det går ut på att ena eleven sammanfattar boken för den andre. Utifrån Chambers 

blir detta ett informellt vardagsprat elever emellan, men Chambers menar att om man som 

pedagog ska hjälpa sina elever att bli tänkande läsare räcker det inte med vardagligt småprat, 

pedagogerna måste hjälpa dem att utveckla förmågan att ifrågasätta, sammanfatta, jämföra 

och kritiskt granska. Man ska alltså sträva efter formella, lärarledda boksamtal (ibid, s. 101).  

 

Ewald (2007) kunde i sin studie observera lektioner där samtal kring böcker ofta blev 

kortfattat återberättande på ytnivå, där textens komplexitet försvinner och möjliga tolkningar 

uteblir, liksom elevernas enskilda eller kollektiva reflektioner, slutsatser eller kritiska 

funderingar. Hon menar att detta bidrar till att undervisningen inte bidrar till en fördjupning 

och/eller bearbetning av de personliga upplevelser eleverna kan ha fått genom läsning av 

texten och hjälper därmed inte heller eleverna att distansera sig från läsningen på ett sådant 

sätt att den fördjupad förståelse för den utvecklas (Ewald, 2007, s.226).  

 

Detta ligger i linje med hur det ser ut i Jessicas klass och det går att se starka kopplingar till 
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Gadamers tankesätt. Gadamer vill att man ska ta del av andras tolkningar för att man ska 

komma vidare med sin egen och för att förståelsen på så sätt ska vidgas. Genom att eleverna 

sammanfattar/återberättar boken för en klasskamrat innebär det inte att den berättande eleven 

tar del av den andres tolkning utan det som sker är snarare att den berättande eleven delar med 

sig av sin tolkning. Det finns naturligtvis ett värde i att sammanfatta/återberätta boken då det 

blir ett sätt för eleven att bearbeta boken och fundera över det lästa men med hänsyn till 

Chambers, Ewald och Gadamer kan man konstatera att en fördjupad förståelse inte nås på 

detta sätt. 

 

6.3.	Syftet	med	tyst	läsning	och	elevernas	upplevelse	av	tyst	läsning	
 

Jessica motiverar syftet med tyst läsning med att hon upplever att barnen tycker om tyst 

läsning. ”De älskar att få läsa sina böcker och det är lugnt, det är skönt och det är tyst, det är 

arbetsro.”. Hon menar även att eleverna ska kunna och behöver lära sig att läsa tyst och därför 

använder hon det. Hon säger att tyst läsning blir aktuellt eftersom det är orealistisk att alla 

elever i klassen ska sitta och läsa högt för då stör de varandra. Vidare beskriver hon att för 

hennes del är syftet att eleverna ska tycka om att läsa och att de ska veta att man lär sig saker 

genom att läsa. ”Syftet är att lära sig, att tycka om att läsa, förstå det man läser och det 

handlar om att läsa ofta och mycket – då blir det ju läsförståelse! Då blir det roligare och 

roligare att läsa ju mer man förstår.”. 

 

Jag frågar Jessica hur hon tror att eleverna gör för att förstå och hon berättar att de har arbetat 

väldigt mycket kring läsförståelsestrategier i två år. De har tillsammans samtalat mycket kring 

texter som de läst gemensamt och hon säger att eleverna har lärt sig hur man ska tänka när 

man läser, hon beskriver att hon tror att det sitter i ryggmärgen på dem. Detta överensstämmer 

med Eckeskogs (2013) studie som visade att lärarna i hennes studie i huvudsak arbetade med 

läsförståelse när de läste högt för eleverna och menade att eleverna efterhand skulle lära sig 

att tillämpa läsförståelsestrategier vid egen läsning. Jessica har inget svar på hur hon vet ifall 

eleverna har förstått det dem läst eller inte men hon antar att eleverna tillämpar 

läsförståelsestrategier eftersom de har pratat om och lärt sig hur man ska tänka när man läser.  

 

Jessica beskriver att det bästa med tyst läsning är att de får träna läsning och att de genom 

läsningen får en upplevelse, s.k. upplevelseläsning, dessutom betonar hon att eleverna 
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uppskattar arbetsron och att det är mysigt. Jessica nämner också att tyst läsning ökar 

läsförståelsen. Gadamer framhåller att förståelsen vidgas genom dialogens process, han menar 

att vi behöver andras tolkningar för att komma vidare med vår egen (Schmidt & Gustavsson, 

2011, s. 45). Enligt Gadamer når vi förståelse genom tolkning och dialog. Som tidigare nämnt 

ges inte särskilt mycket utrymme för Jessicas elever att ha ett djupare samtal om böckerna än 

att återberätta. Jessica menar att eftersom eleverna kan lässtrategierna ökar de sin läsförståelse 

genom tyst läsning. Med utgångspunkt i Gadamers tankar håller inte Jessicas resonemang då 

eleven behöver, förutom sin egen, andras tolkningar för att för att komma vidare med sin egen 

och uppnå förståelse. Eleverna behöver samtala om det lästa. 

 

Mira inleder intervjun med att säga att hon läst att forskning inte stödjer tyst läsning, hon 

beskriver att forskarna tror att högläsning är det bästa läsalternativet. Syftet med tyst läsning 

beskrivs som ett komplement till läsningen, hon anser att det är viktig med olika former av 

läsning och att alla är lika viktiga. ”Jag tycker att alla former är lika viktiga för barns 

läsutveckling. Jag kan inte säga att endast högläsning är bra, eller att endast tyst läsning är 

bra. Jag tycker att en kombination av alla former behövs för att det ska ske en optimal 

läsutveckling.”. Utifrån Läsandets cirkel och i bilden av Läsandets cirkel (se s. 9) framgår det 

att ”Att läsa” innefattar tid att läsa, lyssna till högläsning och tyst läsning. I linje med det Mira 

säger hänger det ihop med Chambers tankar då även han menar att alla delar av läsningen 

behövs och är viktiga. Mira verkar väldigt säker på det hon säger och hon talar utifrån 

erfarenhet när hon betonar att alla former behövs för att det ska ske en optimal läsutveckling 

och i enlighet med Chambers beskriver även han detta som något som gör oss till goda läsare.  

 

Mira säger också att bland det bästa med tyst läsning, förutom att det är ett bra komplement 

till läsningen, är att man börjar dagen med det blir en bra start på dagen. Hon tillägger att hon 

har ett långsiktigt syfte med att bedriva tyst läsning och det är att hon vill bygga upp en 

”läsvana”. Med läsvana menar hon att eleverna ska sätta sig eller börja sin dag med en bok i 

handen. Hon säger att förhoppningsvis leder det till att eleverna senare i åren sätter sig med en 

bok i handen utan att det står angivet på tavlan, att man bara gör det för att man är van att sitta 

och läsa. Chambers menar att en önskvärd följd av läsningen är att eleverna visar att de vill 

läsa mer, när man vill läsa mer gör man ett nytt bokval och då påbörjar man ett nytt varv i 

Läsandets cirkel (2011, s. 21). Mira uttrycker att hennes långsiktiga mål är att elever ska få en 

läsvana, hon pratar mycket om vanan men nämner inte i detta sammanhang läslust eller att det 

eventuellt ska leda till att man tar en bok och läser av eget intresse som Chambers beskriver 
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det.  

 

Jessica nämnde att ett av syftet är att eleverna ska tycka om att läsa medan Mira påpekar att 

ett av syftet är att eleverna ska utveckla en läsvana där man sätter sig med en bok i handen för 

att man är van vid det. Trots att lärarna har en del liknande syften med tyst läsning är detta 

inte ett av dem, här strävar lärarna efter två olika saker. Jessica har en förhoppning om att 

eleverna ska tycka om att läsa vilket i sin tur enligt Chambers är en önskvärd följd, tycker 

man om att läsa är sannolikheten stor att man vill läsa mer och därmed påbörjar man 

ytterligare ett varv i Läsandets cirkel (Chambers, 2011, s. 21). Att utveckla en vana som 

innebär att man läser för att man är van att läsa utvecklas snarare till en rutin. Det blir en 

etablerad vana att man sätter sig med en bok även fast det inte står angivet på tavlan och det 

påminner om resultatet på Westlunds (2013) studie där hon fann att den svenska lärargruppen 

beskrev tyst läsning som en etablerad rutin, där det sker av ”gammal hävd”. I Westlunds 

studie framgår det att det är lärarna som gör det som en rutin men utifrån Miras uttalande går 

det att tolka som att hon menar att tyst läsning ska utvecklas till en etablerad rutin där 

eleverna ”sätter sig med en bok i handen” per automatik och inte av ett läsintresse. Det kan 

vara värt att fundera över hur lustfylld den läsningen blir. 

 

Båda lärarna uttrycker tyst läsning är uppskattat av eleverna. Jessica beskriver att hennes 

elever älskar att läsa tyst, de är koncentrerade när de läser och hon tror att de säkert skulle 

vilja göra det lite oftare. Mira beskriver att de som klarar av det, att ha tyst läsning, tycker att 

det är roligt men sen finns det elever som har andra svårigheter och diagnoser som hoppar 

över tyst läsning då läsning generellt är tufft för dem.  

 

Gemensamt för båda lärarnas elever var att de flesta uppskattade den lugna stämningen och 

den arbetsro som tyst läsning bidrog med att skapa i klassrummet. Exempelvis säger en av 

Jessicas elever ” Det är bra för att då får man lugn och ro”. I en klass med 26 elever kan man 

tänka sig att det sällan är helt tyst i klassrummet och därmed verkar eleverna njuta av att alla 

elever läser tyst samtidigt på tisdag förmiddagar. Miras elever hade lite blandade åsikter, 

majoriteten upplevde tyst läsning som en bra stund på dagen och att det fungerade bra. En 

elev uttryckte att hon tycker att det är bra eftersom hon lär sig att läsa flytande. En annan 

säger att ”Om alla skulle läsa högt skulle det vara jobbigt för man skulle bli störd och glömma 

bort vad man läser.”. Och ytterligare en annan elev beskriver att ”Det är kul men ibland är det 

lite skrikigt och man blir störd av att andra går runt.”.  
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Chambers talar om inre och yttre förutsättningar som två grundläggande saker som påverkar 

alla våra aktiviteter, dessa avgör om det blir en positiv upplevelse eller inte. De inre 

förutsättningar består av våra personliga attityder till det vi ska göra och de yttre 

förutsättningarna innefattar vår fysiska omgivning och hur väl den lämpar sig för den aktivitet 

vi ska ägna oss åt. (Chambers, 2011, s. 25).  I detta fall påverkas elevernas läsning av både av 

inre och yttre förutsättningar. Vissa elevers läsning blir inte en särskilt positiv upplevelse då 

omgivningen ibland upplevs som störande och gör det svårt att behålla koncentrationen, då är 

det de yttre förutsättningarna som begränsar läsningens positiva upplevelse. Däremot är det 

inte alltid dessa elever upplever att de blir störda, i dessa fall blir läsningen en positiv 

upplevelse då eleverna har en bra attityd till läsningen samtidigt som omgivningen är mer 

inbjudande och mer anpassad till aktiviteten. 

 

6.4.	Bokval	
 

Chambers framhåller att, att skylta och ställa fram böcker är en grundläggande faktor för en 

fungerande läsmiljö. Skyltningar skapar intresse och genom att skylta med böcker lyfter man 

fram dem i ljuset (Chambers, 2011, s. 29). Då lärarintervjuerna ägde rum i klassrummet 

kunde jag se att varje klassrum hade en bokhylla där böcker stod skyltade. Vissa stod 

uppstaplade på rad och vissa med framsidan framåt. Chambers menar att detta är ett sätt att ge 

boktips ”på distans”, då man genom att skylta kan nå många elever (ibid).  

 

Mira berättar att de brukar besöka biblioteket där eleverna själva får låna sina bänkböcker och 

de brukar låna ungefär tre böcker var. När de har läst ut sina tre böcker eller tröttnat på dem 

brukar de slå ihop alla elevers böcker så att de kan låna från varandra. Miras elever berättar att 

de får låna sina böcker själva och att de försöker välja ”lagom svåra” böcker. En elev berättar 

att han tar böcker som ser intressanta på framsidan och en annan att hon lånar en lätt bok och 

två svåra. De beskriver att de inte får hjälp att välja böcker utan de får välja själva men om de 

ibland tar en ”dålig” bok brukar Mira säga till dem att ta en ”bättre” bok. Jag efterfrågar ett 

förtydligande och det eleverna menar med dålig bok är att läraren anser att den kanske är för 

lätt/svår för den eleven.  
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Mira berättar att bokvalet har varit mer styrt från henne i årskurs ett men nu i årskurs två 

försöker hon släppa taget mer men att hon fortfarande måste styra vissa elever, speciellt de 

svagare som behöver mer stöd i att finna böcker på deras läsnivå. Hon vill erbjuda ett fritt 

bokval då hon vill att barnen ska läsa efter eget intresse. ”För att intresset ligger bakom 

läslusten, det är så jag tolkar det. Är man intresserad av mode kommer man säkert läsa en bok 

om mode, men skulle jag tvinga dig att läsa en bok om svampar så är det inte så troligt att du 

läser den boken.”. På detta vis motiverar Mira vikten av att eleverna ska få välja böcker själv 

då hon anser att läslusten ökar om man läser efter eget intresse.  Hon berättar också att de i 

klassen diskuterat mycket kring bokval och att man ska tänka på att välja en bok man tycker 

om men också en bok som man klarar av att läsa. Dock ska man inte heller välja något som är 

för enkelt för då utmanas man inte till att bli en bättre läsare, menar hon.  

 

Vad gäller val av bok ser det ut på liknande sätt hos Jessica. Jessicas elever berättar att de får 

välja sina böcker själva och att de försöker välja en bok som är ”lite svår och lite enkel, typ 

mittemellan”. De får låna två böcker var och de snabbare läsarna får låna tre, de berättar att de 

ibland får hjälp av Jessica vid bokval. Jessica berättar att hon inte blandar sig i vid val av 

böcker men att hon gärna rekommenderar böcker till de som har svårt att hitta. Jessica säger 

att bänkböckerna ska de kunna läsa själva och om hon märker att någon tar en svår bok med 

för mycket text brukar hon säga till och hjälpa dem välja en som är på deras läsnivå. 

Sammantaget gör lärarna på liknande sätt när de gäller elevers bokval. De vill att eleverna ska 

läsa utifrån eget intresse men de flikar och hjälper till där de anser att det behövs. 

 

Chambers menar att vi lär oss att välja självständigt genom att pröva oss fram, samtidigt som 

en vuxen/erfaren läsare finns i vår närhet, så att vi kan se hur man gör och kan få hjälp om det 

behövs (2011, s. 18). Chambers betonar vikten av att barn själva får välja sina böcker 

eftersom ingen annan kan fullt ut lyckas med konststycket att välja böcker åt någon annan 

(ibid). Detta är en viktig aspekt som Sanden (2012) tar upp i sin studie, hon menar att de 

skickliga lärarna hon studerade lät eleverna välja böcker på egen hand men att lärarna hade 

koll på att eleverna läste böcker utifrån deras läsnivå. Lärarna försökte anpassa den tysta 

läsningen efter alla elevers läsnivå genom att se till att de hade böcker som motsvarar deras 

läsnivå. Detta framgår även hos Jessica och Mira, visserligen är det svårt att kontrollera att 

alla elever har ”rätt” bok men de är medvetna om att eleverna kan behöva stöd i att finna 

böcker som befinner sig i deras läsnivå och därmed försöker erbjuda den hjälpen, samtidigt 

som de får läsa utifrån eget intresse för att de ska infinna en läslust. 
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7.	Slutdiskussion	
 

Syftet med detta arbete var att, ur ett lärar- och elevperspektiv, undersöka hur de beskriver att 

den tysta läsningen följs upp och om lärarna anser att tyst läsning bidrar till att främja elevers 

läsutveckling och läsförståelse. Utifrån genomförda elevgrupps- och lärarintervjuer samt den 

analys som jag gjort framgår det att uppföljningen av bänkböckerna ser olika ut hos 

respektive lärare. Förutom att uppföljningen ser olika ut ser även lästiden som är avsedd för 

tyst läsning annorlunda ut.  

 

Jessica har 30 minuter schemalagd tyst läsning en gång i veckan och använder även det när 

eleverna är klara med andra uppgifter. I dessa avseenden blir tyst läsning ett sätt att fylla ut 

tiden och samtidigt kan man både utifrån Ewald (2007) och Björk och Liberg (1996) 

konstatera att de elever som bäst behöver öva upp sin läsning kan få minst utrymme för det 

under skoldagen. Mira har däremot avsatt 20 minuter för tyst läsning varje morgon och detta 

är något som rekommenderas av bl.a. Björk och Liberg (1996) och Chambers (2011). Enligt 

Chambers är den ideala förutsättningen att varje barn upp till sexton års ålder ska varje dag 

och på skoltid få en stund för självständig läsning (2011, s. 41). Studien visar att denna 

förutsättning ges i Miras klassrum men inte i Jessicas.  

 

Även Westlund (2013) kunde i sin studie se att den största likheten mellan de svenska och 

kanadensiska lärarna var att tyst läsning var en daglig återkommande aktivitet. Sanden (2012) 

som undersökte hur åtta skickliga lärare tänker om och använder tyst läsning i klassrummet 

kom fram till att det som var utmärkande för dessa lärare var att de hade inslag av lärarstöd 

vid läsning som annars är frånvarande vid den traditionella bilden av tyst läsning. Lärarna 

ägnade cirka en halvtimme varje dag åt tyst läsning men aktiviteten kunde inte beskrivas som 

enbart självständig då eleverna hela tiden hade stöd nära till hands. Lärarna undervisade 

eleverna i tillämpning av förståelsestrategier flera gånger i veckan samtidigt som man lät 

eleverna själva välja böcker att läsa, även här fanns lärarstödet då de elever som hade svårt att 

finna böcker som intresserade dem eller var på rätt läsnivå fick lärarens stöd att välja bok.  

 

Då jag inte observerade eller följde lärarna under en längre tid kunde jag inte se om de 

undervisade eleverna i tillämpning av läsförståelsestrategier flera gånger i veckan. Däremot 



 

31	
	

berättar båda lärarna att de genom åren pratat mycket om detta och Jessica menar att eleverna 

har lärt sig hur man ska tänka när man läser och hon tror att läsförståelsestrategierna tillämpas 

vid tyst läsning. Utifrån elevernas och lärarnas utsagor skiljer sig lärarstödet då Jessica anser 

att tysta läsningen ska vara helt självständig och att eleverna kan be om hjälp när de inte 

förstår något ord. Mira går däremot runt i klassrummet och försöker stötta och uppmuntra de 

elever som behöver det samtidigt som hon lyssnar på hur de läser, dock framkommer det av 

elevintervjuerna att hon inte alltid gör detta, ibland kommer andra saker i vägen.  

 

Eleverna uppfattar den tysta läsningen som väldigt positiv och meningsfull, de uppskattar den 

arbetsro som tysta läsningen bidrar med och de tycker att de genom tyst läsning tränar på att 

bli bättre läsare. Uppföljningen av läsningen ser olika ut i respektive klass. Mira arbetar med 

bokprotokoll där hon menar att det är ett sätt för henne att kontrollera förståelsen, dock 

förekommer inga samtal om det lästa. I Jessicas klass följs inte läsningen upp mer än att 

eleverna får berätta återberätta/sammanfatta den lästa boken för kamraten de sitter bredvid 

innan boken lämnas tillbaka i biblioteket. I analysen framkommer det, utifrån Gadamers 

tankar, att detta sätt att följa upp läsningen inte leder till att eleven får fördjupad förståelse för 

det lästa. Vid läsning gör eleven egna tolkningar och dessa tolkningar, dvs. den inre dialogen, 

ger oss en viss förståelse. Detta ”redovisas” genom bokprotokoll eller genom muntligt 

återberättande av boken. Dock visar analysen att den interaktiva dialogen saknas som enligt 

Gadamer är betydelsefull. I den interaktiva dialogen sker mötet med andras tolkningar och vi 

behöver andras tolkningar för att komma vidare med vår egen. Gadamer menar att förståelsen 

vidgas genom dialogens process. 

 

Att eleverna inte får möjlighet att samtala om det lästa på en djupare nivå innebär enligt 

Gadamer att förståelsen inte vidgas. Även Chambers betonar vikten av att om man som 

pedagog ska hjälpa sina elever att bli tänkande läsare räcker det inte med vardagligt småprat, 

pedagogerna måste hjälpa dem att utveckla förmågan att ifrågasätta, sammanfatta, jämföra 

och kritiskt granska. Det är samtalet om böcker som får oss att växa och utvecklas som läsare, 

mer än något annat (Chambers, 2011, s. 101). Utifrån de valda teorierna i studien visar 

resultaten att uppföljningen inte sker på ett sätt som Gadamer och Chambers menar är 

optimalt. En svårighet med tyst läsning är det i praktiken är orealistiskt genomföra lärarledda 

boksamtal om alla de böcker som eleverna läser självständigt. Detta är något även Mira lyfter 

upp då hon säger att det är svårt att veta hur mycket eleverna förstått då man inte kan samtala 

med alla.  
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Att båda lärarna i studien väntat med att bedriva tyst läsning fullt ut tills eleverna utvecklat 

god fonologisk medvetenhet och automatiserad avkodning ger enligt Myrberg (2007) och 

Fridolfsson (2015) goda förutsättningar för att tyst läsning ska vara effektivt och för att det 

ska ge resultat. Eleverna är alltså mogna nog att ha tyst läsning.  

 

Analysen visar att lärarna anser att tyst läsning främjar elevers läsutveckling då de genom tyst 

läsning får träna läsning, får uppleva läsning och får öva upp sitt läsflyt. De menar även att 

tyst läsning kan bidra till större läslust då eleverna får välja och läsa böcker efter eget intresse. 

Mira anser att tyst läsning behövs för att det ska ske en optimal läsutveckling, hon menar att 

tyst läsning och högläsning kan bidra med olika saker och därför är de lika viktiga. I analysen 

kunde detta kopplas till Chambers (2011) då även han lyfter upp alla delar av läsning som 

viktiga.  

 

Vidare visar analysen och resultaten att lärarna har olika uppfattningar på hur tyst läsning 

främjar läsförståelsen. Ena läraren menar att elevernas läsförståelse utvecklas då de har övat 

på hur man ska tänka när man läser och att eleverna känner till läsförståelsestrategierna. 

Andra läraren menar att tyst läsning endast främjar läsförståelsen till viss del, för att läsningen 

ska leda till en djupare förståelse och tolkning behövs dialogen. Det visar sig att 

huvudändamålet med tyst läsning inte behöver vara ökad läsförståelse utan att det är bra för 

läsutvecklingen generellt och framförallt läsflytet. 

 

Sammanfattningsvis ger denna studie oss en bild av hur uppföljningen av tyst läsning kan se 

ut både ur ett lärar- och elevperspektiv, samt vilka för- och nackdelar som finns med dessa 

sätt. Detta blir relevant då något som saknats i tidigare forskning har varit undersökningar där 

uppföljningen av tyst läsning står i fokus. Som förslag till vidare forskning skulle det vara 

intressant att undersöka hur/om tyst läsning individanpassas utifrån olika elevers 

förutsättningar och behov, detta då ena läraren under intervjun nämnde att tyst läsning inte 

fungerar lika bra för alla. Av den bakgrunden vore det intressant att undersöka vilka åtgärder 

som vidtas för att den tysta läsningen ska passa alla.  	
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8.1.	Otryckta	källor	
 

Intervju med Mira, 11-11-2016, 36:34 minuter 

 

Intervju med elevgrupp 1 – Miras klass, 11-11-2016, 17:08 minuter 

 

Intervju med elevgrupp 2 – Miras klass, 11-11-2016, 17:27 minuter 

 

Intervju med Jessica, 15-11-2016, 19:02 minuter 

 

Intervju med elevgrupp 1 – Jessicas klass, 15-11-2016, 16:40 minuter 

 

Intervju med elevgrupp 2 – Jessicas klass, 15-11-2016, 16:40 minuter 
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9.	Bilagor	
 

9.1.	Bilaga	1	
 

Hej! 

Mitt namn är Egzona och jag är lärarstudent (F-3) på Södertörns Högskola. Just nu läser jag 

min sista termin vilket innebär att jag skriver ett självständigt arbete. Jag såg på ****skolans 

hemsida att du var rektor på skolan och av den anledningen tog jag kontakt med dig. 

 

Jag skriver till dig med anledning av mitt självständiga arbete och jag undrar om du skulle 

kunna hjälpa mig att komma i kontakt med en lärare som undervisar i svenska, årskurs 2-3, 

som bedriver tyst läsning och som frivilligt skulle vilja ställa upp på att delta i min studie? Jag 

gör en undersökning där jag genom lärar- och elevintervjuer tar reda på hur arbetet med tyst 

läsning går till i klassrummet och för att jag ska få svar på mina frågor vore det kul om en av 

era lärare skulle vilja ställa upp! Det läraren skulle behöva göra är att avsätta tid för en 

intervju som tar ca 30 minuter och sedan skulle jag även behöva ha två elevgruppsintervjuer 

med fyra elever i varje grupp. Elevgruppsintervjuerna blir kortare och tar ca 15 minuter per 

grupp.  

 

Jag hoppas att du kan föra vidare detta och hjälpa mig komma i kontakt med en lärare på er 

skola som vill ställa upp! Deltagandet är helt frivilligt och alla uppgifter om skolan, lärarna 

och eleverna kommer att behandlas anonymt. 

 

Du når mig bäst genom denna mailadress eller på telefonnummer: 070******* 

 

Hälsningar, 

Egzona 

 

9.2.	Bilaga	2	
 

Information till vårdnadshavare och medgivande  

 

Hej! 
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Jag heter Egzona är en student som studerar till F-3 lärare vid Södertörns högskola. Jag läser 

just nu min sista termin på utbildningen där vi nu ska utföra en självständig studie utifrån 

frågor vi finner intressant att forska kring i skolans värld. Det jag undersöker just nu är hur 

arbetet med tyst läsning går till och följs upp i klassrummet. 

 

Studien kommer att innefatta intervjuer med både lärare och elever. Elevintervjuerna kommer 

att vara gruppintervjuer på fyra elever i varje grupp och det ska inte behöva ta mer än 15 

minuter. Detta kommer att ske vid ett tillfälle och då kommer vi att prata om elevernas 

upplevelse av tyst läsning.  

 

I intervjuerna har jag tänkt använda ljudinspelning främst som stöd för minnet. Det material 

som samlas in kommer enbart användas för denna studie och inget annat. Viktigt också för er 

att känna till är att dessa inspelningar och uppsatsen i övrigt inte kommer avslöja några av 

lärarnas, elevernas, skolan eller ortens namn. Skulle namn förekomma kommer dessa vara 

fingerade, identifikation av någon person i uppsatsen kommer vara omöjligt. Det insamlade 

materialet kommer också att förvaras så att ingen annan än jag som genomför studien kommer 

att kunna ta del av det.  

 

Deltagandet för den här studien är så klart frivillig och ert barn kan när som helst välja att 

avbryta sin medverkan. Jag vore väldigt tacksamma om ni som förälder ville lämna ert 

samtycke för denna undersökning. Om ni har några frågor får ni gärna hör av er via mail, 

egz****@hotmail.com. 

 

Vänliga hälsningar, Egzona  

 

Elevens namn och klass:__________________________________________________  

 

Vårdnadshavares underskrift:_____________________________________________  

 

Vårdnadshavares namnförtydligande:_____________________________________ 
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9.3.	Bilaga	3	
 

Intervjuguide 

 

Lärare: 

• Berätta om din bakgrund som svenska lärare, hur länge har du undervisat? 

• Vilken årskurs undervisar du i just nu? 

• Hur länge har du använt dig av tyst läsning i undervisningen?  

• Hur tycker du att tyst läsning fungerar i klassrummet? 

• Hur beskriver du syftet med tyst läsning? 

• Varför arbetar du med tyst läsning? 

• Planerar du tyst läsning på något sätt? Hur? 

• Vad brukar du göra när eleverna har tyst läsning? 

• När och hur ofta brukar ni ha tyst läsning? Hur lång tid? 

• Hur går valet av bok till? Väljer eleverna själva? 

• Väljer de fritt eller finns det ett urval att utgå ifrån? 

• Vad gör eleverna när de läst ut en bok? 

• Vad gör du när eleverna läst ut en bok? 

• Följs läsningen upp på något sätt? Samtal, recension osv. 

• Vad tror du tyst läsning kan bidra med för eleverna? 

• Ser du tyst läsning som en väg till ökad läsförståelse? Hur? 

• Vad vill du att eleverna ska få ut av tyst läsning? 

• 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? 

 

 

Elever: 

• Hur gamla är ni? 
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• Hur många är ni i er klass? 
• Vad tycker ni är roligast i skolan? 
• Vilken är den bästa boken ni har läst? Vad handlade den om? 
• Hur ofta brukar ni ha tyst läsning? 
• När brukar ni ha tyst läsning? 
• Hur tycker ni att tyst läsning fungerar? 
• Vad brukar ni göra när ni har läst ut en bok? 
• Hur brukar ni göra när ni inte förstår något ni läser? 
• Hur brukar ni tänka för att ni ska förstå det ni läser? 
• Vad brukar er lärare göra när ni läser? 
• Vart brukar ni sitta när ni läser? 
• Hur gör ni när ni ska välja en bok? 
• Brukar ni prata med era kompisar om böcker som ni läst ut? 

 

 

 

 


