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Sammanfattning 
Studien som har fallstudiekaraktär, vände sig till tre lärare, tre specialpedagoger samt 68 
elever i olika årskurser. Syftet med vår studie var att undersöka upplevelse, motiv, 
målsättning och perspektiv på tyst läsning samt med hjälp av resultaten göra en 
jämförelse av den tysta läsningen mellan våra klasser för att se om funktionen var 
likvärdig. Studien har genomförts med hjälp av observationer av den tysta läsningen. 
Därefter genomfördes intervjuer med klasslärare och specialpedagoger på respektive 
skola samt utdelning av enkäter till de elever som vi tidigare studerat under våra 
observationstillfällen.  

Resultaten av studien visar att majoriteten av eleverna läser, i stor utsträckning under 
lässtunden, de tycker om tyst läsning och uppskattar sig själva som goda läsare. 
Resultaten påvisar också att lärarnas motiv och målsättning med den tysta läsningen går 
hand i hand med funktionen av tyst läsning. Det är därför betydelsefullt att reflektera 
över resultatet då ett övergripande mål för läraren är att förmedla och skapa bra 
upplevelser samt ett bra läsutvecklingstillfälle för eleverna. I jämförelsen mellan 
klasserna framkommer att lärarnas tillvägagångssätt skiljer sig lite åt men att resultaten 
överlag är likvärdiga. Specialpedagogernas perspektiv beskriver vikten av att arbeta 
varierat för att gynna alla, både lässvaga och lässtarka elever. Både lärare och 
specialpedagoger betonar hur viktigt det är med ett gediget utbud av skönlitterära 
böcker för att tillgodose elevernas behov.  
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Förord 
Vårt val av ämne har vuxit fram sedan vi påbörjade vår lärarutbildning med inriktning 
språk och språkutveckling. Vi har fått insikt i att elevens språk och språkutveckling är 
grunden för att kunna klara av och förstå skolans olika ämnen då kunskapen är till stor 
del språkburen. En viktig del i språkutvecklingen är förmågan att kunna läsa och skriva. 
Vi har i detta arbete valt att fokusera på den läsutvecklingsstrategi som kallas tyst 
läsning. Läsningen följer med hela livet, den stärker självförtroendet och det är roligt att 
kunna läsa. Läsningen ger makt att påverka sin livssituation och lyckas i vårt samhälle.  

Inför uppsatsarbetet har vi såväl gemensamt som individuellt sökt bakgrundslitteratur 
och artiklar. Vi har tillsammans utvecklat enkät, intervjufrågor och observationsschema. 
Vår datainsamling har därefter skett individuellt på tre olika skolor i samma kommun. 
Materialet har sedan gemensamt sammanställts, analyserats och jämförts. Vi har i 
uppsatsarbetet arbetat i en gemensam skrivprocess och har tillsammans tagit ansvar för 
uppsatsens alla delar.  

Vi hoppas att resultatet av denna studie ska få lärare att reflektera över deras val av 
läsutvecklingsstrategier. På längre sikt tror vi att detta kommer att gynna eleverna, såväl 
de lässtarka som de svaga läsarna.  

Vi vill tacka lärare, specialpedagoger och framförallt alla elever som gjort denna studie 
möjlig. Ett särskilt tack riktas till vår handledare Mats Myrberg som har inspirerat och 
väglett oss i vårt examensarbete. 
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1. Inledning och bakgrund  
Läsförmåga är något relativt. Olika samhällen ställer olika krav på individens 
läsförmåga. För femtio eller hundra år sedan ställdes helt andra krav på läsförmåga än 
vad dagens samhälle gör (Säljö, 1997). Sverige är ett av de länder i världen som ställer 
högst krav på läs- och skrivförmåga (Myrberg, 2001). Myrberg (2000) redogör även för 
resultat av nationella utvärderingar som Skolverket genomfört 1992 och 1995 där det 
framgick att en elev av sex misslyckades med sin grundläggande läsinlärning. Många 
elever i årskurs 9 når ej godkänt resultat i svenska, och invandrare har särskilt stora 
problem. PIRLS studie som genomfördes av Skolverket 2003, är en jämförelse av 
läsförmågan hos elever internationellt. PIRLS är en förkortning av Progress In Reading 
Literacy Study (utveckling i läsning samt läs- och skrivkunnighet). Även denna studie 
visar att trots att svenska fjärdeklassare hade den bästa läsförmågan jämfört med 
fjärdeklassare i andra länder så framgick det i en jämförande analys från 1991 att 
svenska tredjeklassare år 2001 hade sämre läsförståelse, sämre läshastighet och att 
mindre fritid ägnades åt läsning, i jämförelse med resultaten från 1991. Kanske är 
resultatet av ovanstående studier ett bland flera motiv, till att svenska skolor idag lägger 
stort fokus på läsning. Ett av målen i svenska, årskurs 5 är 

Eleven skall kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i 

böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens 

upplevelser samt reflektera över texter (Werner, 2004 s. 210). 

Tyst läsning är ett verktyg som många skolor väljer att använda sig av, för att göra 
eleverna till läsande barn. Begreppet tyst läsning (SSR, Sustained Silent Reading) 
kommer ursprungligen från USA. Tyst läsning innebär att eleverna huvudsakligen sitter 
vid sin bänk och enskilt läser tyst under en bestämd tidsperiod om 10-20 minuter. 
Boken är oftast självvald men ibland förutbestämd av läraren. Boken behåller man tills 
den är utläst. Uppföljning av det lästa kan ske på olika sätt beroende på läraren. Ibland 
görs ingen uppföljning alls. I vissa fall ska eleven skriva eller berätta om boken. Ibland 
leder läraren ett boksamtal.  

Sedan lärarutbildningens start, har vi under våra vfu-dagar, (verksamhetsförlagda 
utbildningsdagar) i partnerområdet, gjort olika iakttagelser av tyst läsning. Företeelsen 
har visat sig vara ett återkommande inslag varje dag i klassrummen.  

 I Sverige har det inte varit någon het debatt kring tyst läsning. I USA däremot kan vi ta 
del av debatten kring den tysta läsningens funktion och upplägg. Diskussionen handlar 
om huruvida tyst läsning är lika läsutvecklande som traditionell undervisning. I 
traditionell undervisning läggs betoningen på anvisad, styrd läsning med en 
undervisning som inkluderar grammatik, ordförråd, stavning och läsförståelse.  
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Det som enligt vissa talar mot tyst läsning är att de som är lässvaga inte får den träning 
som krävs (Shanahan, 2006), medan andra forskare menar att tyst läsning måste 
genomföras enligt vissa instruktioner (Shaw, 2006) som inkluderar att 

1. läraren behöver ha god kännedom om elevernas intresse, för att tillgodose 
behovet av rätt litteratur 

2. läraren måste kontinuerligt följa elevernas läsutveckling för att tillhandahålla 
litteratur på rätt nivå 

3. läraren bör förse eleverna med texter där olika lässtrategier ingår 
Lässtrategierna ska läraren ha gått igenom innan. Eleverna ska öva på dessa 
under den tysta läsningen, för att träna och stärka förståelsen av det lästa 

4. läraren ska uppmuntra eleverna att återge det lästa. Det kan göras t.ex. 
genom diskussion, drama eller recension  

5. läraren bör motivera eleverna att reflektera över de olika lässtrategier som de 
använder vid tyst läsning, för att stärka elevens tilltro till sin egen läsförmåga 

 
Inom läsforskningen råder det stor oenighet om olika läsmetoders inbördes förtjänster, men 

flertalet forskare kan enas om att det är den sammanlagda tiden som ägnas åt skriftspråkliga 

aktiviteter som kommer att vara avgörande för barnets läs- och skrivutveckling (Ejeman och 

Molloy, 1997, s. 49). 

Krashen (2004) hävdar med bakgrund av en mängd studier att tyst läsning är lika bra 
eller bättre jämfört med det som kallas traditionell undervisning i USA. I traditionell 
undervisning läggs betoningen på anvisad, styrd läsning med en undervisning som 
inkluderar grammatik, ordförråd, stavning och läsförståelse. Det kan t.ex. vara 
diktamen, veckans ord och grammatikramsor. Manning och Manning (1984) menar 
dock att bäst resultat av den tysta läsningen erhålls genom att eleverna pratar med 
varandra om det lästa och att man läser samma böcker. National Reading Panel (NRP) i 
USA, är ett projekt som sammanställt resultat av en mängd olika studier för att fastställa 
effektiviteten av olika metoder för att lära barn läsa. Även i NRP (2000), ifrågasätts 
resultatet av att ha elever involverade i självständig tyst läsning med minimal 
vägledning och återkoppling. NRP kunde inte se något positivt samband mellan de 
program som uppmuntrar till massor av självständig tyst läsning istället för traditionell 
undervisning. NRP menar att även om uppmuntran till mer tyst läsning är instinktivt 
tilltalande så finns det idag inte tillräckligt erhållna forskningsbevis från studier med 
hög metodisk kvalitet för att upprätthålla idén om att dessa insatser tillförlitligt ökar hur 
mycket eleverna läser, eller att sådana program förbättrar läsprestationer.  

I kommunen där studien genomförs har man som målsättning att kommunens barn ska 
bli läsande barn. Kommunen arbetar efter en särskild utvald modell, ett 
läsutvecklingsschema (LUS) framtagen av Allard, Rudquist och Sundblad (2001), som 
förespråkar att alla elever, i hela Sverige, varje termin ska kartläggas efter denna 
modell. Detta för att man effektivt ska kunna synliggöra och följa elevernas 
läsutveckling.   
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Kommunens mål är att läsutvecklingen ska gå från  

• utforskande, upptäcka läsningen och hitta enkla ord, till  

• expanderade, enklare kapitelböcker till tjockare, till  

• litterat läsande, förutsätter abstrakt och hypotetiskt tänkande  

I Sverige finns inte mycket forskning och teorier om hur pass läsutvecklande tyst 
läsning är för elever, att tillgå, därför ser vi att vårt arbete fyller en viktig funktion. Vi 
har tagit del av en C-uppsats där det framgår en önskan om framtida forskning, som 
ytterligare motiverat oss till detta examensarbete.  

Det skulle dessutom vara intressant att göra en kvalitativ undersökning med dels intervjuer av 

klasslärare på lågstadiet och dels observationer i klasser, detta för att få en djupare förståelse 

för hur klasslärare tänker och agerar vad gäller läsinlärningsmetodik samt för att få en bild av 

vad som påverkar dem i deras val av läsmetod (Värmon-Lindell, 1996, s. 67). 
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2. Syfte och frågeställningar 
För att kunna leva upp till vårt samhälles höga krav på läsförmåga vill vi i vår framtida 
roll som pedagoger, ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att bli goda läsare. 

Läsning är i väsentliga delar en färdighet. Och för att en färdighet ska kunna utvecklas krävs 

stora doser av övning (Lundberg och Herrlin, 2003, s. 16).   

Vår upplevelse är att det genomförs stora doser av övning i skolan, då mycket tid 
avsätts för tyst läsning. Vår fråga är om tyst läsning är det bästa tillvägagångssättet, på 
det sätt det utförs idag, för att eleverna ska utveckla och öva upp sin läsning, till att bli 
en färdighet? 

Genom de iakttagelser vi tidigare gjort av tyst läsning, är vår upplevelse att själva 
läsningen alltför sällan varit i fokus hos många av eleverna. För att se funktionen av 
denna läsutvecklingsstrategi, var syftet med vår fallstudie dels att undersöka hur 
eleverna upplever tyst läsning samt att undersöka lärarnas motiv, målsättning och 
upplevelser av tyst läsning. Genom att ta del av specialpedagogernas perspektiv på tyst 
läsning kunde vi få en bredare förståelse. För att se om funktionen av den tysta 
läsningen var likvärdig så jämförde vi resultaten mellan våra respektive klasser. 

Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning är tyst läsning i fokus ur ett elevperspektiv? 
2. Vilka är elevernas upplevelser av tyst läsning? 
3. Hur ser lärarnas motiv, målsättning och upplevelser av tyst läsning ut? 
4. Hur ser specialpedagogernas perspektiv på tyst läsning ut? 
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3. Teori 

3.1 Läsprocesssen 
Läsning innebär en avkodning av grafiska tecken som leder till språkliga betydelser. 
Varje ord har en fonologisk identitet som anger en inre ljudbild. Varje ord har en 
syntaktisk identitet som meddelar typiska grammatiska funktioner hos ordet, när det 
ingår i ett sammanhang. Orden har en semantisk innebörd som fastställer betydelse i 
olika sammanhang. Under läsinlärning tillkommer även ordets ortografiska form, 
utseende. Den byggs upp i långtidsminnet hos barnet som en inre visuell bild. Under 
läsprocessen förändras barnets språkliga värld menar Ejeman och Molloy (1997). 

Enligt Höien och Lundberg (2001) är de olika stadierna i läsutvecklingen följande  

1. Pseudoläsning 
2. Logografiska-visuella stadiet 
3. Alfabetisk-fonologiska stadiet 
4. Ortografisk-morfemiska stadiet 

 
Pseudoläsning kallas även låtsasläsning vilket innebär att barnet imiterar den vuxne. 
Barnet kan återberätta vad som lästs tidigare med hjälp av att bläddra i en bok och titta 
på illustrationerna. Det logografiska stadiet innebär att det lärt sig känna igen vissa 
ordbilder, sitt namn t.ex. I det alfabetiska stadiet är barnet på väg att knäcka koden med 
hjälp av bokstäverna i texten. Man förstår att varje grafem, bokstav, är kopplat till ett 
fonem, ljud. I det ortografiska stadiet har barnet knäckt koden och känner igen en del 
ordbilder. Igenkännandet av ord ger läsningen mer flyt vilket senare leder till ett mer 
utvecklat, effektivt läsande.  

Problem som kan uppstå i samband med läsning, och skrivning, kan i första hand 
kopplas till den fonologiska omkodningen. För att klara det steget måste barnet ha en 
medvetenhet till sitt eget språk. Många barn i förskoleåldern har ingen aning om att det 
språk de talar består av ord, att de är av olika längd och är uppbyggda av olika stavelser 
eller ljud. 

Fokus på fonologi i läsinlärningsstarten får inte innebära att bokstavskunskapen sätts åt sidan. 

Barn måste uppmuntras att skriva bokstäver, ord och meddelanden redan från förskoleåldern 

(Myrberg, 2003, s. 39). 

Läsning omfattar de två huvudkomponenterna avkodning och förståelse. För att 
läsprocessen ska bli lika effektiv som det talade språket så krävs det att avkodningen 
blir automatiserad. Annars kommer läsningen att ta de mentala resurser som egentligen 
behövs för att förstå det lästa. Det krävs alltså stora doser av övning för att utveckla en 
färdighet. Därigenom motiveras vikten av att den tysta läsningen är i fokus hos eleven 
under lässtunden. 
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3.2 Språk- och läsutveckling 
För att locka till läsinlärning behöver vi skapa en nyfikenhet hos barnen. De behöver 
först lära sig att skriftspråket är något som man kan kommunicera med. Läs- och 
skrivinlärning går ofta hand i hand, där det börjar med att barnet lär sig några helord, till 
en början sitt namn (Berglund, 060908). Kombinationen av högläsning, meddelanden 
och medvetenheten om att skrift är ett språk skapar lust hos barnet att vilja kunna läsa. 
För att kunna tillgodogöra sig undervisningen i läs- och skrivutveckling är 
förutsättningarna följande enligt Ejeman och Molloy (1997). 

• vill lära sig läsa, frågar efter t.ex. bokstäver och vill veta vad som står under 
bilder 

• kan förstå och använda språket 
• har förmåga att göra sig en klar inre hörselbild av ljud och ord 
• har nått en så god motorisk utveckling att både hand- och ögonrörelser kan 

kontrolleras i viss grad 
• har förmåga till stillhet och koncentration 
• har en viss minnesbild 
 

Alla övningar som genomförs för att utveckla barnets språk och läsutveckling måste ha 
ett syfte och ett mål som är klart för både barnet och pedagogen. Kontinuitet av dessa 
övningar är viktigt för att främja utveckling. Då en nyckelställning i skolarbetet är 
språket. Återigen vill vi lyfta fram läsning som en viktig del i det språkutvecklande 
arbetet. Läsning är ett inlärt beteende.  

… det är inget som mognar fram utan kräver många, många timmars övning  (Af Trampe, 

2005, s.2).  

Läsförmåga uppstår inte som en följd av naturlig utveckling eller en allmänt lässtimulerande 

miljö. Den är beroende av ett aktivt lärande (Myrberg, 2000, s. 10). 

För att utveckla läsfärdighet, avkodning av ord, krävs fonologisk medvetenhet. Man bör 
därför redan innan skolstart som pedagog arbeta med att relatera grafem till fonem, 
vilket hjälper barnet att lista ut vad som står skrivet i text. Det är viktigt att barnet tidigt 
upplever läsning, som något meningsfullt. 

Det är genom meningsfullhet som barn lär sig läsa, och innan de kan läsa tillräckligt bra för att 

begripa vad de gör måste någon hjälpa dem. Barn lär sig att läsa genom att läsa, men inte på 

en gång. De tillägnar sig förmågan successivt genom att andra människor hjälper dem över de 

svåra trösklarna (Smith, 2000, s. 14). 

Vi vill också lyfta fram betydelsen av att barnen uppmuntras att läsa och ta hjälp av 
varandra. Som pedagog får man inte underskatta elevernas förmåga att lära sig av 
varandra, då de tillsammans resonerar om textens innehåll eller hjälps åt att lösa något 
lästekniskt problem. De elever som har kommit en bit i sin läsutveckling får fungera 
som förebilder och ge stöd till sina klasskamrater som ännu inte hunnit lika långt. För 
att bli en god läsare hävdar Lundberg och Herrlin (2003) att det krävs 5000 lästimmar. 
Därmed kan vi konstatera att skolans tid inte räcker till för att utveckla läsning till en 
färdighet och för att alla elever skall lära sig läsa och ta till sig av alla övningar så krävs 
en stor kompetens hos läraren. 
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Den skicklige läraren behärskar många metoder, arbetssätt och material. Hon kan välja det 

arbetssätt som passar gruppen eller den enskilde individen bäst vid ett givet tillfälle (Myrberg, 

2003, s. 9). 

Ett av de återkommande givna tillfällen som vi tänker på, är stunden med tyst läsning. 

3.2.1 Att förebygga problem med läsutveckling 

Tidig insikt ger tidig insats. I en klass finns alltid läsare på olika nivåer i sin 
läsutveckling och till detta måste läsundervisningen anpassas. De elever som inte hunnit 
så långt måste få ett mer grundläggande och strukturerat stöd än de andra, både 
individuellt och i grupp. För detta måste läraren ha god kännedom om var varje enskild 
elev befinner sig i sin läsutveckling och aktivt samarbeta tillsammans med 
specialpedagog. När det gäller språk- och läsutveckling är det av största vikt att påbörja 
i mycket tidiga åldrar med att utveckla den språkliga medvetenheten och hand i hand 
med det, läs- och skrivutveckling. 

Med språklig medvetenhet menar man att barnet självständigt och mer eller mindre medvetet 

funderar över språket. Barnet lägger märke till språkets form och skiljer det från dess 

betydelse. Barnet tänker på hur något sägs eller skrivs (Svensson, 2005, s.17). 

Redan i förskola/förskoleklass kan pedagogen börja med språk- och läsutveckling 
genom t.ex. att skriva korta meddelanden, skriva på tavlan vilken dag det är och skriva 
vad som ska ske under dagen, samt förstärka texten med någon form av bilder eller 
illustrationer. 

Vikten av att förebygga problem med språk och läsutveckling i skolan betonas i den 
amerikanska konsensus rapporten Preventing reading difficulties in young children av 
Snow, Burns och Griffin (1998). Där beskrivs att det förebyggande arbetet av problem 
för barn i de yngre åldrarna, bör ske av såväl pedagoger som föräldrar. Det omfattar 
bl.a. att konversera med barnen, högläsning, läsa tillsammans, tillhandahålla 
skrivmaterial, rim och ramsor, lekar med helordsbilder, lekar med ords liknelser, 
stavelser och ljud. I rapporten framgår även att de flesta barn som får denna pedagogik 
blir mer redo för läsinlärning. Även Höien och Lundberg (1990) redogör för hur 
läsinlärning kan få en bättre start genom stimulerande lekar och övningar i de yngre 
åldrarna samt även att betydelsen av en stimulerande hemmiljö spelar stor roll. Nauclér 
och Magnusson (1997) betonar också att tidig stark språklig förmåga ligger till grund 
för god läsförståelse högre upp i åldrarna. Beträffande läsinlärning så är litteratur och 
högläsning i såväl hemmet som förskolan och skolan av stor betydelse för att, skapa ett 
läsintresse hos barnen och visa att läsning är roligt och betydelsefullt. 

3.2.2 Pedagogens kompetens 

För att förskolebarn i Sverige ska ha möjlighet att arbeta mer medvetet med 
språkutveckling och läsinlärning så krävs flera genomtänkta språklekstillfällen där 
barnen har möjlighet att leka med språket (Lundberg, 1987). Grunden är viktig för oss 
alla, oavsett om vi skall undervisa eller bli undervisade, pedagogen måste kunna 
förmedla kunskap så att eleven kan bygga upp enkla och konkreta strategier för att 
utveckla sin läs- och skrivkunskap.  
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Språket är en naturlig process och vi utvecklar språket i en social kontext, i samspel 
med andra. Till skillnad från språket är läsning inte en naturlig process och det kräver 
därför att man aktivt övar.  

Oavsett vilka läsinlärningsmetoder pedagogen använder sig av är det viktigt att skapa 
tydliga ramar och tydliga strukturer kring dessa valda metoder. Melin och Delberger 
(1996) menar att man företrädesvis bör kombinera både ljudningsmetoden (syntetisk 
princip) och helordsmetoden (analytisk princip). International reading association (IRA, 
2006) tar även upp vikten av att ha välutbildade och behöriga lärare i varje klassrum. De 
menar att kompetenta lärare 

• förstår barnens läs- och skrivutveckling 
• bedömer varje barns individuella utveckling och relaterar läsinlärningen till 

barnens tidigare erfarenheter 
• använder olika läsinlärningsmetoder 
• tillhandahåller omväxlande material och texter till elevernas läsundervisning 
• skräddarsyr undervisningen för individen 

 
Den skickliga läraren utmärks av ingående kunskaper om barns språkliga utveckling, om läs- 

och skrivprocessen och av ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som tar sin 

utgångspunkt i elevernas förmåga och individuella strategier… Undervisningen måste upplevas 

som meningsfull av varje elev. Läsa och skriva handlar om kommunikation (Myrberg, 2003, 

s.7).  

Det är viktigt är att våga vara flexibel eftersom alla elever har olika bakgrund, 
erfarenhet och inlärningsstil. Målet på sikt är att eleverna ska nå det ortografiska stadiet 
i sin läsning, då orden avkodas direkt per automatik och läsningen blir flytande.  

Alla metoder för läsundervisning kan ge vissa positiva resultat för vissa barn vid vissa tillfällen 

(Höien och Lundberg, 1990, s.128). 

3.3 Skönlitteratur i skolan 
För det läsande barnet gäller det att hitta olika strategier som gör att insatserna minskar 
och utbytet ökar. För oss vuxna gäller det att tillhandahålla dessa strategier för att kunna 
hjälpa barnet. Att då använda sig av skönlitteratur som läromedel för att ge barnet ett 
rikt språk är värd att lyfta fram eftersom detta har stor betydelse för språkutvecklingen. 
Skönlitteraturen har ett levande, rikt och nyanserat språk och barnet får ta del av olika 
språkstilar, utveckla sitt ordförråd och skapa sig inre bilder.  

Det är genom att läsa som vi utvecklas till läsare. Man kan se på läsningen (Rosenblatt, 
2002) som något unikt där varje text och varje läsare möts utifrån sina speciella 
förutsättningar. Skönlitteraturen ger även kunskaper, man lever sig in i berättelsen. De 
kunskaper som boken ger knyts ofta till en känslomässig upplevelse. Genom litteraturen 
kan barnen även möta människor som har det på samma sätt som de själva, t.ex. trassel 
med föräldrar, syskon och kompisar. Skönlitteraturen ger underhållning och avkoppling. 
Med detta som bakgrund så har elevens upplevelse av tyst läsning en central funktion, 
sett ur ett läsutvecklingsperspektiv. 
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3.3.1 Skönlitteratur på rätt nivå 

Det är aldrig så att en viss bok passar för alla elever. Det är viktigt att låta eleverna 
prova att själva få försöka, göra sina val. För oss som lärare är anledningen till elevens 
bokval inte alltid uppenbara. Man bör ändå i viss mån respektera elevens val och finnas 
till hands om det blir fel. Ju tidigare eleven är i sin läsutveckling desto större är behovet 
av att hitta bra böcker på rätt nivå. Det behövs tillgång till en stor mängd litteratur i 
klassrummet.  

För att få fart på läsutvecklingen behöver man läsa 1-3 böcker om dagen (Allard, Rudqvist och 

Sundblad, 2001, s.154). 

För att stimulera elevens läsutveckling, är ändå böcker som ligger något över elevens 
utvecklingsnivå att föredra. Då kan eleven nå upp till den övre gränsen av den 
potentiella utvecklingsnivån inom det aktuella utvecklingsområdet. Men målet för all 
läsning bör ändå vara att eleverna ska tycka att det är roligt att läsa. Då utvecklas deras 
språk och de kan tillgodogöra sig olika typer av text med olika syften för läsning åsyftar 
Björk och Liberg (2004).  

Den skönlitterära texten-barnboken är ett viktigt komplement till skolans övriga 
obligatoriska texter. Barnboken ger möjlighet till (Hallberg, 1996) 

• upplevelse, inlevelse och engagemang 
• språklig utveckling 
• personlig utveckling 
• idéer till skrivande och stöd för eget skrivande 
• att diskutera värderingar 
• jämförelse med den egna verkligheten 
• att skapa motbilder till masskulturen 

3.3.2 Tyst läsning 

Björk och Liberg (2004) skriver en del om tyst läsning. De förklarar att det är genom att 
läsa som alla lär sig läsa och genom läserfarenheterna utvecklas läsförmågan, ju mer 
erfarna läsare våra elever blir desto mer ska vi uppmuntra dem att läsa tyst. Deras teori 
kring funktionen av tyst läsning är att det fungerar bra för dem som läser automatiserat, 
men för de lässvaga och de yngre barnen så behöver man få läsa högt. För elever med 
mindre utvecklad läskunnighet är det desto viktigare att ha rösten som stöd då man 
behöver höra sin egen röst, uttala orden för att underlätta innehållsuppfattningen. Rösten 
hjälper till att minnas och förstå vad man just läst. 

Barnen måste få tid att läsa i sin bänk- eller biblioteksbok, därför skall man avsätta tid 
till detta, helst dagligen. Det är annars lätt att den individuella läsningen inte hinns med. 
Om man bara får läsa då 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. 
Det är så många obligatoriska uppgifter som måste vara klara. Det är viktigt att visa 
intresse för barnens läsning också vid den individuella läsningen. När man sitter ner och 
pratar med dem om hur de upplever boken och hur de tycker det är att läsa, växer den 
enskilda eleven i medvetenhet om sin egen läsförmåga och hur den utvecklas.   
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3.3.3 Bibliotekets betydelse 

Boksamlingar bör finnas på flera ställen i skolan, inte enbart i klassrummet eller i 
bokförråd. För att locka till skönlitterär läsning krävs en stor variation av genrer och av 
olika svårighetsgrad för att möta elever på olika läsnivåer med varierande intressen. 
Skolbiblioteken har en betydelsefull funktion i sammanhanget. Dessa gör det möjligt för 
eleverna att låna böcker för fri läsning, hemlån och undersökande arbete i olika 
skolämnen. Med anledning av 90-talets ekonomiska besparingar så har många 
skolbibliotek avvecklats. Av dem som finns kvar är flertalet obemannade och dessa blir 
ofta tämligen oorganiserade.  Det gör att pedagoger och elever själva får söka litteratur 
efter bästa förmåga.  

Simonsson (2004) markerar värdet av att bilderboken i förskolan lyfts fram. Att vi är 
medvetna om hur, när och vad vi läser för barn samt att bilderböcker/litteratur finns 
tillgängligt i rummet för barnen. Här har bibliotekariens kompetens stor betydelse, att 
kunna vägleda och hjälpa pedagogerna i förskolan och skolan, att hitta lämplig litteratur. 

3.4 Läspedagogiska traditioner 
Frost (2002) skriver om de återkommande diskussionerna mellan forskare i både USA 
och Europa. Debatten har förts om hur man bäst undervisar elever i läsning på 
nybörjarstadiet. Då forskarna är oeniga har resultatet lett till förvirring hos pedagogerna 
som har praktiken som sin vardag. Diskussionen pågår i huvudsak kring två olika 
metoder. Den ena är whole language (helordsmetoden) som uppfattar läsning primärt 
som en kommunikativ process. Traditionen kring helordsmetoden viktigaste synpunkter 
är följande 

• att lära sig läsa är i princip detsamma som att lära sig tala 
• att lära sig läsa är en naturlig del av den språkliga utvecklingen. Läsfärdighet 

uppstår genom att man läser meningsfulla texter 
• medvetenhet om fonem spelar en underordnad roll vid läsning. De väsentliga 

aktiviteterna handlar om att förutsäga innebörden eller meningen och att 
kontrollera dess riktighet, framförallt genom att iaktta första bokstaven i orden 

• de är bara riktiga böcker som skapar riktiga läsare, det vill säga man ska inte 
använda tillrättalagda läseböcker 

 
Den andra är Phonics traditionen (ljudningsmetoden). Där utgår man ifrån att läsning 
sker genom tolkning av alfabetiska systemet och för att man först därefter kan helt och 
fullt inrikta sig på meningsinnehållet. De viktigaste synpunkterna kring 
ljudningsmetoden är följande 

• att lära sig läsa innebär att introduceras i skriftspråkets principer 
• medvetenhet om fonem har en avgörande betydelse för att man ska kunna bygga 

upp säkra korrespondenser mellan bokstav och ljud, vilket är förutsättningen för 
att man ska kunna lära sig läsa 

• att kunna läsa förutsätter att man på ett automatiskt sätt kan avkoda ord 
• för att man ska tillägna sig innehållet måste det finnas en säker avkodning av ord 
• för att man ska lära sig läsa krävs anpassade texter 
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Nybörjarläsningen skiljer sig principiellt från den rutinerade läsningen. 

Det faktum att barn är olika kräver att läraren har en allsidig syn på läsundervisningen, en 

allsidighet som man kan uppnå genom att betrakta de två läspedagogiska traditionerna som 

komplement till varandra (Frost, 2002, s. 10). 
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4. Metod och genomförande 
När vi säger att vår undersökning har fallstudiekaraktär menar vi att fallstudien är en 
undersökning på en avgränsad situation. Ett fall kan vara en individ, en grupp individer, 
en organisation, eller en situation enligt Patel & Davidsson (2003). De menar även att 
vid fallstudier utgår man från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande 
information som möjligt. Ytterligare ett synsätt på fallstudien får vi från Merriam 
(1994). Hon lyfter fram fallstudien som en undersökning av en specifik företeelse. Den 
specifika företeelse som vi har valt att undersöka är hur man hanterar tyst läsning. Vi 
har undersökt upplevelse, motiv, målsättning och perspektiv på tyst läsning. Detta har 
gjorts genom observationer, intervjuer med lärare och specialpedagoger samt enkäter till 
samtliga elever i våra klasser. För att se om funktionen av den tysta läsningen var 
likvärdig så har vi jämfört resultaten mellan våra klasser. Det gör vår studie till viss del 
komparativ (Bryman, 2002) då vi har använt oss av, i det närmsta identiska metodval 
och har jämfört resultaten i tre olika klasser, på respektive skolor. Med identiska 
metodval menas att intervjufrågor, observationsschema och enkäter har varit detsamma. 
Datainsamlingen har genomförts individuellt av oss på respektive skola. Eftersom vi har 
olika personligheter så kan tillvägagångssättet vid datainsamlingen aldrig bli helt 
identisk. Intervjuer och enkäter följer upp och bekräftar eller dementerar våra 
genomförda observationer. Studien blir därmed kvalitativ men med kvantitativt inslag 
(Trost, 2001). Resultaten av vår datainsamling genererar olika aspekter av tyst läsning, 
dessa aspekter kan betraktas som olika variabler. 

4.1 Metodval 
Vi har valt att göra observationer, enkäter och intervjuer på tre skolor. Valet av metoder 
har vi arbetat fram med utgångspunkt i våra frågeställningar. 

Observationer är ett sätt att iaktta en specifik företeelse i verkligheten. Vi har använt oss 
av en strukturerad observation (Bryman, 2002), ej deltagande, och har utifrån samma 
villkor kunnat studera beteenden och registrera dessa utifrån våra kategorier (se bifogad 
bilaga 1). Kategorierna har vuxit fram under tidigare Vfu (verksamhetsförlagd 
utbildning) då vi gjort ostrukturerade iakttagelser av tyst läsning. Observationsschemat 
är en god hjälp för att få en bild av vad som händer under lektionen. Det används därför 
som grund i vår jämförelse och för granskning av effektivitet kring metodval vid 
läsutveckling. Observationsschemat har utprövats. Våra kategorier i 
observationsschemat är följande 

• elev sitter och läser i sin bok (ögonrörelser följer text) 
• elev tittar/bläddrar i sin bok (ögonrörelser följer ej text) 
• elev gör annat än läser (går ut, snyter sig, tittar i bänken, sitter & 

drömmer/tittar ut i luften) 
• elev gör andra, från läraren, tilldelade uppgifter (ex. läxor) 
• elev byter bok (går till bokhyllan och hämtar ny bok) 
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• elev tilltalar elev 
• elev tilltalar lärare 
• lärare tilltalar elev 
• lärare läser med någon/några av eleverna (eleven läser högt, läraren lyssnar 

och hjälper/stämmer av) 
• läraren lämnar klassrummet 
• övrigt (här registrerar vi det som inte täcks av våra kategorier) 

 

Intervjuerna med specialpedagog och lärare har genomförts med utgångspunkt i att 
försöka få svar på vår studies frågeställningar. Frågorna finns i ett separat frågeschema 
(se bifogad bilaga 2). Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats individuellt 
av oss. Samtliga transkriptioner har analyserats gemensamt av oss. I analysen har vi 
gemensamt jämfört de olika svaren från transkriptionerna både lärare och 
specialpedagoger. Fördelen med våra semistrukturerade intervjuer är att vi använt oss av 
identiska frågeställningar vilket underlättat jämförelsen av resultaten. Vi ville ta del av 
lärarens motiv och målsättning med tyst läsning. Vi ville också få deras upplevelse av 
hur tyst läsning fungerar praktiskt sett i klassrummet. Syftet med intervjuerna var även 
att få specialpedagogernas perspektiv på tyst läsning. Vi har inte valt helstrukturerad 
intervju, utan lämnar svarsalternativen mer öppna. Intervjufrågorna har utprovats enligt 
Ekholm, Fransson och Sandström (2002). Frågorna har vuxit fram genom de 
iakttagelser vi gjort under tidigare vfu, och rör följande 

• erfarenheter 
• funktion 
• upplevelser  
• metod 
• önskemål 

 
Vår elevenkät (bifogad bilaga 3) har nio slutna frågor med tre svarsalternativ (stämmer; 
inte alls, ibland, helt) samt en avslutande öppen fråga. Eftersom vi har slutna frågor 
kunde vi analysera och jämföra resultaten. En annan fördel med enkäter var att vi kunde 
anpassa utformningen för våra yngre elever (Bryman, 2002) samt att arbetet med 
enkäterna var tidsbesparande i jämförelse med om vi hade valt strukturerade intervjuer 
med eleverna. Syftet med enkäten var att få tillgång till elevernas upplevelse och 
inställning till tyst läsning. Vi har gjort en pilotstudie (Bryman, 2002) av enkäten på en 
annan utomstående skola för att kontrollera att frågeställningarna var relevanta och 
tydliga. Gensvaret av studien ledde till att en del frågor formulerades om och 
ordningsföljden till viss del ändrades. Frågorna har vuxit fram genom de iakttagelser vi 
gjort under tidigare vfu, och rör följande 

• upplevelser  
• inställning 
• erfarenheter 
• önskemål 
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4.2 Urval av undersökningsgrupp 
Val av undersökningsgrupper var elever i årskurs 2 (24st) skola A, elever i årskurs 3 
(20st) skola B samt en klass som är en åldersblandad 3-4: a (25st) skola C. Dessa 
grupper valde vi eftersom vi har våra vfu placeringar där och för att de arbetar med tyst 
läsning. En annan anledning är att vi under tidigare vfu, gjort våra iakttagelser i dessa 
åldersgrupper. Vi valde att intervjua klasslärarna till samma elever som vi observerat, 
för att få en överensstämmande bild vid analys av insamlat material. Intervjuerna med 
specialpedagogerna genomfördes för att få ett bredare perspektiv på tyst läsning. 
Specialpedagogerna är verksamma på de skolor där datainsamlingen utförts. 

Skola A har funnits sedan början av 1930-talet, och ligger inom gångavstånd från 
pendeltågsstationen. Närområdet består i huvudsak av äldre villor och radhus. 
Utemiljön på skolgården inbjuder till lek, det finns också en skogsslinga i anslutning till 
skolgården. Från att i början ha varit en ren lågstadieskola (skolår 1-3) har skolan 
utvecklats till en F-6 skola med lite drygt 510 barn indelade i 24 klasser inklusive tre 
förskoleklasser och två särskilda undervisningsgrupper. Skolans klasser är till största 
delen åldershomogena. Det finns fyra åldersblandade klasser varav två där 
undervisningen utövas på engelska. Klasserna är i sin tur indelade i nio arbetslag (sex 
för skolan och tre för fritidshemmen). I skolan finns sex fritidshem varav ett är inriktat 
mot äldre barn (år 4-6). Skolan har ett obemannat bibliotek.  

Skolan prioriterar en helhetssyn på barnen och arbetar på ett temainriktat sätt. Fokus har 
varit att utveckla arbetet med rörelse, hälsa samt matematikundervisningen. De har 
utvecklat portfolio och portfoliometodik. Man dokumenterar barnens 
kunskapsutveckling genom LUS (läsutvecklingsschema). Resultaten ligger till viss del 
som grund för resurstilldelningen i klasserna. Skolan har för övrigt ett aktivt 
förebyggande arbete mot mobbning. Man har dessutom två internationella klasser där 
undervisningen bedrivs på engelska.  

Skola B är en liten skola med tre klasser, en förskoleklass och fritidsverksamhet beläget 
i ett lugnt villaområde, 5 minuters gångväg från pendeltågsstationen. Skolan har cirka 
90 elever. Skolan byggdes 1965 och byggs för närvarande ut.  Utemiljön på skolgården 
har naturen precis inpå vilket erbjuder stort utrymme för lek och kojbyggen. Arbetslaget 
har stor erfarenhet, kompletterar varandra väl och har ett gott samarbete. Skolan har 
även en förskola med tre avdelningar. Köket lagar egen mat och serverar dagligen ett 
rikt salladsbord. Skolan arbetar enligt en modell som i huvudsak bygger på ett laborativt 
och individuellt arbetssätt med arbete i ämnesrum, intensiv lästräning, stor 
föräldrasamverkan, kulturell inriktning, introduktion i engelska språket och tematiskt 
arbete. Skolan har även dans med anställd danspedagog med start från 3-4 års ålder. 
Skolan har ett obemannat men välsorterat bibliotek.  

Skola C har funnits sedan 1978 och hit tar man sig lättast med buss från 
pendeltågsstationen. Skolan är en grundskola F-6 med integrerad fritidsverksamhet samt 
särskola 1-9 och träningsskola 1-9 för barn med funktionshinder och tilläggshandikapp. 
Skolan har sammanlagt cirka 480 elever. Närområdet består av villor, radhus och en del 
bostadsrätter, där skolan ligger väl inbäddad. Området kring skolan är bilfritt och fem 
minuters gångväg därifrån finns skogen.  
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Man arbetar mål och resultatstyrt i ett F-6 perspektiv. Skolan är indelad i åldersblandade 
arbetsenheter. Personal från den praktiskt-estetiska arbetsenheten arbetar med elevens 
val i årskurs 4 - 6. Minst 30 minuters rörelse varje dag är ett mål de strävar efter. 

Skolan arbetar efter visionen att alla som lämnar skolan har bibehållen lust och intresse 
för fortsatt lärande och att de bär med sig ett positivt minne av åren i skolan. Alla på 
skolan arbetar aktivt för att levandegöra skolans miljöprofil. Man arbetar här aktivt med 
bl.a. källsortering och kompostering. Att värna om närmiljön och naturen är en viktig 
del av miljöarbetet. Man strävar mot att all verksamhet skall genomsyras av 
miljötänkandet. Vuxna från flera enheter arbetar i en mobbingförebyggande grupp. I 
klasserna finns elevstödjare som samarbetar med personalen för att motverka, förebygga 
och förhindra trakasserier och mobbning bland barnen. Skolan har ett obemannat 
bibliotek.  

Sammanfattning 

Ovanstående beskrivning av skolorna visar att skola A och C är ganska lika. De har 
elever i åldrarna 6-12 år. Skola B med elever i årskurs 3 har elever från åldrarna 6-9 år. 
Den skolan är betydligt mindre då den endast har 90 elever inskrivna. Skolan har även 
förskola i samma skolbyggnad vilket innebär att barnen kan ha vistats i samma 
byggnader från 0-9 år. I stort sett har alla elever på samtliga tre skolor svenska som 
modersmål och medelklassens värderingar är den satta normen. Gemensamt är även att 
klasserna ungefär en gång/månad besöker huvudbiblioteket i kommunen. Där väljer 
eleverna i huvudsak litteraturen själv, men under lärarens överinseende. Bebyggelsen i 
respektive skolas närområde utgörs mestadels av villor, radhus samt grönområden. 
Samtliga skolor arbetar med LUS som ett verktyg för att se elevernas läsutveckling.  

Nya LUS säger inget om vad läraren ska göra för att följa denna utveckling. Det hjälper läraren 

genom att synliggöra den utveckling barnet genomgår. Viktigt är att åter påpeka att LUS inte är 

och har aldrig varit en metodisk modell för läsundervisning skriver Allard, Rudqvist och 

Sundblad (2001, s.9 ). 
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4.3 Genomförande 
Datainsamlingen påbörjades med observationer i klassrummet av tyst läsning. Vi valde 
avsiktligt att börja med observationer istället för intervjuer och enkäter. Detta för att 
undvika att lärarna skulle bli allt för medvetna om vad som observerades, då risk kunde 
föreligga att det skulle kunna påverka deras förhållningssätt i klassrummet under 
observationerna. Vi genomförde observationerna av den tysta läsningen individuellt i 
klassrummet vid tre tillfällen var, på respektive skola. Tillfällena och tiden för 
observationerna var inplanerade enligt ordinarie schema för att ge oss ett trovärdigt 
resultat. Vare sig elever eller lärare var i förväg informerade om vad som i detalj skulle 
observeras. Under den tysta läsningen som varade i sammanlagt 10-20 minuter, 
observerades hela klassen, individ för individ, i två minuters intervaller. Varje individs 
beteende registrerades efter rätt kategori i observationsschemat.  

Intervjuerna genomfördes som inplanerat, på ostörd, avskild plats och spelades in med 
kassettbandspelare. Därmed lagrades verkligheten (Patel och Davidsson, 2003), vilket 
gjorde det möjligt för oss att transkribera och analysera samtalen, för att försäkra oss om 
att vi har uppfattat allt korrekt.  

Enkäter (bifogad bilaga 3) delades ut i klassen av oss. Vi läste upp missivbrevet för 
eleverna för att förtydliga och svara på eventuella frågor (bifogad bilaga 4). Innan 
enkäten delades ut förklarade vi för eleverna att det var viktigt att de svarade utifrån sig 
själva, inte tittade på kamratens svar eller försökte svara så som de trodde att vi eller 
läraren ville. Enkäterna fylldes i på plats och samlades in direkt. Efter insamling av 
enkäter gav vi deltagarna en liten belöning, en chokladboll.  

4.4 Bortfall 
Vid våra observationer observerades alla närvarande i klassen. Antalet närvarande utgör 
i beräkningarna 100 % och viss sjukfrånvaro har frånsetts. Enkäter delades ut till 
sammanlagt 68 elever. En elev var frånvarande vilket leder till 1,47 % bortfall. Det 
innebär att svarsfrekvensen var 98,53 %. Vid intervjuerna hade vi 0 % bortfall på 
respektive skola. Vi vill härmed understryka att bortfallet vid vår undersökning varit 
minimalt och inte påverkat resultatet nämnvärt. 

4.5 Etiska aspekter 
I studien har Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002) följts. Informationskravet har uppfyllts genom 
att vi informerat de som intervjuats och de som svarat på enkäten, om syftet med 
studien. Samtyckeskravet har följts genom att pedagogerna som deltagit i intervjuerna 
samt eleverna som svarat på enkäten, i förväg, informerats om att deltagandet är 
frivilligt och att de kunde avbryta om de önskade. Då enkätundersökningen inte 
innefattade frågor av privat eller etisk känslig natur samt skedde under skoltid, har 
samtycke inhämtats via lärare. 
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För deltagarna i enkätundersökningen och de som intervjuats garanterar vi anonymitet. 
På så sätt har konfidentialitetskravet uppfyllts. I resultaten som redovisats kan inga 
enskilda individer identifieras. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att uppgifter om 
enskilda individer som förekommit i studien endast har använts i studien. 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Men reliabilitet menas att vi mäter på ett tillförlitligt sätt medan validiteten avser att vi 
mäter det som är relevant i sammanhanget. Det är av största vikt att veta att 
undersökningen verkligen görs på ett tillförlitligt sätt och därav har god reliabilitet. När 
det gäller intervjufrågor, enkäter och observationsschema så har dessa utformats med 
stöd av litteratur och föreläsningar om forskningsmetoder. Våra metoder har därefter 
utprovats på testgrupper, motsvarande de grupper vi senare skulle göra vår 
datainsamling på, för att ge god reliabilitet. Resultaten från pilotundersökningarna har 
redovisats, och med respons från kurskollegor och föreläsare har vi därefter gjort vissa 
korrigeringar. Intervjuerna som genomfördes med lärare och specialpedagog spelades 
in. Därmed har verkligheten lagrats, vilket gjort det möjligt att transkribera och 
analysera samtalen, för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt enligt Patel & 
Davidsson (2003). Vid utformandet av enkäterna så har vi strävat efter att utforma 
frågeformuläret så tydligt och enkelt som möjligt. Vi har anpassat språket i frågorna till 
läsarnas nivå, samt bara givit respondenterna tre svarsalternativ, vilka även har 
förtydligats med s.k. smileysfigurer. 

Det är viktigt för validiteten att vi är medvetna om och reflekterar över de val som vi 
gjort i hanteringen av informationen och hur detta kan påverka vår analys. För att få en 
stark validitet har därför intervjufrågor, enkäter och observationskategorier utformats 
med samma intention. Som ett exempel så har vi observerat om eleverna läser, frågat 
eleverna i enkäter om de läser, samt frågat i intervjuer lärare om de upplever att 
eleverna läser. Jämförelsen mellan de olika tillvägagångssätten vid datainsamling 
stärker undersökningsvaliditeten. Vi kan vid en sådan jämförelse konstatera att 
samstämmigheten är god. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultaten av våra observationer, enkäter och 
intervjuer i klasserna på respektive skola. Vi har valt att lyfta fram de resultat som känns 
relevanta för denna studie. I tabellerna nedan redovisar vi svaren i procent. Funktionen 
av tyst läsning framkommer dels av observationerna men även av intervjuerna. 
Elevernas upplevelse av tyst läsning speglas i enkäterna. Lärarnas motiv, målsättning 
och upplevelse med tyst läsning kommer fram genom intervjuer. Genom intervjuer får 
vi även ta del av specialpedagogernas perspektiv på tyst läsning.  

5.1 Observationer 
Redovisningen börjar med resultatet från våra observationer. I våra observationer iakttar 
vi verkligheten i klassrummet för att kunna se funktionen av den tysta läsningen. Nedan 
följer ett uträknat procentuellt snitt av resultatet från våra observationer i klasserna på 
respektive skola. Jämförelserna mellan skolorna och klasserna redovisas i anknytning 
till våra kategorier. 

 

Kategori 1: Elev sitter och läser i sin bok (ögonrörelser 
följer text)

79 76 72

0

20

40

60

80

100

1

Skolor

Pr
oc

en
t

Skola A (år 2)
Skola B (år 3)
Skola C (år 3-4)

 
Figur 1 

Procentuellt snitt av antal elever på samtliga skolor som läser. 

Med ovanstående figur så kan vi se att majoriteten av eleverna i samtliga skolor sitter 
och läser i sina böcker.   
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Kategori 2: Elev tittar/bläddrar i bok (ögonrörelser följer ej 
text)
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Figur 2 

Procentuellt snitt av antal elever som inte läser i sin bok utan istället tittar/bläddrar. 

Ovan framgår av vår jämförelse att det i skola A (år 2) är flest elever som tittar/bläddrar 
i böcker och minst antal i skola B (år 3).  

 

Kategori 3: Vad övriga elever gör som inte ägnar sig åt 
läsning
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 Figur 3  

Procentuellt snitt av antal elever som ägnar sig åt annat än läsning. 

Vid vår jämförelse av elever som gör annat än läser är det flest i skola B (år 3). Den 
skola där flest elever gör andra från läraren tilldelade uppgifter, är skola C (år 3-4). I 
skola C (år 3-4) är det även flest elever som byter bok, jämfört med övriga skolor. 
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Kategori: Vad gör läraren när eleverna har tyst läsning
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 Figur 4  

Procentuellt snitt av vad läraren gör när eleverna har tyst läsning. 

Vår jämförelse visar att läraren i skola A (år 2) ägnar sig mest åt kategori övrigt och 
minst åt att läsa med eleverna. Läraren i skola B (år 3) avsätter den mesta tiden åt att 
läsa med elever och lämnar sällan klassrummet. Läraren i skola C (år 3-4) ägnar mest 
tid till att läsa med elever. Kategori övrigt innefattar förberedande av lektioner, 
kopiering, konflikthantering, samtal med andra lärare, dela ut läxor och lappar. 
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5.2 Enkäter 
Under vår sammanställning av enkäter framgår elevernas upplevelse av tyst läsning. 
Nedan följer ett uträknat procentuellt snitt av resultatet från våra enkäter i klasserna på 
respektive skola. De svar som redovisas är svarsalternativet: Instämmer helt. 
Jämförelserna mellan skolorna och klasserna redovisas i anknytning till våra 
frågeställningar. 
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Figur 5 

Procentuellt snitt av antal elever som tycker att de läser bra. 

Majoriteten av eleverna på samtliga skolor anser att de läser bra. Notera att på skola B 
(år 3) anser samtliga elever att de är bra läsare. 
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Figur 6  

Procentuellt snitt av antal elever som tycker om tyst läsning. 

Majoriteten av eleverna på samtliga skolor tycker om att ha tyst läsning.  
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Figur 7 

Procentuellt snitt av antal elever tycker att det är lätt att förstå vad han/hon läser. 

På samtliga skolor visas en generell god läsförståelse, enligt eleverna själva. 
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Figur 8  

Procentuellt snitt av antal elever som läser ut sin bok. 

Här framgår att eleverna i skola B (år 3) i störst utsträckning läser ut sin bok. Det är 
intressant att se att i skola A och C så läser majoriteten inte ut sin bok. 
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Figur 9  

Procentuellt snitt av antal elever som anser att de läser hela tiden. 

Majoriteten av eleverna på samtliga skolor anser att de läser hela tiden, dvs. under den 
tysta lässtunden. 
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Figur 10 

Procentuellt snitt av antal elever som anser att de oftast att de gör något annat än läser. 

I skola B (år 3) anser inga elever att de gör annat än läser. Vi kan se av resultatet att det 
i skola A och C förhållandevis är en ganska liten andel elever som anser att de gör annat 
än läser vid den tysta lässtunden.   
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Figur 11  

Procentuellt snitt av antal elever som tycker att klassrummet är en bra plats att läsa på. 

Ovan framgår att skola A (år 2) och B (år 3) i större utsträckning än skola C (år 3-4) 
anser att klassrummet är en bra plats att läsa på.      

Det här skulle jag önska när vi har tyst läsning 

Generellt för samtliga skolor är elevernas önskemål om en tystare läsmiljö, med en 
något marginellt högre önskan i år 2. I skola A (år 2) och skola C (år 3-4) fanns 
önskemål om ett större utbud av skönlitteratur. I skola C (år 3-4) så önskar majoriteten 
av eleverna dessutom att få sitta i soffan på fritids.    

5.3 Intervjuer med lärare 
Inledningsvis börjar vi med en kort presentation av varje klasslärare på respektive skola. 
Därefter följer vår sammanställning av intervjuerna med våra tre lärare, där motiv och 
målsättning av tyst läsning framkommer. Vi ville också få ta del av lärarnas upplevelse 
av hur tyst läsning fungerar för de enskilda individerna och praktiskt sett i klassrummet 
på gruppnivå. Underrubrikerna i det här avsnittet är hämtade från vår intervjuguide (se 
bilaga 2). Citaten som finns med är hämtade från våra intervjuer. 

Klassläraren i skola A, årskurs 2 är utbildad Ma/No årskurs 1-7. Hon har arbetat med 
tyst läsning sedan hon blev verksam lärare 1994. Hon förmodar att alla lärare på skolan 
arbetar med tyst läsning. Skolan har ingen överenskommelse för hur tyst läsning ska 
genomföras. Läraren säger att skolan jobbar aktivt med läsning och lusar alla elever.  
Det finns en utarbetad plan för hur detta ska fungera och vilka luspunkter eleverna ska 
befinna sig på i de olika årskurserna. Hon påpekar att det finns en åtgärdsplan för elever 
som inte når till den avsedda LUS-punkten. Hon anser inte tyst läsning vara en av dessa 
åtgärder men att den tysta läsningen är en del i det läsutvecklande arbetet.  

Klassläraren i skola B, årskurs 3 blev utbildad lågstadielärare 1971. Hon har arbetat 
med tyst läsning i nio år. Alla lärare på skolan arbetar med tyst läsning, utom i årskurs 
1, de börjar på vårterminen.  
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Skolan har inte någon överenskommelse för hur tyst läsning ska genomföras men 
lärarna diskuterar sinsemellan hur de lägger upp den tysta läsningen. Läraren påpekar 
att det krävs 5000 timmar för att bli en god läsare och att den tysta läsningen är skolans 
bidrag till dessa timmar och ett kontinuerligt läsande.  

Klassläraren i skola C, årskurs 3-4 är utbildad småskollärare med fil kand i svenska. 
Hon har varit verksam lärare sedan 1968. Hon menar att läsning är något som hon alltid 
använt sig av i sin undervisning, hon anser dock att det kanske förr var mer högläsning 
både från henne själv och från eleverna. Hon påpekar också att det alltid funnits böcker i 
hennes klassrum som eleverna läst i, kanske inte alltid tyst utan ibland för varandra. 
Läraren förmodar att de flesta kollegor på skolan använder tyst läsning i sin 
undervisning. Skolan har inte någon överenskommelse för hur tyst läsning ska 
genomföras men hon påpekar att alla lärare arbetar med läsning på många olika sätt. 
Skolan lusar alla elever för att se vilken nivå de ligger på, då det finns rekommenderade 
nivåer för varje årskurs för att se att eleverna utvecklas. Läraren säger att till LUS finns 
det en väldigt väl, utvecklad plan.   

Vilka är dina erfarenheter av tyst läsning? 

Samtliga lärare på skola A, B och C har positiva erfarenheter av tyst läsning. De menar 
att det är bra att arbeta på ett varierat sätt med läsning, både med högläsning och tyst 
läsning. Ytterligare positiva erfarenheter kommer fram då de anser att tyst läsning ger 
en lugn och skön start på morgonen för eleverna. De menar även att det kan vara 
spännande eller roligt för eleven att uppleva den skönlitterära boken.  

Mycket bra, jag älskar läsning och vill förmedla det på ett varierat sätt. Jag har också 
högläsning för klassen, eleverna skall se att läsning kan göras på olika sätt för olika ändamål,  
både för att lära sig något men även som avslappning och även om man läser för att koppla av 
så lär man sig alltid något. 

Gemensamt för lärare på skola A, B och C är att de motiverar sitt arbetssätt med att tyst 
läsning ger ökad läsförmåga, läsflyt, lästräning samt att eleverna måste klara av att läsa 
tyst i andra ämnen och förstå vad de läser. Det motiveras också av lärarna att lästräning 
behövs för att eleverna ska bli goda läsare. Däremot kan vi se en skillnad, i synsättet, till 
hur man följer upp det lästa. På skola A (år 2) arbetar för tillfället läraren inte med att 
eleverna ska redovisa. På skola B (år 3) berättar eleverna muntligt om det lästa. Läraren 
på skola C (år 3-4) arbetar med att eleverna ska skriva utifrån en given mall och ibland 
ska de även berätta muntligt vad de har läst.  

I läsningen lär man sig även mycket annat, läsning kan vara väldigt allmänbildande, man lär sig 
se den röda tråden följa händelseutvecklingen, ordförrådet, stavning språket. 

Hur fungerar tyst läsning praktiskt sett i klassrummet? 

Våra intervjuade lärare upplever att tyst läsning i klassrummet fungerar väldigt bra. 
Enligt lärarna så sitter eleverna vid sina bänkar och läser. Lärarna anser att de skapat en 
rutin kring tyst läsning med tydliga ramar och strukturer.  

… det fungerar jättebra. Jag brukar ofta om vi har tyst läsning sätta mig ner och gå igenom 
portfoliepärmen eller IUP… 
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De uppfattar det som att eleverna överlag tycker att det är roligt med tyst läsning och att 
de har ett behov av att få läsa varje dag.  

Många av eleverna vill inte sluta och det är så att de har vant sig vid att vi läser på morgonen. 
När jag släpper in dem så tar de fram sina böcker och läser. Jag tror att de uppskattar att ha 
den här stunden när de får fördjupa sig i sina böcker. 

I första hand anser alla lärare att eleverna ska få välja sina böcker själva. Märker läraren 
att eleverna valt en bok som inte motsvarar deras nivå så pratar man med eleven om 
deras val samt styr in dem på något annat.  

… vill de absolut försöka säger jag inte bara nej utan då brukar vi prata om att det är en svår 
bok med många svåra ord i men, att de får försöka och känna sig för på den boken.  Vi tar 
andra böcker också och ganska snabbt brukar de ju känna att boken kanske var lite svår… 

Fungerar tyst läsning för alla elever? 

Överlag anser samtliga lärare att tyst läsning fungerar för de flesta elever lite beroende 
på var de ligger i sin läsutveckling. Ingen av lärarna börjar med tyst läsning direkt på 
höstterminen i årskurs 1. Lärarna är också överens om att det kan ge någonting att sitta 
och bläddra i en bok i de lägre åldrarna då man kan lära sig ordbilder. De anser även att 
eleverna påverkas positivt av en läsande omgivning. 

… och någonstans kan jag se att även om man själv inte läser, eller verkar läsa så ser man att 
kompisarna läser, att man får en bra input… 

Beträffande redovisning av det lästa så redogör lärarna för skilda svar. I skola A (år 2) 
redovisar man inte på höstterminen i årskurs 2. I skola B (år 3) redovisar man enbart 
muntligt och i skola C (år 3-4) fyller man i en förtryckt redovisningsstencil för att sedan 
muntligt berätta om det lästa. 

…de ska inte skriva, bara berätta,  för vissa skulle det säkert vara bra, men för några så tror jag 
man tar bort glädjen i själva läsandet om man har ett krav att skriva också… 

Det här skulle jag önska när vi har tyst läsning: 

Lärarna på skola A (år 2) och skola C (år 3-4) önskade att de hade mer resurser för att 
köpa in fler skönlitterära böcker samt en önskan om att skolans bibliotek skulle vara 
bemannat med skolbibliotekarie samt ett väl fungerande lånesystem. En annan 
gemensam önskan från dessa ovanstående skolor är att man kollegor emellan delger 
varandra boktips. Läraren på skola B (år 3) berättar att de har ett stort urval av 
skönlitterära böcker och att resurser läggs varje läsår för inköp av nya böcker men 
önskar att tid skulle finnas för att nivågruppera dessa böcker. 
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5.4 Intervjuer med specialpedagoger 
Nedan följer sammanfattning av intervjuerna med specialpedagogerna där vi får fram 
deras perspektiv på tyst läsning. Citaten är hämtade från intervjuerna. 

Skola A 

Specialpedagogen menar att tyst läsning ingår som en del av läsningen. Hon menar 
också att tyst läsning är något väldigt bra där målet är att eleverna ska utveckla sin 
läsförmåga. De ska få en läsupplevelse och de ska på sikt få behovet av att sluka böcker.  

På vår skola har vissa klasser tjugo minuter på morgonen varje dag.  Det är jättebra att få tyst 
läsning. Där är ju målet att de ska utveckla sin läsförmåga, få en läsupplevelse och ett behov 
av att sluka böcker. 

Hon påpekar att pedagogen måste se till syftet och målet med den tysta läsningen för 
individen. Hon menar att om målet är att lästräna så behövs även läsgrupper där man 
samtalar kring det man läser och tar del av andras inre bilder och funderingar kring det 
lästa. Stor vikt bör även läggas vid att skapa ett positivt klimat i klassrummet. Om man 
har den tysta läsningen i helklass är det extra viktigt att man knyter ihop läsningen med 
att berätta, skriva, göra utställningar och eventuellt bokträd då man tydliggör målet med 
att läsa. Ytterligare en tyngdpunkt med den tysta läsningen är att eleverna får igång 
lusten att läsa via rätt nivå och rätt böcker. 

Tyst läsning är jättebra, men som pedagog så gäller det att du tänker till kring syftet och 
individen. Om målet är att lästräna då behöver du ha läsgrupper. Det är också viktigt att 
samtala kring det man läser, få andras bilder och funderingar samt att skapa klimatet.  Än en 
gång, hur skapar man klimatet? Det är också specialpedagogik att få igång lusten hos eleverna 
och har man tyst läsning i helklass så är det viktigt att man knyter ihop det. T.ex. då man läst ut 
en bok så berättar man om det man läst. Då blir det målet med läsandet att du gör utställningar 
och bokträd. 

Behovet av att läsa mycket är a och o för att få automatiseringsprocessen, flyt i sin 
avkodning och förståelsen för det man läser. Specialpedagogen anser att det är av stor 
vikt att hitta böcker som passar eleverna. Här brister det i organisationen kring skolans 
bibliotek.  

Förr hade man ju en bibliotekarie. Man bokade en tid, tog med sin klass och så fick man hjälp 
kring allt det praktiska, även inköp av litteratur. Nu låter vi barnen springa ner här i en enda röra 
men det är också en organisationsfråga att hämta en bok som man inte behöver tala om att 
man lånar. Det kan ju bli fel. Där kan jag ju se att det är en skatt med våra kommunbibliotek. Dit 
går nästan alla klasser, tror jag och där får de hjälp och tips. Det är ju toppen. Jag tycker att 
biblioteken har utvecklats mer de sista åren, blivit aktivare kring deras innehåll, de vill utveckla, 
samarbeta och hålla i mer föreläsningar. Det är biblioteken man rekommenderar föräldrarna 
och skriver in i åtgärdsprogrammen. 

Hon kan se lite kritiskt på den tysta läsningen på denna skola som sker lite 
slentrianmässigt. Då man sitter i helklass och pedagogen inte hinner se vad eleverna 
läser, om dem läser och om dem klarar av att läsa rent tekniskt.  

 27



 

Hon menar även att tyst läsning kan bli fel om man har det för tidigt i åldrarna. En 
önskan om att man bör tipsa varandra om böcker, bra läromedel och metoder, kollegor 
emellan, framkommer.          

… än en gång det här med tyst läsning, det är underbarast att dela sin läsupplevelse med 
andra. 

Skola B 

Specialpedagogen bedömer att när barnen klarar att läsa tyst så har de utvecklats i sin 
läsning. Hon menar att i första läsfasen läser de högt för sig själva för att förstå vad de 
läser. Hon upplever samtidigt att barnen tycker det är lättare att läsa tyst eftersom de då 
inte behöver ta hänsyn till bl.a. intonation, röstläge och ords ändelser.  

… man är ju lite orolig för när barnen börjar läsa tyst själva, hur mycket de egentligen så att 
säga förstår av det de läser. Men samtidigt så upplever jag att barn tycker det är lättare att läsa 
tyst för att man inte behöver läsa alla ändelser, intonation eller tänka på röstläge. När barnen 
upplever det som enklare är det ju ett mått så att säga, att de har kommit längre i sin läsning, 
de kan läsa tyst.  

Hon anser det nödvändigt att arbeta med tyst läsning för att dels komma till den 
utvecklingsfas som nämns ovan, men också för att det inte skulle var rimligt att 25-27 
elever sitter och läser högt. Hon tror det kan vara bra att ge små delmål för de lässvaga 
(räkna ihop antal sidor, diplom mm). 

De som inte riktigt är så förtjusta i tyst läsning kanske ändå ser nåt litet mål med det där 
diplomet eller hatten (antal sidor) när de har läst si och så mycket. Det är ju alltid barn som är 
där på gränsen, som tycker att det är jobbigt att läsa tyst. 

Sex veckor varje vårtermin har skolan en läsperiod. Eleverna i årskurs 1-3 blandas efter 
nivå i tre grupper. Under perioden läser eleverna tyst 50 minuter individuellt, fyra dagar 
i veckan. De som är mycket lässvaga får under perioden intensiv träning då de får läsa 
högt, enskilt med hjälp av lärare, speciallärare eller fritidspedagoger. Barnen lusas före 
och efter perioden. Lusnivån ökar vanligtvis flera steg hos de lässvaga.  

Vi har ju lusat barnen både före och efter de här veckorna, för några barn som är väldigt 
duktiga så är nivån kanske samma, men för vissa barn har det blivit flera steg uppåt. Det är 
sånt man kan visa både föräldrar och barn, att det händer nåt när man tränar. 

Både specialpedagog och lärare tycker att läsperioden är något mycket positivt. En 
annan aspekt specialpedagogen upplever är att barnen från förskoleklass, sedan 6-7 år 
tillbaka, när de började ta in skolmaterial, är mycket mer läsförberedda. Hon säger att de 
numera är på den nivå elever i årskurs 1 var då. 

När de kommer från sexårsverksamheten så är det fler och fler som kan läsa. Det har blivit 
lättare och lättare att ta över de barnen till årskurs ett. Jag tror det var en brytning här för 6-7 år 
sen, när man började ta in skolmaterial till sexårs. Pedagogerna vill ju inte ha skola men de går 
ju ändå igenom alfabet och bokstäverna, så att barnen är ju förberedda på annat sätt. Alltså det 
ska ju inte vara skola men barnen frågar ju efter det. Under läsperioden så händer det att några 
F:or är inne i ettan och sitter och läser. 
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Skola C 

Specialpedagogen anser inte att tyst läsning är en metod. Hon anser den typen av 
läsning vara alldeles för grundläggande för att vara en metod. Hon förklarar alltid för 
eleverna varför läsning är primärt, varför de ska lära sig det och varför det sker i olika 
former. Hon tror att man skapar förståelse hos eleverna och att de då blir medvetna om 
att de måste öva för att blir duktiga. Hon utgår ifrån att det ska finnas en mening med 
det man gör, det vill hon också förmedla till eleverna. Betydelsen av att kunna läsa är 
inte svår att förmedla och hon vill att eleverna ska veta varför man behöver förmågan att 
kunna läsa.   

Vi som pedagoger behöver goda redskap och bred kompetens för att stimulera eleverna till en 
bra läsutveckling. Det finns tusen variationer att använda sig av i sin undervisning och bara den 
egna fantasin sätter gränserna. 

Hon anser att så länge eleverna behöver brottas med själva avkodandet i läsningen så 
hindrar det upplevelsen och därför måste man som lärare se elevens begränsning och 
göra andra läsövningar, t.ex. högläsning istället för tyst läsning. 

Det värsta man kan säga till nybörjar läsarna är att läsa tyst, någonstans vid lus 11-13 kan de 
börja läsa tyst. Jag läser inte alltid tyst – läser jag en svår text så läser jag den högt, den 
acceptansen måste finnas i skolan. 

Hur man som lärare ska uppnå målen, vet man när man pratat med eleverna, gärna i 
helklass och lite var för sig. Hon säger att det inte alltid behövs en metod för att lära 
barn att läsa, men något som måste finnas med, är variation, så att alla elever blir 
tillfredställda. 

Elever lär sig mer av lust än av mål. 

Lärare är förebilder och deras kompetens är viktig menar hon. Eleverna kan inte hoppa 
över att läsa, det krävs mycket läsning för att bli en bra läsare och eleverna behöver 
variation. För att skapa en bra läsmiljö så krävs trygghet. Eleverna måste också ha en 
tilltro till vad de ska göra och samtidigt känna att det finns hjälp om de behöver det. 
Specialpedagogen säger att om allt ska redovisas så blir läsningen för mekaniserad. Man 
får inte ta sönder läsupplevelsen. Hon är inte emot formaspekten men tycker att man 
måste ha mer diskussioner kring det man läser. Vid redovisningar så ställer hon bara en 
fråga till eleven ”berätta något ur den här boken” och då ser hon om eleven förstått, 
sedan kan följdfrågor komma. Hon menar att auktoriteten hos en lärare är viktig, det 
måste finnas en struktur i det man gör samt att läraren visar att de kan hjälpa eleven så 
klassrumsmiljön blir givande för alla. 

Har du inte valt en bok idag eller bara sitter och bläddrar, då väljer jag en bok. 

För att tyst läsning skall fungera för alla elever gäller det för mig som pedagog att ha 
kompetensen att hitta den boken som eleven kan ta sig igenom och våga gå vidare. 
Lusten måste alltid finnas där både hos pedagogen och hos eleven.  

Sammanfattningsvis kan vi av intervjusvaren från specialpedagogerna se vikten av att 
skapa en bra läsmiljö. För att skapa en bra läsmiljö så krävs ett positivt klassrumsklimat, 
trygghet, struktur, varierande litteratur i såväl utbud som nivå, uppmuntran från läraren 
samt stöd för de lässvaga.  
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Det är viktigt med ett tydligt mål och motiv samt kontinuitet med den tysta läsningen. 
Specialpedagogerna menar också att det är viktigt att dela läsupplevelserna eleverna 
emellan, i någon form.  
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6. Diskussion och slutsatser 
Initialt så ville vi få våra tidigare upplevelser av tyst läsning från vår vfu, bekräftade 
eller dementerade. Vi hade alla tre samlat på oss liknande erfarenheter av den tysta 
läsningen. Vår upplevelse var att läsningen inte alltid var i fokus hos eleverna utan de 
bytte ofta böcker, bläddrade i böcker, sprang ut på toaletten, pratade med bänkkamraten 
eller bara satt och drömde.  

Läsning omfattar de två huvudkomponenterna avkodning och förståelse. Därigenom 
motiveras vikten av att den tysta läsningen är i fokus hos eleven under lässtunden. För 
att läsprocessen ska bli lika effektiv som det talade språket så krävs det att avkodningen 
blir automatiserad. Annars kommer läsningen att ta de mentala resurser som egentligen 
behövs för att förstå det lästa. Det krävs mycket träning för att utveckla en färdighet och 
läsning är ett inlärt beteende.  

Alla övningar som genomförs för att utveckla barnets språk och läsutveckling måste ha 
ett syfte och ett mål som är klart för både barnet och pedagogen. Kontinuitet av dessa 
övningar är viktigt för att främja utveckling, speciellt då språket har en nyckelställning i 
skolarbetet. Återigen vill vi lyfta fram läsning som en viktig del i det språkutvecklande 
arbetet.  

Björk och Liberg (2004) förklarar att det är genom att läsa som alla lär sig läsa och 
genom läserfarenheterna utvecklas läsförmågan, ju mer erfarna läsare våra elever blir 
desto mer ska vi uppmuntra dem att läsa tyst. Deras teori kring funktionen av tyst 
läsning är att det fungerar bra för dem som läser automatiserat, men för de lässvaga och 
de yngre barnen så behöver man få läsa högt.  

För att bli en god läsare hävdar även Lundberg och Herrlin (2003) att det krävs 5000 
lästimmar. Därmed kan vi konstatera att skolans tid inte räcker till för att utveckla 
läsning till en färdighet och för att alla elever skall lära sig läsa och ta till sig av alla 
övningar så krävs en stor kompetens hos läraren. Myrberg (2003) nämner att den 
skicklige läraren behärskar många arbetssätt, metoder och material och anpassar dessa 
efter gruppen eller den enskilde individen.  Vi kunde urskilja vissa skillnader i 
tillvägagångssättet av tyst läsning, hos lärarna på respektive skola, vilket vi diskuterade 
sinsemellan. En faktor som kan ha varit av betydelse är lärarnas olika utbildningar och 
erfarenhet. Det är visserligen svårt för oss att avgöra hur mycket det påverkar, men det 
har väckt en ny, intressant frågeställning.    

För att få en samlad bild av vad som gynnar elevens läsutveckling ville vi även ta del av 
specialpedagogernas perspektiv på tyst läsning samt elevernas upplevelser. Syftet med 
vår fallstudie har varit att undersöka upplevelse, motiv, målsättning och perspektiv på 
tyst läsning. För att se om funktionen av den tysta läsningen var likvärdig mellan våra 
klasser så har vi även jämfört resultaten. 
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I resultatdiskussionen har vi räknat ut ett snitt på samtliga elever och siffrorna redovisas 
i procent. Även om våra resultat inte kan generaliseras kan de resultat som framkommit 
i denna undersökning möjligtvis användas vid ämensdiskussioner kring elevernas 
läsutveckling. Resultaten kan vara en grund, en utgångspunkt, i valet av 
läsutvecklingsmetoder. 

6.1 Metoddiskussion 
I det här avsnittet så analyseras de metoder vi använt oss av och hur de har kunnat 
påverka resultatet. När vi använde oss av strukturerade observationer och 
semistrukturerade intervjuer var undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad till 
vår förmåga som observatörer och intervjuare enligt Patel & Davidsson (2003). Vi har 
reflekterat över detta och dock valt att använda dessa metoder för att öka 
tillförlitligheten, samtidigt är vi i hög grad medvetna om att vi kanske inte är tränade att 
utföra strukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. Men vi har ändå 
försökt göra en god insats i detta examensarbete. Observatören och intervjuaren gör 
bedömningar när de registrerar svar eller observerar och här kan flera olika typer av 
bedömarfel uppträda, enligt Patel & Davidsson (2003). Vid observationerna upplevde vi 
att varken lärare eller elever reagerade nämnvärt på att vi iakttog dem under lässtunden.  

Då vår studie är kvalitativ med endast kvantitativa inslag har vi i våra analyser av 
intervjuer med lärare och specialpedagoger reflekterat över begreppet intervjuareffekt. 
Intervjuareffekt innebär att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt under intervjun att 
individerna förstår, medvetet eller omedvetet, vad som förväntas av dem. Patel & 
Davidsson (2003) menar att intervjuareffekt är något man tar upp för att problematisera 
reliabiliteten vid intervjuer inom kvantitativ forskning. De menar också att inom 
kvalitativ forskning saknar begreppet intervjuareffekt sin innebörd då ambitionen är en 
annan. Vår ambition är en annan då vi valt att se den tysta läsningen i sitt sammanhang, 
i sin kontext.   

Vid användandet och utdelandet av vår elevenkät så var vi medvetna om att vara ytterst 
noggranna med att eleverna skulle förstå instruktionen till enkäten och frågorna i 
enkäten. Enligt Patel & Davidsson (2003) kan en enkät inte betraktas som reliabel 
förrän man sett hur den blivit besvarad. De menar att det är först när vi sett resultatet 
som vi kan ge ett omdöme om enkäten. Samtliga närvarande elever har svarat på vår 
enkät. Då vår studie bygger på nio observationstillfällen, sex intervjuer samt sextioåtta 
enkäter är den dock inte tillräckligt omfångsrik för att kunna sägas vara generaliserbar.  

6.2 Resultatdiskussion 
6.2.1 Resultat med anknytning till frågeställning 1 (enligt punkt 2) 

I vilken utsträckning är tyst läsning i fokus ur ett elevperspektiv?  

Vi ville se i vilken utsträckning eleverna verkligen läste i klassrummet vid tyst läsning, 
eftersom vi under tidigare vfu upplevde att många av eleverna ägnade sig åt annat än 
tyst läsning. Våra tidigare upplevelser var att många av eleverna ofta bytte böcker, 
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bläddrade i böcker, gick ut ur klassrummet, snöt sig, tittade i bänken, satt & 
drömde/tittade ut i luften. En gemensam nämnare vi hade i våra diskussioner kring den 
tysta läsningen var att det skulle vara intressant att undersöka hur många elever som 
egentligen ägnade sig åt läsning.  

Vid våra observationer har vi iakttagit att den tysta läsningen var i fokus mycket mer 
hos eleverna än vad vi tidigare tolkat. I snitt på de tre skolorna kunde vi se att 76 % av 
samtliga elever läste under hela lässtunden. Av resultaten från enkäterna ansåg däremot 
85 % av eleverna att de läste under hela lässtunden.  

Våra intervjuade lärare menar att tyst läsning i klassrummet fungerar väldigt bra. Enligt 
lärarna så sitter eleverna vid sina bänkar och läser. Lärarna anser att de skapat en rutin 
kring tyst läsning med tydliga ramar och strukturer. Lärarna är också överens om att det 
kan ge någonting att sitta och bläddra i en bok i de lägre åldrarna eftersom man kan lära 
sig ordbilder. De anser även att eleverna påverkas positivt av en läsande omgivning. 

Med ovanstående resultat från observationer, enkäter och intervjuer så kan vi se att den 
tysta läsningen är i fokus ur ett elevperspektiv hos majoriteten av eleverna på samtliga 
skolor. Vi kan även se att lärarna har en tillåtande attityd till att en del elever inte läser 
hela tiden eftersom det även ger någonting läsutvecklingsmässigt att sitta och bläddra i 
böcker, liksom att de påverkas positivt av att se läsande kamrater. 

6.2.2 Resultat med anknytning till frågeställning 2 (enligt punkt 2). 

Vilka är elevernas upplevelser av tyst läsning? 

Med anledning av våra tidigare iakttagelser av den tysta läsningen då vi upplevde att 
många av eleverna ägnade sig åt annat än tyst läsning, kändes det angeläget att lyfta 
fram elevernas egna upplevelser av den tysta läsningen. Vi ville helt enkelt ta reda på 
om dem tyckte om att ha tyst läsning. Om de inte gjorde det ville vi se de 
bakomliggande orsakerna till varför den tysta läsningen inte var i fokus hos en del 
elever. Kunde detta bero på elevernas syn på sig själva som läsare, bristande 
läsförståelse, bokvalet eller klassrumsmiljön?  

I snitt 74 % av samtliga elever på tre skolor tycker om att ha tyst läsning. Majoriteten av 
eleverna på samtliga skolor anser att de läser bra enligt enkätsvaren. I snitt 84 % på de 
tre skolorna instämmer helt. På samtliga skolor visas en generellt sett god läsförståelse, 
enligt eleverna själva. Ett procentuellt snitt på god läsförståelse är 74 %.  

För att lyfta fram frågan om bokvalet, dvs. om de läser ut den bok de valt så visade det 
sig att i snitt var det 61 % som oftast läser ut den bok de har valt. Vid frågan om 
eleverna tyckte att klassrumsmiljön är en bra plats att läsa på ansåg i snitt 75 % av 
eleverna på skolorna att de tyckte det.  

Lärarnas svar på frågan hur de uppfattar elevernas upplevelse av tyst läsning så 
uppfattar samtliga lärare att eleverna tycker det är roligt med tyst läsning och att de har 
ett behov av att få läsa varje dag. Samtliga lärare anser att eleverna i första hand ska få 
välja sina böcker själva. Överlag anser samtliga lärare att tyst läsning fungerar för de 
flesta elever lite beroende på var de ligger i sin läsutveckling. 

 

 33



 

Vid en sammanfattning av vad elevernas upplevelse är av tyst läsning anser vi det 
positivt att majoriteten av eleverna tycker om tyst läsning och anser sig själva vara goda 
läsare. Den uppfattningen delas av lärarna. När det gäller bokval, så kan vi se att 
eleverna skulle behöva mer vägledning från lärare. Många elever byter böcker ofta 
innan de är utlästa (skola A & C), vilket kan bero på att det finns för lite skönlitteratur 
alternativt att de har fel nivå på boken.  Det går lite i motsats till det lärarna säger att 
eleverna i första hand ska få välja sina böcker själva. Klassrummet visade sig vara en 
bra plats att läsa på enligt eleverna. 

6.2.3 Resultat med anknytning till frågeställning 3 (enligt punkt 2). 

Hur ser lärarnas motiv, målsättning och upplevelser av tyst läsning ut? 

Denna fråga tog vi med för att kunna se till funktionen av tyst läsning ur ett 
lärarperspektiv. Detta för att få ta del av lärarnas tankar och för att få en ökad förståelse 
kring deras val av läsutvecklingsmetod. Det känns här angeläget att få ta del av lärarnas 
målsättning med den tysta läsningen då vi ibland under tidigare Vfu upplevde att den 
tysta läsningen genomfördes lite slentrianmässigt. Vi har nu fått en ökad förståelse för 
hur viktigt det är att den tysta läsningen genomförs strukturerat, kontinuerligt och med 
stöd till de lässvaga. För att den tysta läsningen ska kunna fungera måste lärarna 
tillhandahålla böcker till eleverna på rätt nivå och med elevens intresseområde i fokus.   

Vi har även vid våra observationer valt att observera lärarna för att se till deras roll och 
hur de aktivt arbetar med tyst läsning. Här kan vi urskilja vissa skillnader lärarna 
emellan i deras arbetssätt.  En faktor som kan ha varit av betydelse är lärarnas olika 
utbildningar och erfarenhet. Dessa skillnader i arbetssätt talar för att motiv, målsättning 
och upplevelse med den tysta läsningen i viss mån är olika, vilket redovisas nedan. 

Genom våra intervjuer motiverar lärarna sitt arbetssätt med och har som målsättning att 
tyst läsning ska ge ökad läsförmåga, läsflyt, lästräning samt att eleverna måste klara av 
att läsa tyst i andra ämnen och förstå vad de läser. Det motiveras också av lärarna att 
lästräning behövs för att eleverna ska bli goda läsare. Ytterligare motiv framkommer då 
de anser att det är en lugn och skön start på morgonen för eleverna att sitta ner och läsa 
tyst. De menar även att det kan vara spännande eller roligt för eleven att uppleva den 
skönlitterära boken. Däremot kan vi se en skillnad i synsättet till att följa upp det som 
eleverna har läst. Lärarna har olika inställning till om och hur man ska redovisa. Detta 
tolkar vi som att målsättningen är lite olika. 

Lärarna på två av skolorna upplever och önskar att de hade mer resurser för att köpa in 
fler skönlitterära böcker samt en önskan om att skolans bibliotek skulle vara bemannad 
med skolbibliotekarie och ett väl fungerande lånesystem. Läraren på den tredje skolan 
upplever att skolan har ett stort urval av skönlitterära böcker eftersom resurser avsätts 
varje läsår för inköp av nya böcker men önskar att mer tid skulle finnas för att 
nivågruppera dessa böcker. 

Sammanfattningsvis kan vi se att lärarna har motiv och målsättning kring den tysta 
läsningen men att dessa skiljer sig åt. Lärarna upplever gemensamt att det är av stor vikt 
att ha tillgång till ett gediget urval av skönlitterära böcker. Slutligen vill vi återigen lyfta 
fram de mål som står i Lpo-94, som vi även ser som en stark målsättning med den tysta 
läsningens funktion. 
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Eleven skall kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i 
böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens 
upplevelser samt reflektera över texter (Werner, 2004, s. 210). 

6.2.4 Resultat med anknytning till frågeställning 4 (enligt punkt 2). 

Hur ser specialpedagogernas perspektiv på tyst läsning  ut?  

Vi ville intervjua specialpedagogerna för att få ett bredare perspektiv på tyst läsning 
samt hur lässvaga elevers behov tillgodoses genom denna läsutvecklingsmetod. 
Specialpedagogerna har tidigare varit verksamma klasslärare vilket gör att de har 
erfarenheter att dela med sig av när det gäller tyst läsning.  

Genom intervjuerna så ser vi specialpedagogernas perspektiv. De menar att tyst läsning 
ingår som en del av det läsutvecklande arbetet. De ser på den tysta läsningen som en 
läsutvecklingsstrategi och att målet är att eleverna ska utveckla sin läsförmåga. Eleverna 
ska få en läsupplevelse, ordförråd, utveckla sin förmåga att stava, se den röda tråden och 
på sikt få behovet av att sluka böcker. Ytterligare en tyngdpunkt vid den tysta läsningen 
är att eleverna får igång lusten att läsa via rätt nivå och rätt böcker. Specialpedagogerna 
anser att det är av stor vikt att hitta böcker som passar eleverna. 

Pedagogen måste se till syftet och målet med den tysta läsningen för individen. De anser 
att tyst läsning inte passar för nybörjarläsare. Specialpedagogerna tror att det kan vara 
bra att ge små delmål för de lässvaga (räkna ihop antal sidor, diplom mm). Återigen 
lyfter man fram betydelsen av att arbeta varierat, man menar att om målet är att lästräna 
så behövs även läsgrupper där man samtalar kring det man läser och tar del av andras 
inre bilder och funderingar kring det lästa. Stor vikt bör även läggas vid att skapa ett 
positivt klimat i klassrummet. Om man har den tysta läsningen i helklass är det viktigt 
att man knyter ihop läsningen med att berätta, skriva, göra utställningar och eventuellt 
bokträd då man tydliggör målet med att läsa.   

Några kritiska tankar om tillvägagångssättet vid tyst läsning framkommer. Här kan man 
se lite kritiskt på den tysta läsningen som sker lite slentrianmässigt då man sitter i 
helklass och pedagogen inte hinner se vad eleverna läser, om de läser och om de klarar 
av att läsa rent tekniskt. Man menar även att tyst läsning kan bli fel om man har det för 
tidigt i åldrarna. Med det menar specialpedagogerna att eleverna på sikt kan få dåligt 
självförtroende, sakna motivation och läsglädje. När läsningen blir för arbetsam orkar 
eleverna inte koncentrera sig i lika stor utsträckning, eftersom de inte behärskar 
förmågan att läsa tyst. 

En önskan om att man bör tipsa varandra om böcker, bra läromedel och metoder, 
kollegor emellan, framkommer.  Behovet av att läsa mycket är a och o för att få 
automatiseringsprocessen, flyt i sin avkodning och förståelsen för det man läser.   

Sammanfattningsvis så kan vi se att specialpedagogerna delar ett gemensamt perspektiv 
på den tysta läsningen. De beskriver vikten av ett varierat arbetssätt och talar om flera 
motiv till tyst läsning. Man tar även ställning för den lässvaga individen och väljer 
återigen att lyfta fram vikten av rätt böcker på rätt nivå. Kritiken som ges är att den tysta 
läsningen saknar struktur och tydligt mål. 
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6.3 Sammanfattande slutsatser och nya frågor 
Vår hypotes om funktionen av tyst läsning har förändrats under arbetets gång. Våra 
tidigare upplevelser gav oss en bild av att en stor del av eleverna, inte läste i särskilt stor 
utsträckning, under den tysta läsningen. Resultatet av våra strukturerade observationer 
visade dock att majoriteten av eleverna på respektive skola läste. Faktorer som kan ha 
påverkat våra tidigare upplevelser av tyst läsning skulle kunna vara att eleverna då var 
ett år yngre och hade mindre läsvana. En annan faktor som skulle kunna vara 
bidragande till att vi tidigare upplevde tyst läsning annorlunda, kan vara att vi 
omedvetet fått ökad förståelse för lärarens arbetssituation, i takt med att vår 
lärarutbildning, har fortskridit. Det gör att vi kanske, i viss mån, har ändrat vårt synsätt 
på hur tyst läsning ska genomföras. Andra faktorer kan vara att vi var mindre erfarna 
och kanske inte förstod värdet av att t.ex. sitta ner och bläddra i en bok, även kallat 
pseudoläsning eller logografisk läsning då man lär sig känna igen ordbilder, som Höien 
och Lundberg (2001) tar upp. Vi kunde från våra resultat se att de som ägnade sig mest 
åt detta var eleverna i årskurs 2, som vi förmodar inte nått lika långt i sin läsutveckling.  

Genom våra enkäter var det intressant att se att fler elever anser att de läser hela 
lässtunden, än antalet som vi observerat. Kan det bero på att elever som i viss 
utsträckning pseudoläser, anser sig läsa? Eller kan det kanske bero på att de anser sig 
läsa hela lässtunden fastän de i själva verket gör läxor eller arbetar med andra uppgifter? 
Resultatet visar även på höga siffror när eleverna får uppskatta sig själva som duktiga 
läsare, och att de tycker om att ha tyst läsning. Kanske är det så att eleverna har ett annat 
perspektiv på och andra erfarenheter av begreppet tyst läsning? Med det menar vi att 
eleverna arbetar kontinuerligt med tyst läsning. Därav har eleverna bredare 
referensramar i jämförelse med vår studie som är begränsad till ett visst antal tillfällen.  

Trots att vi vid observationstillfällena upplevde det som mycket tyst i klassrummet, så 
framkom det via enkäterna önskemål om en tystare miljö. Det var gällande, främst för 
de yngre barnen. Vi tolkar detta som att dessa elever har större behov av tystnad för att 
inte förlora fokus i sin tysta läsning. Bland de äldre eleverna framkom istället önskemål 
om att få sitta i soffan på fritids, i en mysigare miljö. Det tolkar vi som att de äldre har 
kommit längre i sin läsutveckling och blir därför inte lika lätt påverkade av störande 
ljud. Överlag visade det sig dock att klassrummet ansågs vara en bra plats att läsa på 
enligt eleverna, vilket vi inte trodde. Vi hade en tanke om att klassrummet inte alls var 
lämpad att sitta och läsa tyst i. Det grundar sig i att våra tidigare upplevelser givit oss en 
bild av att tyst läsning borde ske i mindre grupper eller enskilt samt i en mysigare miljö, 
då med tanke på belysning och möbler. 

Vid observationerna såg vi i två av klasserna att lärare och specialpedagog satt med de 
lässvagaste eleverna, de som fortfarande behöver läsa högt. Vi anser det oerhört viktigt 
att så sker, liksom i alla andra ämnen där elever behöver extra stöd. Med anledning av 
att vi har lärt känna eleverna tidigare och sett deras starka respektive svaga sidor så 
framkommer det genom observationerna att de lässvaga i större utsträckning ägnar sig 
åt annat än läsning. Detta kan vi förstå då dessa elever inte kan eller orkar koncentrera 
sig lika länge som sina lässtarka klasskamrater. Läsningen tar helt enkelt för mycket tid 
och kraft i anspråk hos dessa elever. Inga lärare nämner alternativa arbetssätt för dem 
som är lässvaga, som i det här fallet skulle kunna vara ljudböcker som vi anser är ett bra 
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alternativ. De fokuserar istället på variationen mellan högläsning och tyst läsning, något 
som vi dock också anser bra. Pedagogens uppgift är att få alla elever att utvecklas med 
sin läsning så att de kan ta sig an den tysta läsningen och förbättras av den. Det gör att 
de känner att de kan lyckas, vilket ger eleverna framgång i sin läsutveckling och även i 
andra ämnen. 

Specialpedagogerna påpekar att böckerna måste passa elevens nivå och intresse. När det 
gäller bokval så kan vi se att eleverna skulle behöva mer vägledning, från lärare, för att 
få fler elever i större utsträckning att läsa ut sina böcker. Detta går lite i motsats till det 
lärarna säger, att eleverna i första hand ska få välja sina böcker själva. Vi kan dock 
förstå att uppfattningarna går isär då specialpedagogerna och lärarna arbetar under olika 
förhållanden. Det känns angeläget att lyfta fram lärarnas vardag i praktiken, då det inte 
är rimligt att själv tillgodose en hel klass med rätt böcker på rätt nivå, anpassade för 
varje individ efter intresse och behov. Här skulle vi önska ett tätare samarbete med 
kommunbiblioteket eller ännu hellre bemannade, välsorterade bibliotek på skolorna. Vi 
är övertygade om att det skulle gynna elevernas läsutveckling.  

Sammanställningen av resultaten visar att på den skola där man satsar på skönlitteratur 
så läser eleverna i mycket större utsträckning ut sin bok, de uppskattar sig själva som 
goda läsare, de tycker om tyst läsning samt anser sig ha en bra läsförståelse. I denna 
skola råder dock andra förhållanden som givetvis också kan ha påverkat elevernas syn 
på sig själva som läsare, som t.ex. att skolan är betydligt mindre med färre antal elever i 
denna klass i jämförelse med de andra skolorna. På skola A och C framkommer av 
enkäterna önskemål från eleverna om ett större utbud av böcker på skolan. Kanske är 
det en anledning till, att eleverna på skola A och C enligt enkätsvaren alltför sällan läser 
ut sin bok, och att deras läsintresse inte tillgodoses i samma utsträckning som på skola 
B.  

Det är intressant att se att tyst läsning blivit så accepterat på våra skolor. En av flera 
anledningar till detta kan vara PIRLS studie (2003), som visade att svenska 
tredjeklassare hade sämre läsförståelse, läshastighet och att mindre fritid ägnades åt 
läsning. Det kan även vara de nationella utvärderingar som Skolverket genomfört 1992 
och 1995 som visade att en elev av sex misslyckades med sin grundläggande 
läsinlärning. Skolorna har väl förankrat att läsning är primärt för eleverna. Vi kan 
emellertid se ett glapp mellan praktik och teori när det gäller den tysta läsningen. Man 
har tagit fasta vid att eleverna behöver mer lästräning i praktiken, men man har inte fullt 
ut tagit del av teorierna från studier i USA om hur tyst läsning bäst tillämpas (Shaw, 
2006).  

Skolorna har en gemensam syn på varför man arbetar med tyst läsning. Motiven är att 
tyst läsning ger ökad läsförmåga, läsflyt, lästräning samt att eleverna måste klara av att 
läsa tyst i andra ämnen och då förstå vad de läser. Trots det finns det ingen utarbetad 
plan på någon av skolorna för hur den tysta läsningen ska genomföras eller följas upp på 
bästa sätt för eleverna.  
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Det är betydelsefullt att se tysta läsningen som en del av läsundervisningen. Krashen 
(2004) hävdar med bakgrund av en mängd studier att tyst läsning är lika bra eller bättre 
jämfört med det som kallas traditionell undervisning. Genom våra erhållna resultat kan 
vi hålla med Krashen om att tyst läsning är en bra läsutvecklingsstrategi eftersom 
eleverna tycker om tyst läsning och i stor utsträckning läser. Vi menar att tyst läsning 
attraherar eleverna i större utsträckning än traditionell undervisning. Liksom vi, så 
påtalar NRP (2000) också att den tysta läsningen är mer instinktivt tilltalande, samtidigt 
som de, liksom vi, saknar forskningsbevis från studier med hög metodisk kvalitet. Vi 
kan egentligen aldrig ta ställning för hur mycket de elever vi har observerat läste, under 
lässtunden. Vi kan heller inte ta ställning till elevernas läsförståelse fullt ut, eller förstå 
vad som pågick i deras huvuden. En anledning till detta kan vara det som Rosenblatt 
(2002) skriver, att varje läsupplevelse är en unik upplevelse mellan läsare och författare.  

Vi anser att funktionen av tyst läsning är det viktigaste. När tyst läsning fungerar på 
bästa sätt, när eleverna har fått litteratur på rätt nivå och efter intresse, när läsningen är i 
fokus under lässtunden, när de lässvaga eleverna får stöd och läraren aktivt arbetar 
kontinuerligt och med uppföljning av det lästa, då verkar den tysta läsningen 
språkutvecklande och ger  

• ökad läsförmåga 
• läsflyt 
• lästräning 
• läsförståelse 
• ordförståelse 
• grammatik  
• utvecklad förmåga att stava 
• förmåga att se den röda tråden i berättelsen  
• behov av att sluka böcker  

 

Dessutom övas eleverna i koncentration samt möjlighet till lite lugn och ro. Vi anser 
dock, precis som Björk och Liberg (2004) att tyst läsning fungerar bäst för dem som 
läser automatiserat. Därav ser vi ett stort behov av att de lässvaga, samt de yngre 
barnen, ges möjlighet att få läsa högt. De behöver ha rösten som stöd samt uttala orden 
för att förstå innehållet. Rösten hjälper till att minnas och förstå vad man läst. Därför 
krävs det att de lässvaga erbjuds alternativa arbetssätt, som att få använda ljudböcker 
eller arbeta varierat med både högläsning och tyst läsning. Det är viktigt att arbeta med 
varierande läsundervisningsmetoder menar både vi och Höien & Lundberg (1990) 
eftersom det kan ge positiva resultat för vissa barn vid olika tillfällen.  

För att den tysta läsningen skall fungera för alla elever anser vi att det är oerhört viktigt 
att ge eleverna böcker på rätt nivå och tillgodose deras läsintressen, vilket också är det 
Shaw (2006) menar i sina instruktioner för hur tyst läsning bör genomföras. Det är 
därför av stor betydelse att skolan satsar på skönlitteratur för att tillgodose elevernas 
behov.  

För att uppnå ett gott resultat med tyst läsning som en läsutvecklingsstrategi, vill vi än 
en gång lyfta fram Manning och Mannings studie (1984) som menar att bäst resultat av 
den tysta läsningen erhålls genom att eleverna pratar med varandra om det lästa. 
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Återigen vill vi lyfta fram, att den bästa läsupplevelsen är den man delar med andra. 
Därför anser vi det viktigt att den tysta läsningen följs upp i någon form, precis som 
Shaw (2006) menar i sina instruktioner för hur tyst läsning bör genomföras. Då kan 
läsningen i klassrummet bli det sociala sammanhang, där eleverna samtalar och delar 
läsupplevelser med varandra.   

Då läsförmågan är något relativt och Sverige är ett av de länder i världen som ställer 
högst krav på läs- och skrivförmåga (Myrberg, 2001) ligger det givetvis i vårt intresse, 
och i vår kommande roll som pedagoger, att reflektera över olika läsutvecklingsmetoder 
där tyst läsning kan ses som en av dessa strategier för att göra våra kommande elever till 
goda läsare.  

Språkförmågan har en stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 
verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 
elevernas språkutveckling (Skolverket, 2000, s. 96). 

 

Nya frågor 

På vilket sätt kan olika lärares utbildning och erfarenheter påverka elevernas 
läsutveckling? 

Om det fanns en utarbetad plan för hur tyst läsning skulle genomföras i skolorna, skulle 
funktion eller tillvägagångssätt se annorlunda ut då? 

Om alla skolor hade bemannade bibliotek och större utbud av skönlitteratur, skulle det 
påverka elevernas läsutveckling? 

Vilka är elevernas uppfattningar om att vara en läsare?  Har eleverna andra perspektiv 
eller referensramar på begreppet tyst läsning?  
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Bilaga 1 

 

Bilaga 1: Observationsschema för Tyst läsning. 
 

Datum:______________ Klass:__________   Tid:_________  
Närvarande:__________________________ 
 
Elevens 
namn 

2min 2 2 2 2 (10m) 2 2 2 2 2 (20m) 

Lärare           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
1.Elev sitter och läser i sin bok (ögonrörelser följer text) 
2.Elev tittar/bläddrar i bok (ögonrörelser följer ej text) 
3. Elev gör annat än läser (går ut, snyter sig, tittar i bänken, sitter & drömmer/tittar ut i luften) 
4. Elev gör andra, från läraren, tilldelade uppgifter (ex läxor)  
5. Elev byter bok 
6. Elev tilltalar elev  
7. Elev tilltalar lärare 
8. Läraren tilltalar elev 
9. Läraren läser med någon/några av eleverna 
10. Läraren lämnar klassrummet   
11. Övrigt 



Bilaga 2 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor lärare/specialpedagog 
 
 

1. Vilken är din uppgift på skolan och vilken utbildning har du? (grundskollärare 1-7, 
lågstadielärare, SÄL-utbildning, annan utbildning) 

 
2. Vilka är dina erfarenheter av tyst läsning? 
 
3. Varför arbetar du med tyst läsning? 

 
4. Hur länge har du använt dig av tyst läsning i din undervisning? 

 
5. Hur fungerar tyst läsning praktiskt sett i klassrummet? 

 
6. Arbetar alla lärare på skolan med tyst läsning? 

 
7. Finns det någon utarbetad plan (överenskommelse, dokument) på er skola för hur tyst 

läsning ska genomföras? 
 

8. Hur uppfattar du elevernas upplevelse av tyst läsning? 
 

9. Väljer eleverna litteraturen själv? 
 

10. Tillgodoses elevernas behov av bokval (intresse, lusnivå)? 
 

11. Fungerar tyst läsning för alla elever? 
 

12. Ska eleverna redovisa (skriva/berätta) om det de läst? 
 

13. Det här skulle jag önska när vi har tyst läsning: 
            ……………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………… 
 
  
 
 
                     Datum:_____________________ 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 

 

Bilaga 3: Elevenkät 
 

Hur fungerar tyst läsning för dig? 
 

Läs meningarna och tänk efter om de stämmer med vad Du tycker.  
Sätt ett X i den ruta Du tycker passar bäst.  

 
 
                                                                                                                           Stämmer inte alls    Stämmer ibland    Stämmer helt 

                                                   ☺      

   

1. Jag tycker att jag läser bra □   □    □ 

2. Jag tycker om tyst läsning i skolan. □     □    □ 

3. Jag tycker det är lätt att förstå vad jag läser. □     □    □ 

4. Jag läser oftast ut den bok jag har.  □     □    □ 

5. Jag ska skriva eller berätta om böckerna jag läst. □     □    □ 

6. När vi har tyst läsning läser jag hela tiden. □     □    □ 

7. När vi har tyst läsning gör jag oftast något annat än läser. □     □    □ 

8. Jag tycker att klassrummet är en bra plats att läsa på.  □     □    □ 

 

9. Det här skulle jag önska när vi har tystläsning 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Jag är:                       pojke   □         flicka  □ 

Tack för din hjälp! 

 



Bilaga 4 

 

Bilaga 4: Missivbrev 
 

Hejsan! 

 

Vi är tre lärarstuderande som skriver vårt examensarbete under hösten.  
Vi samlar in information och till vår hjälp har vi gjort en enkät. Den innehåller nio 
frågor som handlar om ”tyst läsning”. Vi vill lämna ut den här enkäten just till er 
eftersom ni arbetar med ”tyst läsning” i skolan. Det är frivilligt att svara men vi 
skulle önska att ni svarar på alla frågorna.  
 
När ni svarar på frågorna vill vi att ni gör det enskilt och inte frågar vad 
kompisarna svarar. 
 
Svaren som ni skriver är det bara vi som läser, vi har tystnadsplikt och kommer 
inte att visa era svar för någon annan. Era svar kommer sedan att sammanställas 
som tabeller i vårt examensarbete där inga enskilda svar kan utläsas. 
 

 

 

Tack för din hjälp! 

 

Sara, Kerstin och Mimmi 
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