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Sammanfattning 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur elever som befinner sig på olika nivåer i sin 
läsutveckling utnyttjar tiden som ägnas åt tyst läsning i skolan. För att få fram detta har tjugoen 
elever ur fyra klasser i skolår fyra observerats på en skola i Stockholms stad.  

Då syftet också är att undersöka vilka tankar kring tyst läsning som lärare uppger sig ha samt 
vilken läsförståelseundervisning som de anser sig bedriva har de fyra lärare som undervisar de 
observerade eleverna i svenska intervjuats. 

Följande frågeställningar behandlas i studien: 

• Vad gör eleverna under tyst läsning? 

• Är det någon skillnad mellan elevers beteende under tyst läsning beroende på graden av 
läsförmåga? 

• Vilka motiv uppger lärarna att de har till att använda tyst läsning i undervisningen? 

• Hur upplever lärarna att tyst läsning fungerar i klasserna? 

• Hur säger sig lärarna arbeta för att utveckla elevernas läsförståelse? 

Urvalet till observationerna baserar sig på elevernas läsresultat i slutet av skolår tre. Bland de 
elever som inte hade uppnått skolans läsmål, samt för de elever som precis uppnått detta mål, 
tyder resultaten av denna studie på att de inte fokuserar på tyst läsning under den avsatta tiden. 
Endast två av tjugoen elever tittar eller läser i sin bok under de fem minuter som varje elev 
observerades. Bägge dessa elever hör till dem som kommit längst i sin läsutveckling. Bland de 
svaga läsarna finns en elev som inte någon gång under observationerna enbart tittade eller läste i 
sin bok.  

Lärarna uppgav att tyst läsning främst var för elevens egen upplevelse utan att vidare 
diskussioner om det lästa ägde rum. Motivet till att ha tyst läsning varje dag var också att det var 
ett obligatoriskt moment på den aktuella skolan.  

Då det gällde undervisning i läsförståelse fokuserade lärarna på de bokprojekt som klasserna 
hade ett par gånger per termin, samt på olika ämnen och läromedel. Att undervisa i lässtrategier 
diskuterades inte i intervjuerna.    
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Förord 

Jag har under drygt sex år haft förmånen att arbeta med barn i behov av särskilt stöd på en 
kommunal grundskola. De elever och föräldrar jag har mött under denna tid har förändrat mig i 
mitt tänkande och i mitt dagliga arbete som lärare och för det är jag tacksam. Att få en inblick i 
hur arbetsamt elever och föräldrar har när allt inte går som planerat är smärtsamt men det ger 
mig en drivkraft till förändring av skolans verksamhet. Samtidigt är det härligt att få ha varit 
delaktig i då en elev anser sig ha fått de redskap han eller hon behöver så att skoldagen fungerar. 
Jag anser att först när även dessa elever känner att Sverige har en skola för alla har vi som 
arbetar i skolan nått vårt mål.   

Stort tack till de lärare som i sina pressade arbetsscheman har ställt upp med engagemang och 
tid till detta arbete. I våra möten slogs jag av hur stor kunskap som finns men som inte alltid 
framkommer i skolans vardag. 

Tack också till elevernas föräldrar som inte bara givit medgivande till observationerna utan i 
många fall även kommit med uppmuntrande och inspirerande ord. Naturligtvis vill jag också 
rikta ett tack till de elever som blivit observerade. 

Min handläggare och tillika gruppansvariga under hela min utbildning på specialpedagogiska 
programmet, Anita Söderlund, har varit betydelsefull i den process som jag genomgått under 
dessa tre år. Hon har öppnat en dörr till formalia, vars värld jag knappt anat tidigare.  

Jag vill också passa på att tacka min rektor, Gerda Bengtsson, och biträdande rektor, Hélène 
Ewing Ekdahl, som ansett det värdefullt för skolan att få den kompetens som jag tillägnat mig 
under min utbildning och genom detta arbete och givit mig möjlighet att ägna tid åt 
specialpedagogiskt arbete. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla mitt arbete och skolans 
arbetssätt i enlighet med ny forskning inom specialpedagogiken för att möta elever på bästa sätt. 

Det dagliga arbetet på min arbetsplats hade inte kunnat fortgå utan min kollega Christina Flodin 
som i alla lägen är hjälpsam och uppmuntrande. Hon är en klippa som vore alla förunnat att ha 
och samtidigt ett bollplank för tankar, idéer och utveckling.  

För konstruktiva synpunkter på arbetet vill jag också tacka min vän Anna Sjögren. Jag 
värdesätter henne som person såväl som hennes åsikter och synpunkter högt. 

Tack också till vänner och familj som förstått, uppmuntrat och stöttat.  

Sist, men alltid främst, ett speciellt tack till min dotter Filippa för allt. 

 

Stockholm 2009 

Marie Sand 

 

 



 

Inledning ......................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar................................................................ 3 

Bakgrund ......................................................................................... 4 

Tidigare forskning ..................................................................................... 4 

Aktuell litteratur........................................................................................ 6 

Att läsa och förstå.................................................................................. 6 

Behov av läsförmåga.............................................................................. 6 

Att bedöma läsförmåga........................................................................... 7 

Lärarnas ansvar..................................................................................... 8 

Passiva och aktiva läsare ........................................................................ 9 

Ordförråd ............................................................................................. 9 

Metakognition ..................................................................................... 10 

Läsförståelsestrategier.......................................................................... 11 

Självuppfattning .................................................................................. 13 

Behov av tyst läsning ........................................................................... 14 

Val av bok .......................................................................................... 15 

Tid att träna........................................................................................ 16 

Metod ............................................................................................ 17 

Metodval................................................................................................ 17 

Undersökningsgrupp................................................................................ 18 

Genomförande........................................................................................ 19 

Bearbetning av material ........................................................................... 20 

Bortfall .................................................................................................. 21 

Tillförlitlighet .......................................................................................... 21 

Etiska aspekter ....................................................................................... 22 

Resultat ......................................................................................... 23 

Observationerna ..................................................................................... 23 

Samtliga observationskategorier ............................................................ 23 

Tittar/läser i boken .............................................................................. 25 

Ser sig om.......................................................................................... 26 

Gäspar ............................................................................................... 27 

Pillar med något .................................................................................. 28 

Pratar med någon ................................................................................ 29 

 



 

Reser sig och går ut ............................................................................. 29 

Intervjuerna........................................................................................... 30 

Lärarnas motiv till att använda tyst läsning.............................................. 30 

Lärarnas organisation kring tyst läsning .................................................. 30 

Bearbetning av tyst läsning ................................................................... 31 

Val av bok .......................................................................................... 31 

Lärarnas upplevelser om hur tyst läsning fungerar.................................... 32 

Fördelar och nackdelar med tyst läsning.................................................. 32 

Utveckling av elevernas läsförståelse...................................................... 33 

Faktorer som påverkar läsförståelse ....................................................... 33 

Lärarnas största utmaning .................................................................... 33 

Diskussion och slutsatser .............................................................. 34 

Metoddiskussion ..................................................................................... 34 

Observationerna .................................................................................. 34 

Intervjuerna........................................................................................ 35 

Resultatdiskussion................................................................................... 35 

Elevernas sysselsättning under tyst läsning ............................................. 35 

Skillnad mellan elevers beteenden under tyst läsning................................ 36 

Lärarnas motiv till att använda tyst läsning.............................................. 37 

Lärarnas upplevelser om hur tyst läsning fungerar.................................... 38 

Utveckling av elevernas läsförståelse...................................................... 38 

Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning................................. 39 

Referenser ..................................................................................... 41 

Bilagor ...............................................................................................  

Bilaga 1: Läsutvecklingsschema .................................................................... 

Bilaga 2: Observationsschema ...................................................................... 

Bilaga 3: Intervjuguide ................................................................................ 

Bilaga 4: Missivbrev till föräldrar ................................................................... 

Bilaga 5: Missivbrev till lärare ....................................................................... 

 



 

Inledning 

Då det gäller såväl den initiala läsinlärningen som den fortsatta läsundervisningen står inte bara eleven i 
fokus utan även läraren. Läraren har ett stort ansvar att lära ut lässtrategier för att eleverna ska kunna ta 
sig an texter och förstå dem fullt ut, vilket krävs i dagens samhälle. Även riksdagen, genom att fastställa 
läroplaner och kursplaner och tilldelning av skolpeng, kommuner som fördelar pengar och ger direktiv, 
samt skolledningar som genom verksamhetsplan och resursfördelning styr skolans verksamhet. Som 
Myrberg (2003) konstaterar i Konsensusprojektet så behöver lärarna också få klara besked från läs- och 
skrivforskare ”om vad som kännetecknar god läs- och skrivpedagogik.” (s.19) Att media ofta tycks 
fokusera på att lärare av idag inte har tillräckliga grundkunskaper i läsinlärning när de utexamineras från 
lärarhögskolor och universitet och att svenska elevers resultat faller i rankinglistorna både i nationella 
och internationella undersökningar (Fridolfsson, 2007; Reichenberg, 2008) är föga hjälp för lärarna. 
Läsundervisning är därmed inte enbart ett läraransvar. 

I Sverige har det så kallade Läskriget fått stort utrymme i läsdebatten. Forskare och lärare har varit oense 
om huruvida barn lär sig läsa bäst genom att utgå från ett vardagsspråk och texter ur vardagen, analytisk 
metod, eller om det bästa är att bygga upp läsningen genom att lära sig bokstäver och språkljud, syntetisk 
metod (Nationalencyklopedin, a). Westlund (2009) skriver att det bedrivits en hel del forskning om hur 
barn avkodar men att forskning om läsförståelse först under de senaste decennierna tagit fart.   

Studier, såsom Ericson, Hedén och Siltala (2006), tyder på att tyst läsning förekommer på många skolor. 
Läsforskare, bland andra Taube (2007b), förordar också att man har tyst läsning. Om tyst läsning ska 
kunna bidra till en utveckling av läsförståelsen förutsätter det att eleverna ägnar tiden åt att läsa, vilket 
majoriteten av eleverna i Ericson et al. studie gjorde. Jag vill dock belysa tyst läsning ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv genom att främst fokusera på vad svaga läsare gör under tyst läsning. För 
att se om det finns skillnader mellan vad svaga och starka läsare gör under tyst läsning har jag i denna 
studie en kontrollgrupp av starka läsare. Att även ta med den gruppen av elever som precis nått skolans 
mål i läsning fann jag också lämpligt eftersom det ger en tydligare bild av svaga läsare. Genom att 
observera vad tjugoen elever, som befinner sig på olika nivåer i sin läsutveckling, verkligen gör under 
tyst läsning och därtill få fyra lärares tankar kring tyst läsning och läsförståelse hoppas jag kunna få en 
fingervisning om detta. Här ska dock tilläggas att med detta begränsade empiriska material går det inte 
att dra några generella slutsatser utan endast se hur det förhåller sig i de klasser med de elever som 
studien baseras på. 

Ägnar svaga läsare tid åt tyst läsning på avsatt tid i skolan? Med den begränsade tid som eleverna har 
under de första nio skolåren gäller det att utnyttja tiden maximalt. Ahl (1998) presenterar i sin studie att 
tyst läsning sällan är effektivt utnyttjad tid för en svag läsare. Att elever som inte behärskar läsning fullt 
ut behöver tid för att öva kan nog stå oemotsagt. De behöver också undervisning av lärare (Fridolfsson, 
2007; Myrberg, 2003; Westlund, 2009). 

Inte bara tiden är dyrbar för eleverna utan det gäller ju också att de ska kunna ta sig genom skolan med 
en bibehållen självkänsla. Ingesson (2007) och Taube (1988) visar att elever som har svårigheter med 
läsningen mår dåligt under sin skoltid och allra sämst tycks det vara under skolår 1-6. Hur väl mår en 
elev som under varje dag under tjugo minuter i klassrummet får uppgiften att läsa tyst om han eller hon 
vet att det inte fungerar? Det ligger nära till hands att tro att strategier för att bibehålla det lilla 
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självförtroende eleven har då tar överhanden, som Taube (1988, 2007b) skriver. Eleven gör allt för att 
inte försöka, för att därigenom undgå risken att misslyckas.  

Ur ett demokratiskt samhälles perspektiv kan också hävdas att det är angeläget att framtidens vuxna 
skolas in i läsandet så att de har möjlighet att fullfölja sina medborgerliga åtaganden, bli aktiva 
samhällsmedborgare och ha en möjlighet till vidare utbildning och arbeten där läsförmåga och 
läsförståelse är ett krav (Fridolfsson, 2008; Lundberg, 2006; Skolverket, 2006b).  

Då det gäller läsinlärning och läsförståelse finns en mängd faktorer som tycks bidra i olika utsträckning 
till en framgångsrik utveckling för eleven, faktorer såsom fonologisk medvetenhet, arbetsminne, 
ordförråd, metakognition och erfarenhet av talat och skrivet språk. Denna erfarenhet är olika stor för 
barnen och detta påverkar enligt Reichenberg (2008) den framtida läsförståelsen. Haug (1998) skriver 
om en norsk studie som visar att den främsta framgångsbringande faktorn som en elev har i sin inlärning 
generellt är läraren. Flera läsforskare, bland andra Lundberg och Herrlin (2005) fokuserar mycket på 
vikten av fonologisk medvetenhet. Westlund (2009) menar på att ordförrådet är den enskilt viktigaste 
faktorn för läsförståelse. Arbetsminnets och metakognitionens påverkan på läsförståelse har Oakhill, 
Hartt och Samols (2005) visat i studier. I denna studie har jag valt att lyfta fram några av dessa faktorer 
som har betydelse för läsförståelsen och då även kan påverka eleven under tyst läsning, men ber läsaren 
att ha i åtanke att det kan finnas faktorer som i andra forskningssammanhang visar sig minst lika viktiga.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur tjugoen elever, som befinner sig på tre olika nivåer i sin 
läsutveckling, utnyttjar tiden som är avsatt för tyst läsning i skolan. Några lärares upplevelser om hur tyst 
läsning fungerar och tankar kring densamma ska belysas. Syftet är också att beskriva hur läraren, med 
ansvar för undervisning i svenska i respektive klass, säger sig arbeta med läsförståelse. 

 

Följande frågeställningar behandlas: 

• Vad gör eleverna under tyst läsning? 

• Är det någon skillnad mellan elevers beteende under tyst läsning beroende på graden av 
läsförmåga? 

• Vilka motiv uppger lärarna att de har till att använda tyst läsning i undervisningen? 

• Hur upplever lärarna att tyst läsning fungerar i klasserna? 

• Hur säger sig lärarna arbeta för att utveckla elevernas läsförståelse? 
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Bakgrund 

Ett antal elever klarar den inledande läs- och skrivinlärningen utan påtagliga problem, men utvecklas 

dock sedan inte i takt med sina kamrater och med de ökande kraven i skolår tre och uppåt. Det kan 

röra sig om dåligt fungerande läsförståelsestrategier, om bristande syntaktisk förmåga, bristande 

förmåga att analysera ord, om dålig ordförrådsutveckling eller om brister i automatisering och läsflyt, 

ibland som en följd av bristande läs- och skrivstimulans i vardagsmiljön och i skolan. (Myrberg, 2003, 

s.5) 

Tidigare forskning 
Att ge en helhetsbild av den grundläggande läsundervisningen, faktorer som påverkar denna och resultat 
då det gäller åldersintegrerade klasser, är syftet med Astrid Ahls (1998) avhandling. Det är en fallstudie 
av åldersintegrerad pedagogisk praktik med sex- och sjuåringar på sex skolor. Studien sträcker sig över 
tre år och omfattar observationer i integrerade klasser, intervjuer med elever och personal, läsprövningar 
med elever och enkäter.  

Elever med tidigt intresse för läsrelaterade aktiviteter och elever som redan vid skolstarten har en god 

insikt om vad läsning är, kan redan som sexåringar gå vidare i sin läsinlärning, medan andra elever 

som saknar detta intresse väljer att syssla med annat än läsrelaterade aktiviteter. De förra profiterar 

därmed i förhållande till övriga elever, genom de möjligheter de får i barnskolorna. (Ahl, 1998, s.233) 

Eleverna i Ahls studie uppgav att de ägnar mer tid åt läsning än eleverna i den nationella utvärderingen 
av grundskolan från 1992. De har också en realistisk uppfattning om sin läsförmåga och mer positiv 
inställning till läsning både i hemmet och i skolan än vad eleverna i den nationella utvärderingen har.  

Lästräningen för eleverna bestod främst av det som Ahl kallar estetisk läsning. Med detta menar hon att 
läsarens uppmärksamhet fokuseras på upplevelsen under läsningen, att man läser för nöjes skull. Denna 
läsning ingick i den egna planeringen och var därmed en privat angelägenhet. Med detta menar Ahl att 
eleverna läste enskilt en bok som de valt själva. Följden blev att de sällan diskuterade eller utbytte tankar 
kring texter de läste. Därigenom gick eleverna miste om möjligheten att diskutera ord och begrepp och 
framförallt att få insikt i att texter kan läsas och uppfattas olika beroende på vem som läser. Lärarna 
angav att det främsta målet med läsningen var att få upp elevernas motivation till att läsa. 

Ingesson (2007) har gjort en studie som baserar sig på 75 ungdomar i åldern 14-25 år, samtliga med 
dyslexidiagnos. Studien består av två delar varav den ena är ett intelligenstest för att se om ungdomarnas 
resultat förändrats sedan de fick dyslexidiagnosen. Här visade det sig att ungdomarnas resultat hade 
försämrats signifikant då det gällde verbal IQ. Ingesson tolkade detta som en följd av att ”barn med 
dyslexi får betydligt mindre läs- och skriverfarenheter än sina jämnåriga och av det skälet halkar efter i 
verbal intelligens.” (s.9) En större förändring hade skett, dock till det positiva, av ungdomarnas icke-
verbala intelligens. Möjligen kunde detta bero på att barn med dyslexi utvecklar andra vägar att ta till sig 
kunskap och lösa problem.  

Den andra delen i studien bestod av intervjuer med ungdomarna för att därigenom ta reda på hur de 
upplevde sin skoltid. Tidigare forskning har, enligt Ingesson, visat att denna typ av ungdomar ofta har 
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låg självkänsla, dåliga kamratrelationer och ångest. Det Ingesson fann bekräftade delvis detta. Sämst 
mådde barnen under de sex första åren i skolan. Ingen av ungdomarna uppgav att de hade lyckats mycket 
bra under mellanstadietiden. Glädjande nog visade studien att i och med ökad ålder så minskade 
problemen för ungdomarna och inskränkte sig alltmer till att enbart gälla rena läs- och skrivsituationer.  

Sambandet mellan läsutveckling och självbild står i fokus för Taubes avhandling från 1988. Under nio år 
har Taube studerat 40 elever med läs- och/eller stavningssvårigheter samt en kontrollgrupp bestående av 
40 elever utan dessa svårigheter. Resultatet visade, enligt Taube, ett svagt men ändå signifikant 
förhållande mellan läsutveckling och självbild där självbilden tycktes påverka läsförståelse i högre grad 
än den påverkade avkodning och stavning. Elever i skolår 1-6 med läs- och stavningssvårigheter hade 
signifikant sämre självbild än elever i kontrollgruppen. Taube konstaterar också att som grupp räknat 
kommer eleverna under hela sin skoltid aldrig ikapp då det gäller läsning och skrivning. 

Oakhill, Hartt och Samols (2005) hävdar att det finns få studier gjorda på barn som enbart har 
läsförståelseproblem utan allmänna avkodningssvårigheter och har därför gjort två studier där de jämfört 
två grupper av 9-10 åringar. Det var samma barn, 24 stycken totalt, som ingick i bägge studierna som 
bestod av ett antal tester i läsförståelse och arbetsminne. Båda barngrupperna hade samma förmåga av 
avkodning och ordigenkänning men skiljde sig åt i sin läsförståelseförmåga. Inte oväntat fick gruppen 
med läsare med god läsförståelse bättre resultat och mest uttalat blev detta i de moment som aktiverade 
arbetsminnet då de med svag läsförståelse presterade markant sämre. Båda studierna pekade på att 
läsförståelseproblem är nära sammankopplat med comprehension monitoring eller metakognition.  

Huruvida det finns ett samband mellan läsförståelse och olika typer av läspedagogik ligger till grund för 
den studie som Aupeix Persson (2007) gjort. I studien genomfördes läsförståelsetest på 80 elever i skolår 
4 och 6, samt intervjuer med fyra lärare. Resultatet visar att det finns påfallande skillnader mellan svaga, 
mellangoda och starka läsare men att inget tydligt samband mellan lärarnas metod och läsresultat kan 
påvisas. 

Tyst läsning är fokus för den fallstudie som Ericson et al. (2007) har genomfört. Observationer och 
enkäter med 68 elever och intervjuer med tre lärare och tre specialpedagoger ingår. I studien framkom att 
majoriteten av eleverna läste under tyst läsning i skolan, att majoriteten av eleverna uppfattade sig som 
goda läsare samt att majoriteten tyckte om tyst läsning. Lärarna ansåg att tyst läsning fungerar för de 
allra flesta, samt att det gav eleverna en lugn och skön start på dagen. En specialpedagog ställde sig 
kritisk till att elever som inte läste flytande överhuvudtaget ägnade tid åt tyst läsning.  

Skolverket (2006b) konstaterar att Sveriges deltagande i internationella studier kring 
kunskapsinhämtande såväl som genomförande av nationella studier har ökat under det senaste decenniet. 
En analys för att finna likheter och skillnader mellan å ena sidan de internationella studierna PIRLS 2001 
(Progress in International Reading Literacy Study), RL 2001 (Reading Literacy) och PISA 2000 (The 
Programme for International Student Assessment) och den nationella studien NU-03 (Nationell 
utvärdering) och å andra sidan kursplanen och realiseringen av denna har gjorts. Skolverket konstaterar 
att det  

finns en internationell konsensus beträffande såväl utgångspunkt som sätt att behandla text. Man 

fokuserar samma typ av problematik; hur ska elever bäst rustas inför ett liv som aktiva 

samhällsmedborgare? Och man är ense om svaret: genom att låta eleven möta olika slags texter och 

genom att låta eleven använda tolkning och reflektion som de främsta instrumenten i 

läsförståelseprocessen. (Skolverket, 2006b, s.45) 
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Skolverket drar tre slutsatser av studien:  

• Internationellt tycks det finnas konsensus om vad god läsförståelse innebär. Farhågor har riktats 
mot att genom att delta i internationella studier så anpassas svenska kursmål till andra länder. 
Skolverket menar att i en tid av globalisering och internationalisering så är detta i viss mån 
ofrånkomligt men anser inte att det skulle påverka svenska förhållanden negativt. 

• Trendmätningar är svåra eftersom det kan vara svårt att använda äldre mätinstrument till nya 
kunskaper och styrdokumenten i länderna förändras. Skolverket undrar hur man kan förändra 
testerna för att kunna möta ny kunskap utan att modifiera dem så mycket att jämförelser blir 
svåra. 

• Analyser av de internationella testerna visar att dessa prövar läsnivå och läsutveckling ur ett 
svenskt perspektiv. Det förordas därför att Sverige prioriterar deltagande i internationella 
undersökningar. Ekonomiskt sett så är detta också att föredra då det är mycket kostsamt för ett 
land att utveckla, genomföra och analysera denna typ av undersökningar nationellt. I 
internationella studier är fler länder med och delar på kostnaderna.   

Aktuell litteratur 

Att läsa och förstå 

Läsinlärning är ingenting som sker spontant bara för att man vistas i en skriftspråklig miljö utan kräver 
vägledning och undervisning. Lärande av denna typ kallas kallt lärande och beskrivs såsom ansträngande 
och isolerat. Det handlar ofta om att nå insikt och kunna reflektera (Fridolfsson 2008; Lundberg 2006; 
Taube 2007b). 

Taube (2007b) beskriver vidare läsning som ”förmågan att få ut betydelsen av ett tryckt eller skrivet 
budskap” (s.58). Hon menar att i läsning ingår två olika processer, dels avkodning, dels förståelse av 
texten, där båda delarna är lika viktiga eftersom det inte sker någon läsning om en av dem saknas. I 
Westlund (2009) och Taube (2007b) hänvisas det till en matematisk formel som tagits fram av Gough 
och Tunmer som beskriver förhållandet mellan avkodning och förståelse. Denna formel har utvecklats 
vidare av såväl Dalby som Taube, specifikt med tanke på den fortsatta läsutvecklingen där motivation är 
en betydelsefull faktor. 

Läsförståelse = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation.  

”Någon läsning med förståelse kommer inte till stånd om inte läsaren är motiverad, kan avkoda orden 
och förstå dem.” (Taube, 2007a, s.13)  

Förutom avkodning av texten är rika erfarenheter av omvärlden, ett omfattande ordförråd och 
förtrogenhet med skriftspråkets ordval och meningsbyggnad viktiga faktorer som påverkar 
läsförståelsen. Taube menar att ”Det är mer än att kunna alfabetet, sätta ihop ord och meningar och läsa 
flytande. Det innebär också att förstå sammanhang och syfte i det man läser.” (Nenander, 2008, s.20) 

Behov av läsförmåga 

Läsning är, enligt Skolverket (2003), inte något som är tänkt att vara en isolerad företeelse och färdighet 
utan något man i första hand gör för att uppleva och lära sig något. Genom att sedan samtala eller skriva 
om det man läst fördjupas kunskapen och upplevelsen. Skolans viktigaste uppgift är att se till att 
eleverna lär sig läsa och skriva (Fridolfsson 2008; Lundberg & Herrlin 2005; Reichenberg 2008; Taube 
2007b). I skolans styrdokument, Lpo 94, beskrivs skolans uppdrag bland annat vara att förbereda 
eleverna för att fungera i samhället. De flesta barn idag får räkna med att de har minst tolv års skoltid 
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och väl ute i arbetslivet menar Lundberg (2006) att nästan alla arbeten kräver god läsfärdighet och 
skolningen fortsätter i form av fortbildning. Utbildning i alla former kräver god läsförmåga och 
läsförståelse.  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga. (Skolverket, 2006a, s.5) 

Fridolfsson (2008) påpekar att det är en demokratisk rättighet att ha en läs- och skrivförmåga och 
framhåller också att det finns ett samband mellan läskunnighet och ett lands ekonomi och välstånd. 
Taube (2007b) skriver att det i hög grad är människors förmåga att kognitivt prestera som avgör vilket 
värde de har i samhället och att ”läskunnighet är nyckeln som skall ge tillträde till annan kunskap.” 
(s.47) Att värdet av att läsa och skriva är högt värderat fastslår även Skolverket (2006b), som samtidigt 
poängterar att ”alla samhällets instanser ställer stora krav på dess medborgares förmåga att tillgodogöra 
sig det skrivna ordet.” (Skolverket, 2006b, s.6) Lundberg och Herrlin (2005) och Reichenberg (2008) 
framhåller dessutom vikten av att, förutom att läsa, även lära sig förstå och använda texter. 

Att bedöma läsförmåga 

I skolan finns behov av att kunna bedöma elevernas läsförmåga inte minst för att ha möjlighet att se om 
elever når uppnåendemålen i skolår tre, fem och nio. Bedömningar ska också göras inför samtal om IUP 
(Individuell Utvecklings Plan) under samtliga skolår samt inför betygssättning i skolår åtta och nio. 

Då det gäller läsförmåga finns för elever i skolår 3-5 screeningar såsom DLS - Diagnostiskt Läs- och 
Skrivtest (Järpsten & Taube, 1997), Lässtandarder (Allard, Askeljung & Måhl, 2004) och Ämnesprov i 
svenska för skolår 5 (Skolverket, 2009) som från och med våren 2009 även finns för skolår tre. Andra 
redskap som lärarna har till sin hjälp är till exempel Lundberg och Herrlins (2005) kartläggningsschema 
och LUS (bilaga 1).  

Kartläggningsschemat som Lundberg och Herrlin (2005) tagit fram bygger på fem olika dimensioner 
som ingår i läsningen. Dessa är fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 
läsintresse. De menar att inom dessa dimensioner finns ett antal steg, inte nödvändigtvis i den sekvens 
som är uppställda i schemat, som visar på ”växande underliggande förmåga” (s.19) hos eleven. Vid vissa 
steg i kartläggningen hänvisas till objektiva test för att läraren ska ha möjlighet att säkerställa att 
bedömningen görs på ett korrekt sätt. Kartläggningen är tänkt att användas tillsammans med eleverna för 
att tydliggöra för dem hur långt de kommit och för att ge en bra bas att planera den fortsatta 
undervisningen. 

Även LUS är ämnat som ett redskap för läraren att bedöma elevens läsutveckling. Detta ska ske 
fortlöpande i det dagliga arbetet. Till sin hjälp har läraren nitton utvecklingspunkter som finns beskrivna 
och exemplifierade. Allard et al. (2001), till skillnad från Lundberg och Herrlin (2005), menar att dessa 
punkter följer barns successiva upptäckande av strategier ”som hos de flesta barn kommer i en bestämd 
följd.” (s.53)  

LäsUtvecklingsSchemat, LUS, är ett kvalitativt bedömningsinstrument som utgår från lärares samlade 

bedömarkompetens. (Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001, s.178) 

Vikten av förmågan att bygga upp bedömaröverensstämmelse hävdar författarna vara vital. De menar att 
lärare kan göra detta genom öppna diskussioner på skolorna och att det därigenom gör det möjligt att en 
och samma elevs läskvalitet ska bedömas likartat oberoende av vem som gör bedömningen och var man 
befinner sig i Sverige.  
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Det har dock riktats kritik mot LUS bland annat menar Westlund (2003-2004) att validiteten och 
reliabiliteten är låg. 

LUS infördes som ett obligatorium för alla grundskolor i Stockholms stad hösten 2003 (Westlund, 2003-
2004).  

Lärarnas ansvar 

Att läraren är en mycket betydelsefull faktor i elevers inlärning skriver bland andra Myrberg (2003) och 
Haug (1998) om. ”Hög lärarkompetens är den mest betydelsefulla beståndsdelen i pedagogik som lyckas 
utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och förhindra att läs- och skrivproblem uppkommer.” 
(Myrberg, 2003, s.7) Även Fridolfsson (2008) betonar hur viktig läraren är i elevernas läsprocess, inte 
minst gäller det alla de moment som har med tyst läsning att göra. Precis som Myrberg, påpekar 
Fridolfsson att de lärare som är framgångsrika i att lära sina elever att läsa har en god tillgång till 
material, en tydlighet i läsundervisningen och många olika varianter av lästräning till exempel 
körläsning, individuell läsning och parläsning.  

Läsinlärning kräver vägledning och undervisning och det är därför skolans uppdrag att lära barnen läsa, 
inte föräldrarnas (Fridolfsson 2008). Även under den fortsatta läsundervisningen är en ”lärares 
navigering, dvs att läraren vägleder sina elever för att utveckla deras läsförståelse… av avgörande 
betydelse.” (Westlund, 2009, s.8) 

Många lärare i Ahls (1998) studie lät eleverna arbeta med egen planering i hög utsträckning. Tanken 
bakom detta var att eleverna ska ta egna initiativ, lära sig arbeta självständigt och utveckla ett 
ansvarstagande för att uppgifterna blir klara men det var också en lösning till problematiken att ge 
instruktioner till elever med olika förkunskaper i helklass. Ahl menar dock att detta arbetssätt ställer krav 
på att eleverna har en motivation att arbeta självständigt och ha en inneboende drivkraft, något som 
många inte har.  

Begränsade tillfällen till lärarens förklaringar och strukturering av lärostoffet får inte samma negativa 

konsekvenser för de elever, som själva upptäcker uppgifternas relevanta drag, kan generalisera 

kunskaper och användning av färdigheter till nya situationer samt kan skapa en kognitiv struktur av 

sina kunskaper. För elever som inte gör detta självmant, innebär lärarens undervisning en hjälp att 

komma vidare. (Ahl, 1998, s. 222) 

I såväl PIRLS 2001 som i PIRLS 2006 framkom det enligt Reichenberg (2008) att lärarna i Sverige 
ägnar betydligt mindre tid åt läsförståelseundervisning jämfört med lärare i andra länder. Reichenberg 
påpekar att eleverna ägnar mycket tid åt eget arbete, något de svagare läsarna inte behärskar och att 
elever ägnar tid åt forskning innan de knappt hunnit lära sig avkoda ord.   

Själva ordet undervisning har fått en så negativ klang att många inte vågar säga att de undervisar! 

Men att gå runt i klassrum och bibliotek och försöka lotsa eleverna framåt håller inte. Om eleverna ska 

utveckla en god läsförståelse så måste lärarna ta tillbaka undervisningen i klassrummet genom att 

tillsammans med eleverna samtala kring faktatexter. (Reichenberg, 2008, s.133) 

En påtaglig effekt av att låta eleverna arbeta självständigt med eget arbete är att många olika aktiviteter 
pågår i klassrummet samtidigt och lärarens roll i huvudsak kan bli att fungera som handledare till 
eleverna (Ahl, 1998).  

Den handledande lärarrollen ger färre tillfällen till en i undervisningsgruppen gemensam 

uppmärksamhet på ett lärostoff och den strukturering lärarna ansåg viktiga för elevernas inlärning 

(Ahl, 1998, s. 247). 
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Då det gäller textsamtal visade det sig i en undersökning av Reichenberg (2008) att flertalet lärare inte 
planerade inför textsamtal, vilket Reichenberg hävdar är ett måste. Att läsförståelseundervisning kräver 
noggrant förberedda lektioner skriver också Westlund (2009). 

Reichenberg skriver vidare att lärarna behöver kompetens att välja läromedel, undervisa i läsförståelse 
och finna de elever som är i behov av extra stöd i just läsförståelse.  

Our own experience has shown that teachers are notoriously poor at identifying children who have 

comprehension difficulties, and if asked to select such children, tend to do so on the basis of word 

reading, rather than comprehension, ability. (Oakhill, Hartt & Samols, 2005, p.659)  

Även Fridolfsson (2008) tar upp punkter som är viktiga att fokusera på då det gäller läsundervisning och 
läsförståelseundervisning. Hon skriver om vikten att medvetandegöra eleven och visa på olika strategier 
att ta sig an en text vilket kan underlätta läsförståelsen på sikt.  

Undervisning i läsförståelse innebär därför att eleven måste vara aktiv och söka meningen och budskapet 
i texten, men då många lässvaga elever i stället är passiva läsare måste olika typer av läsaktiviteter finnas 
som stimulerar eleverna och tränar dem till att bli aktiva läsare. 

Passiva och aktiva läsare 

Både Reichenberg (2008) och Taube (2007a) skriver om de fördelar som aktiva läsare har vid läsning av 
en svårbegriplig text. Lundberg (2006), Lundberg och Herrlin (2005) samt Taube (2007b) skriver om 
vikten av att läsaren är aktiv för att kunna tillgodogöra sig texter. Texten i sig säger inte allt utan läsarens 
aktiva medverkan är ett måste om texten ska hänga samman (Elbro, 2006).  

Kännetecknande för aktiva läsare är att de inser när de förstår och vet hur de ska gå tillväga för att förstå. 
De har också kännedom om olika lässtrategier och vet att olika textgenrer kräver olika strategier.  

Några framträdande strategier för att underlätta förståelsearbetet är att kunna knyta an till egna 

erfarenheter, identifiera huvudbudskapet, sammanfatta innehållet, se orsakssamband, göra 

förutsägelser om vad som ska komma härnäst, dra slutsatser och generalisera, associera till andra 

texter de läst eller skrivit samt kritiskt granska texters form och innehåll. (Skolverket, 2006c, s.13) 

Med hjälp av förförståelse kan de aktiva läsarna bilda inre föreställningar som ger texterna liv och gör 
dem meningsfulla. Dessa inre bilder kallas att läsarna gör inferenser, de läser mellan och bortom raderna, 
något som är väsentligt för att få god läsförståelse. Aktiva läsare planerar hur de ska använda 
kunskaperna de får och de gör även förutsägelser i texten vilket underlättar för den kommande läsningen. 
Om det finns bilder så används dessa till att ytterligare fördjupa förståelsen av texten. När så krävs kan 
även en aktiv läsare leta i andra källor för fördjupad kunskap.  

Ordförråd 

Förutsättningarna för barnen redan när de börjar skolan är väldigt olika, mycket med tanke på erfarenhet 
av högläsning som de har med sig (Lundberg 2006; Reichenberg 2008).  

En del barn kommer till skolan med 2000 timmars högläsning i bagaget och har som en följd därav ett 

större ordförråd än de elever som kommer med 50 timmars högläsning. De elever som fått mycket 

högläsning fortsätter sannolikt att läsa mycket på egen hand och ordförrådet bara växer. Ju fler ord 

man kan, desto lättare blir det att förstå det man läser. Ett stort ordförråd gör oss bättre rustade att 

förstå faktatexter därför att i dessa texter möter eleverna ord och begrepp som inte är så frekventa i 

det vardagliga talspråket. (Reichenberg, 2008, s.36) 
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Ett ordförråd om 5000 ord kan vara tillräckligt för att klara sig talspråksmässigt medan det däremot krävs 
50 000 ord för att kunna läsa texter som uppfyller uppnåendemålen för årskurs nio (Skolverket, 2003). 

Ordförrådet hos barn kan många gånger överskattas menar Lundberg (2006), främst hos de barn som kan 
föra samtal och tala rent. Naturliga samtalssituationer ger ingen tillräcklig grund för att utveckla 
ordförrådet eftersom gester, mimik och den yttre situationen ger för många ledtrådar. Av samma 
anledning är TV-program och filmer klena verktyg i ordförrådsutvecklingen.  

Att ha ett stort ordförråd bidrar i hög grad till att läsförståelsen underlättas och ordförrådet utvecklas 
ytterligare genom textläsning. Brister i ordförrådet kan få den följden att avkodning och läsförståelse 
försvåras och omvänt förhållande gäller också att brister i avkodning och läsförståelse ger brister i 
ordförrådet (Myrberg, 2003). Detta skriver även Stanovich (1986) om. Det finns med andra ord ett nära 
samband mellan ordförståelse och läsförståelse. Genom att undvika läsning får man därigenom svårare 
att utveckla ordförrådet. Westlund (2009) menar att den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla god 
läsförståelse är just ett gott ordförråd. 

Barn tycker oftast om högläsning och därför kan detta kombinerat med samtal om innehållet vara 
motivationshöjande. Åldersadekvata böcker som är för svåra för svaga läsare att läsa själva kan de på så 
sätt få ta del av och finna en väg in i skriftspråket. Även Fridolfsson (2008) betonar hur viktig 
utvecklingen av ordförrådet är. Detta är något som bör ske i en naturlig miljö och i ett socialt 
sammanhang genom läsning och samtal. Det är viktigt att eleven får en djupare innebörd av orden för att 
de ska kunna lagras i långtidsminnet. Barn som frågar om betydelsen av ord har ”förmåga att övervaka 
sin läsning och att de är medvetna om att de inte förstått.” (Lundberg & Herrlin, 2005. s.55)  

Metakognition 

me´takognition, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan 

komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt 

beskriva den. Det handlar således om att vara medveten om sitt eget tänkande, hur man går till väga 

när man löser problem, fattar beslut, tolkar en text eller söker i sitt minne. Metakognition innebär 

förutom avsiktliga val av strategier när man ställs inför problem också att man fortlöpande övervakar 

sitt tillvägagångssätt och kontrollerar att man är på rätt väg. (Nationalencyklopedin, a) 

Den engelska termen comprehension monitoring betyder att ha en förmåga att utvärdera förståelsen av 
den information man läser eller ”en medvetenhet om sin egen läsförmåga.” (Aupeix Persson, 2007, s.14) 
Denna förmåga är ansedd som nödvändig för att bli en kompetent läsare enligt Oakhill et al. (2005). De 
menar att trots att deras studie visar att arbetsminnet är betydelsefullt för resultatet så är det inte någon 
avgörande faktor i läsförståelseproblem utan viktigare tycks comprehension monitoring vara.  

Westlund (2009) skriver att ”metakognition utvecklar läsförståelse.” (s. 128) Denna förmåga att 
medvetet kunna fundera över sina tankeprocesser är ett viktigt redskap för att få en god läsförståelse. För 
att eleverna ska ha möjlighet att träna upp denna förmåga menar Westlund att det är lärarens uppgift att 
koppla läsförståelsemodeller i undervisningen till just metakognition och metakognitiva strategier. 
Eleverna behöver vänja sig vid att ställa frågor till sig själva för att få syn på hur de lär sig. 

• Vad gör jag före läsningen? Vilka var instruktionerna? Vilken lässtrategi är lämplig att använda? 

• Hur gör jag under läsakten om jag inte förstår? Vilka frågor väcker texten? Hur kontrollerar jag min 
förståelse? 

• Vad sker efter läsningen? Vad har jag lärt mig? Vilket var oviktig information? Hur kan jag 
sammanfatta huvudbudskapet i texten? (Westlund, 2009, s. 128) 
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Ahl (1998) konstaterar att mycket görs i skolorna för att utveckla elevernas språk. Däremot fokuseras det 
sällan på barnens medvetenhet om text. Efter det att barnen tillägnat sig en medvetenhet om textens 
funktion till exempel ordbegrepp, läsriktning och radbyte bör den läsförberedande undervisningen 
koncentreras på att utveckla en textmedvetenhet hos eleverna. Detta ställer dock höga krav på lärarna att 
de kartlagt elevernas insikter om läsning, språk och text. 

Att väcka intresse för läsning, att hjälpa barn förstå relationen mellan text och talade ord, att ge dem 

tillfällen att uttrycka sig på olika sätt samt att utveckla textmedvetenhet och språklig medvetenhet, 

vilket åtminstone delvis och till viss grad sker i barnskolorna, bör vara ett primärt mål i förberedande 

läsundervisning om sexåringarnas första år i barnskolan ska ha en skolförberedande prägel och 

underlätta läsinlärningen. En klarare metodisk struktur härvidlag skulle sannolikt innebära en 

kraftigare höjning av elevernas språkliga kompetens inför läsinlärning… Iakttagelser och eventuella 

noteringar i samband med denna läsförberedande undervisning kan ligga till grund för 

individualiseringen senare i läsundervisningen och är värdefull speciellt för de elever, som visar liten 

eller ingen kunskap om text, bokstäver och böcker. För dessa barn finns inte en minut att förlora. De 

har mycket att inhämta i fråga om sådan läsförberedande kunskap, som andra elever fått med sig 

hemifrån. (Ahl, 1998, s.236) 

Många sjuåringar är enligt Taube (2007b) avancerade användare av svenska språket men de är inte 
medvetna om detta och skolans uppgift då det gäller läsinlärning är att göra barnen medvetna om vad de 
redan kan.  

Läraren måste ha som ett viktigt mål att lära ut ett sådant ”Metakognitivt förhållningssätt” som gör det 

möjligt för eleverna att bilda meningsfulla strukturer av texter, att avgöra vad som är viktigt och 

mindre viktigt i texten, och att bedöma sin egen förståelse av det lästa. Denna förmåga måste för 

många barn utvecklas genom aktiv lärarvägledning. Högläsning för eleverna och samtal om det lästa 

är nödvändiga medel för att utveckla sådana förmågor. (Myrberg, 2003, s.9) 

Läsförståelsestrategier 

”… man måste tidigt börja stödja eleverna att läsa mer aktivt, att få dem att upptäcka när de inte förstår”. 
(Lundberg & Herrlin, 2005, s.16) När man väl lärt sig upptäcka att man inte förstår texten gäller det att 
lära sig strategier för hur man kan gå tillväga. Läsa om texten, titta på bilden, läsa framåt för att se om 
det klarnar eller slå upp ord som man inte förstår är exempel på några sådana strategier. Ett annat bra sätt 
att träna upp sin förmåga är att låta eleverna träna sig i att berätta vad de tänker på när de läst en text, en 
form av reflekterande samtal. Detta kan efterhand utvecklas till självreflektion och eftertanke hos elever 
och ger dessutom läraren insikt i hur eleverna tänker och uppfattar skeenden i böckerna de läser 
(Lundberg, 2006).  

En vanlig missuppfattning är att goda läsare förstår allt de läser. Skillnaden mellan svaga och goda läsare 
är många gånger att de goda läsarna har tillägnat sig olika strategier och har redskap för att ta reda på hur 
de ska förstå texterna. De goda läsarna har enligt Myrberg (2003) och Reichenberg (2008) kunskapen om 
att olika textgenrer kräver olika typer av strategier.  

En typ av undervisning som främjar läsförståelse är Instructional conversations (IC) som Goldenberg 
(1993) bedrivit forskning om. IC är en diskussionsbaserad form av undervisning där det gäller att ge 
eleverna rika möjligheter att utveckla sin förståelse genom att i interaktion med andra analysera, 
reflektera och diskutera texter tematiskt. Denna form av undervisning kräver lång förberedelse av läraren 
och det har visat sig att lärare har haft stor hjälp av att i veckobaserade möten med andra lärare som 
arbetade med IC diskutera, planera och utvärdera lektionerna (Goldenberg, 1993).  
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Unfortunately, instructional conversations – or good classroom discussions – are notable not only for 

their desirable attributes, but also for their rarity. (Goldenberg, The Reading Teacher, 1993, p.318) 

Just lässtrategier och studieteknik har Westlund (2009) fokuserat på i sin bok Att undervisa i 
läsförståelse. Lärarens uppgift är att börja undervisa i lässtrategier, att synliggöra det som händer i en 
person när han eller hon läser. Hon menar att detta inte är något som kommer av sig själv hos eleverna 
utan de måste få ord och tillämpningssätt tydligt exemplifierade och därefter få möjlighet att internalisera 
detta hos dem själva. Först då har de redskap att ta sig an texter och förstå dem fullt ut. För en bra bas för 
läsförståelsediskussioner hänvisar Westlund till National Reading Panels (NRP) tre huvudspår: 1) 
Elevens läsförståelse är avhängig av lärarens undervisning i ordkunskap, 2) Lärarens och elevens 
interaktion påverkar läsförståelsen och 3) Hur läraren undervisar i lässtrategier påverkar elevernas 
läsutveckling. 

I sin bok presenterar Westlund tre olika modeller som bygger på NRPs huvudspår (se ovan). Alla tre 
utgår från att läraren och eleven interagerar och att lärarens roll är att vägleda eleven och just synliggöra 
det som händer. 

Såväl Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT) som Transaktionell strategiundervisning 
(Transactional Strategies Instruction, TSI) har givit goda resultat. De baseras båda på fyra 
huvudstrategier som goda läsare använder sig av: 

1. de förutspår handlingen/ställer hypoteser 

2. de ställer egna frågor om texten 

3. de klargör otydligheter 

4. de sammanfattar texten. 

(Westlund, 2009, s.76)   

En tredje lässtrategi som Westlund tar upp är begreppsorienterad läsundervisning (CORI – Concept 
Oriented Reading Instruction). Den grundar sig på att eleven genom ett intresse för ett ämne ska kunna 
utveckla sin läsförståelse. Stora likheter finns mellan CORI och RT och TSI. Den avgörande skillnaden, 
även ifråga om vilka resultat som eleverna uppnått, är att det i CORI är elevens motivation som är 
central. Genom detta drivs eleven att få svar på frågor och därigenom skapas ett äkta läsengagemang. 
Westlund menar också att begreppet läslust kan vara missvisande då det inte är troligt att alla elever 
kommer att finna lust i att läsa. Ett mer adekvat begrepp torde vara aktivt läsengagemang. 

Även Arnqvist (1993) poängterar vikten av att undervisa elever i lässtrategier och menar att just detta är 
det ena av i huvudsak två problem kring läsförståelse. Hon skriver att eleverna behöver lära sig att 
ständigt ställa frågor till texten och reflektera över innehållet. Det andra problemet är att förbättra 
bristande förkunskaper. Detta krävs lång tid och mycket arbete att försöka reparera. En strategi som givit 
goda erfarenheter och där elevernas läsförståelse ökar märkbart är att använda följande punkter som 
vägledning: 

- Anpassa texten till elevens kunskaper. 

- Hjälp eleven att finna det som är viktigt i texten. 

- Förmå eleven att ständigt fråga sig om texten är begriplig. 

- Hjälp eleven att relatera texten till de egna erfarenheterna. (Arnqvist, 1993, s.109) 

Både Reichenberg (2008) och Taube (2007a) skriver om de fördelar som aktiva läsare har vid läsning av 
en svårbegriplig text. Författarna menar att eleverna måste bli medvetna om att det bakom varje text 
finns en textförfattare som den som läser behöver föra en dialog med. Att just ifrågasätta textförfattaren 
(Questioning the Author) lyfter Reichenberg fram som en strategi som kan stötta en svag läsare. Läsaren 
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kan genom att lägga ansvaret för texten på textförfattaren undvika en försämrad självbild som många 
svaga läsare har då de anklagar sig själva för att inte förstå. 

Självuppfattning 

Självkänsla bygger på hur nöjd man är med det man klarar av jämfört med det man förutsatt sig eller 
också hur man tror att andra människor uppskattar en. Forskning av James och Mead har visat att just 
självkänsla är nära förknippat med kognition, emotion och motivation och spelar därför en stor roll för 
en människas utveckling och hur hon mår (Nationalencyklopedin, b). 

De flesta barn har oftast en relativt god självbild då de börjar skolan. Denna självbild är inte medfödd 
utan något som har utvecklats under lång tid. Väl i skolan ökar kraven på barnet och vissa kanske inte 
kan möta de krav som ställs och då kan självbilden försämras. Om barnet uppfattar sig själv som dålig i 
läsning kan det leda till att läsning undviks eftersom få vill göra det som de är dåliga på (Taube, 2007a, 
2007b).  

If it is not possible to avoid new learning situations we may avoid trying hard to succeed, because 

trying hard and still failing has a devastating effect upon the self-concept. If one never really tries, 

there can be no failure, humiliation and loss of self-confidence. (Taube, 1988, p.147) 

Elever som har svårigheter med sin läsinlärning och läsutveckling löper stor risk att tidigt komma in i 
onda cirklar där nederlag föder nya nederlag, men ”ju sämre talang man har för något, desto mer måste 
man öva”. (Lundberg, 2006. s.15) 

Om någon, i sin strävan att lära sig hur tillvaron fungerar, stött på ideliga misslyckanden där 

självbilden fått den ena allvarliga törnen efter den andra blir kanske lusten att rädda det lilla som finns 

kvar av självkänslan starkare än lusten att lära. Självbilden kan skyddas genom att inlärningsuppgifter 

som kan leda till misslyckanden undviks. (Taube, 2007b, s.44) 

Taube (2007b) fokuserar på hur självbilden påverkar läsningen och i sin avhandling visar hon på att en 
negativ självbild och låg prestation har starkare samband än positiv självbild och hög prestation. Om 
man har utvecklat en negativ självbild så tycks det vara mindre hotande att behålla denna än att behöva 
ändra den befintliga självbilden trots att denna förändring i så fall skulle vara till det positiva (Taube 
1988, 2007b).  

Självuppfattningen utvecklas främst via de personer som står en nära och är betydelsefulla. Även 
kunskapsområden klassas som olika viktiga och kan få den följden att om man misslyckas inom ett 
område som man ursprungligen själv bedömt som viktigt kan det omvärderas till ett mindre viktigt 
område, allt för att minska verkningarna av misslyckandet och en försämrad självvärdering. Detta får den 
följden att det krävs en mängd lyckade inlärningstillfällen för att kunna vända en negativ självbild till en 
positiv (Taube 2007b). 

Som nämndes tidigare bekräftade Ingessons studie (2007) delvis forskning som hade visat att ungdomar 
med dyslexidiagnos ofta har låg självkänsla, dåliga kamratrelationer och ångest. Sämst mådde barnen 
under de sex första åren i skolan. Ingen av ungdomarna uppgav att de hade lyckats mycket bra under 
mellanstadietiden. Under denna ålder är barn mycket angelägna om att inte särskilja sig från gruppen på 
något sätt. Genom att inte kunna eller ha mycket svårt för att läsa upplevde barnen ofta att de var 
annorlunda, sämre och dumma. En anledning till detta kan vara att läsförmåga är högt rankad i 
västvärlden vilket får följden att det betecknas som skamfullt att inte kunna läsa och att man då har låg 
intelligens. Ingesson skriver också att tiden för skolstart i Sverige sammanfaller med den tid då barn 
börjar upptäcka att den bild som andra har av dem kanske inte överensstämmer med den bild som de har 
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själva. Detta tillsammans med oförmågan att möta de krav på läs- och skrivförmåga som ställs i skolan 
ökar risken för att barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi får en dramatiskt försämrad 
självkänsla/självbild. ”Det akademiska självförtroendet bedömdes som lågt, eftersom endast en mycket 
liten del av gruppen jämfört med befolkningen i övrigt hade valt att läsa vidare efter gymnasieskolan.” 
(s.10) Yttre faktorer som hade påverkat ungdomarna positivt var betydelsefulla vuxna som trodde på 
deras förmåga att lyckas, goda kamrat- och familjerelationer och ett starkt intresse, en hobby eller sport. 
Inre positiva faktorer var en talang för sport, konst, musik, teknik samt envishet. 

I de flesta klasser i Ahls (1998) studie använde man sig av nivågruppering. Ahl fann det intressant att 
utforska hur detta påverkade elevernas självbild och motivation till läsning. Av de svagpresterande 
eleverna hade de flesta en dålig självbild och bristande motivation. I fem av de sex skolor som var med i 
studien hade den svagpresterande gruppen generellt dålig självbild och låg motivation. 

 Taube (2007b) beskriver att hur man uppfattar sina prestationer beror på vilka man jämför sig med, det 
så kallade Big-Fish-Little-Pond effect där elever jämför sig med dem som finns i närheten. Detta kan ge 
en missvisande bild om studieresultaten är höga i en klass. Då kan en normalpresterande elev vara bland 
de lägst presterande och på så sätt få en negativ självbild. 

Taube (2007a, 2007b) skriver också att svaga läsare inte tar personligt ansvar, för varken framgångar 
eller misslyckanden. De tenderar att förklara framgångar som tur och bortförklarar misslyckanden som 
om de vore utsatta för en rad yttre omständigheter. Här gäller det att ändra elevernas syn på orsakerna till 
framgång och misslyckande. Taube hänvisar till undersökningar som visat att enbart genom att elever 
börjat tala om att en uppgift inte gick bra på grund av bristande ansträngning eller felaktiga strategier så 
har elevernas motivation, uthållighet och förväntan utvecklats positivt. Taube menar att elever måste 
vägledas att förstå att ett misslyckande inte är något definitivt utan att det kan undvikas genom att man 
lär sig något av det. Här gäller det att eleverna lär sig att analysera situationen och frågar sig hur de 
gjorde, vad de gjorde för fel och om det finns något bättre sätt att lösa uppgiften.  

Fridolfsson (2008), Reichenberg (2008) och Taube (2007b), poängterar vikten av ett gott 
klassrumsklimat då det gäller det förebyggande arbetet att skapa läsare med god självbild.  

Ett inlärningsvänligt klassrumsklimat kännetecknas av en varm och uppskattande atmosfär där det 

finns en förståelse för det enskilda barnets behov. Eleverna är i sin inlärning beroende av kamraternas 

och lärarnas attityder och förväntningar och dessa attityder påverkar i sin tur den enskilda elevens 

självbild. (Fridolfsson, 2008, s.69) 

Behov av tyst läsning 

Att tyst läsning är en viktig del i skolarbetet återkommer Fridolfsson (2008) flera gånger till. Hon menar 
på att denna läsning är oerhört betydelsefull framförallt för barn som kommer från hem där litteratur inte 
förekommer i så hög grad. Under ett år så läser de skickliga läsarna 100-500 gånger fler ord än de svaga 
läsarna (Fridolfsson, 2008). Stanovich (1986) skriver också om att det är stor skillnad på antalet lästa ord 
mellan de svagaste och starkaste läsarna i skolår ett. Under en vecka läser de svagaste så få som sexton 
ord medan de starkaste läsarna läser upp mot tvåtusen ord.  

The very children who are reading well and who have good vocabularies will read more, learn more 

word meanings, and hence read even better. Children with inadequate vocabularies – who read slowly 

and without enjoyment – read less, and as a result have slower development of vocabulary knowledge, 

which inhibits further growth in reading ability. (Stanovich, 1986, p.381) 
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Detta kallar Stanovich för Matthew Effects in Reading. Elever som är goda läsare omger sig ofta med 
kamrater som läser, aktiviteter som inbegriper läsning, önskar sig böcker i present och har en förmåga att 
anpassa omgivningen så att läsning främjas. Denna förmåga saknar ofta elever som har brister i sin 
läsförmåga. De saknar därigenom inte bara de framsteg som goda läsare gör utan kan till och med 
stagnera i sin läsning. Uttrycket Matthew Effect syftar på Matteus evangeliet i Bibeln. 

Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också 

det han har. (Matteus, 2004)  

Tyst läsning kan, enligt Fridolfsson (2008), under systematisk och medveten användning av läraren vara 
förebyggande för läs- och skrivsvårigheter och har, enligt henne, en given plats i undervisningen. Det är 
dock ofta de drivna och skickliga läsarna som drar nytta av denna typ av läsning.  

När eleverna enligt schemat skulle ha fri läsning, tilläts de att göra även andra saker, varför det inte 

blev så mycket tid över till läsning för de svaga eleverna. (Ahl, 1998, s. 260) 

Ahl menar att denna bild säkert även stämmer överens med förhållanden i många skolor. ”Läsning på 
egen hand är sällan för en svag läsare effektivt utnyttjad tid.” (Ahl, 1998, s.260) 

För att undvika att tyst läsning endast blir en tidsutfyllnad rekommenderar Fridolfsson (2008) att 
lässvaga elever kan lyssna på bok-och-band och talböcker. Med hjälp av dessa alternativa verktyg så får 
även lässvaga elever läsupplevelser som utökar deras språkliga förmåga och ökar ordförrådet som, vilket 
nämnts tidigare, är en oerhört viktig byggsten i läsförståelsen (Fridolfsson, 2008; Lundberg & Herrlin, 
2005; Reichenberg, 2008; Taube, 2007b). Själva avkodningsträningen kan tränas i andra sammanhang på 
annat sätt. Många svaga läsare behöver också läsa högt för att få stöd av sin röst enligt Björk och Liberg 
(1996). Såväl Elbro (2006) som Fridolfsson (2008) hävdar vidare att det inte finns någon egentlig 
skillnad på språkförståelsen då man läser och då man lyssnar. Detta kan dock då få den följden att elever 
som har svårt för att förstå vad de läser kan också ha svårt att förstå en text som läses upp för dem.  

Att tid för tyst läsning bör avsättas dagligen och inte vara en aktivitet som man tar till då man får tid över 
framkom även hos Ericson et al. (2006). Om detta inte görs är risken stor för att de elever som behöver 
läsningen mest inte får någon tid över för tyst läsning.  

Reichenberg (2008) menar dock på att tyst läsning inte fungerar som läsförståelseträning för elever som 
saknar goda läsförståelsestrategier. Dessa elever kan använda tystläsningsstunden till att automatisera sin 
avkodning. Denna färdighetsträning propagerar även Fridolfsson (2008) för och menar att lässvaga barn 
många gånger är roade av den träningen då de får möjlighet att träna och utveckla en färdighet i taget.  

Men den fria läsningen är emellertid inte det samma som läsförståelseträning. Många av de lärare som 

tillämpar egen fri läsning menar likväl att de samtidigt arbetar med barnens läsförståelse. (Fridolfsson, 

2008, s.190) 

Val av bok 

En välavvägd balans mellan elevens egen läsning och läsning med vägledning gör att läsförståelsen 
utvecklas bäst enligt Westlund (2009). 

Vi kan aldrig skylla på att det inte finns böcker vars innehåll passar en viss elev. Däremot kan det ofta 

vara så att de böcker som passar är för svåra att läsa själv. Då är högläsning av dessa ett måste. 

Samarbete mellan lärare och bibliotekarier kan öka möjligheterna att hitta rätt bok till varje barn. 

Läraren känner eleven, dennes intressen och läsförmåga. Bibliotekarien kan det mesta om bra 

barnböcker. (Taube, 2007b, s.122) 

 15



 

Det är dock väsentligt att alla elever, både svaga läsare och goda läsare, får hjälp då de ska välja böcker 
eftersom endast ett fåtal klarar detta på egen hand. Svaga läsare väljer ofta böcker som är alldeles för 
svåra för dem medan de elever som betecknas som goda läsare många gånger väljer för enkla böcker och 
därmed inte får någon utmaning i sitt läsande och får då en sämre läsutveckling än vad de skulle ha 
kunnat få. I valet av bok är det en fördel om läraren i förväg har tagit fram ett begränsat urval av böcker. 
I detta val spelar många komponenter in, såsom textmängd, ordval, textens uppbyggnad, textens och 
bildernas layout och bokens storlek. Även vid besök på bibliotek bör ett begränsat antal böcker väljas ut 
som kortfattat presenteras för eleverna. Denna typ av bokprat kan stimulera och väcka nyfikenhet och 
intresse för dem som så väl behöver det. Presentationen av böcker kan så småningom övertas av eleverna 
(Fridolfsson, 2008). 

Enligt Ahl (1998) visade en brittisk undersökning att följden av att eleverna fick välja fritt vad de ville 
läsa och sedan läsa på egen hand var att de svaga läsarna inte utvecklades i sin läsning utan blev kvar på 
en lägre läsprestationsnivå. Detta för att lärarens handledning och undervisning avtog. En ytterligare 
konsekvens av detta var att elever med långsam läsning upplevde sig som svagare och utvecklade en 
stark motvilja till läsning. Läsningen fungerade dessutom ofta som en tidsutfyllnad.  

Tid att träna 

Lundberg och Herrlin (2005) poängterar att den tid som eleverna har till förfogande i skolan inte på 
långa vägar räcker till för att utveckla läsningen till en färdighet. De hävdar att man vanligtvis räknar 
med minst 5000 timmars ihärdig övning för att bli bra på något, t.ex. spela klarinett, hoppa höjdhopp, 
åka slalom, spela schack, spela golf eller att läsa.  

Den, enligt skollagen, garanterade undervisningstiden under skolår 1-9 uppgår till totalt 6665 timmar 
(SFS, 1985). Detta innebär att lästräning även måste ske utanför skolan. 

För de elever där läsinlärningen inte fått fart finns inte tid för vänta-och-se-pedagogiken. Att bara 
avvakta att eleven ska mogna får många gånger den följden att värdefull undervisningstid försvinner och 
när hjälpen kommer så kommer den ”för sent och med för små insatser.” (Myrberg, 2003, s.11) 
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Metod 

Metodval 
Denna studie baseras främst på 21 strukturerade observationer av elever under tyst läsning. Strukturerade 
observationer innebär att forskaren observerar beteenden och registrerar dem enligt ett i förväg uppgjort 
observationsschema (bilaga 2). En viktig fördel denna metod har framför intervjuer och enkäter är att 
forskaren gör en direkt observation och på så sätt slipper att dra slutsatser från det som intervjupersonen 
berättar (Bryman, 2007; Patel & Davidson, 2003).  

”Det finns alltid en viss risk för att respondenterna inte är helt sanningsenliga eller minns fel då de 

berättar om sitt och andras beteende. Strukturerade observationer utgör en tänkbar lösning på detta 

problem, genom att de innebär en direkt iakttagelse av beteendet.”  (Bryman, 2007, s.173) 

De strukturerade observationerna i denna studie genomförs för att studera vad eleverna gör under den tid 
som är avsatt för tyst läsning i klassrummet. Observationerna är i form av en tidssamplingsstudie. Detta 
innebär att, i enlighet med Bryman (2007), kortare tidsintervaller för observation har valts ut. 
Tidsintervallen är trettio sekunder långa och löper över fem minuter per elev, vilket resulterar i tio 
intervall per elev. Tidsintervallen beräknas vara tillräckligt långa för att ge en fingervisning om elevens 
beteende och samtidigt tillräckligt korta för att flera observationer ska hinnas med under samma tillfälle 
för tyst läsning. Under ett tidsintervall är det möjligt att observera flera olika kategorier av beteenden. 
Endast en markering per kategori och intervall registreras på ett observationsschema (bilaga 2) även om 
eleven ser sig om eller gäspar flera gånger under samma 30-sekundersintervall. I studien ingår 
observationer på flera elever i stället för många observationer av samma grupp elever, detta för att få 
möjlighet att göra en jämförelse mellan grupper av elever som befinner sig på olika nivåer i sin 
läsutveckling. I samtliga fall intar jag rollen som en icke deltagande observatör genom att befinna mig i 
klassrummet där observationen sker men inte delta i det sociala skeendet (Bryman 2007). 

I studien ingår även fyra intervjuer med de observerade elevernas lärare. Jag vill genom detta 
komplettera studien och få fram lärarnas uppfattningar, synsätt och tankar som ligger till grund för 
arbetet med tyst läsning och läsförståelse i klasserna. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att 
forskaren har ”en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras (det kallas ofta för en 
intervjuguide), men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.” (Bryman, 2007, 
s.301) Jag har i och med detta också ”möjlighet att göra förändringar vad gällde frågornas form och 
ordningsföljd för att följa upp svaren och berättelserna från de intervjuade.” (Kvale, 1997, s.117) Jag kan 
gå utanför intervjuguiden (bilaga 3) och därmed ställa följdfrågor som fördjupar innebörden i det som 
lärarna berättar.  

Hela studien genomförs på en skola varför undersökningsdesignen enligt Bryman (2007) kan sägas vara 
av fallstudiekaraktär. Med detta menas att man genomför en enda detaljerad och ingående studie, som 
här på en skola. Det är också viktigt att det är skolan i sig som är det betydelsebärande och inte bara 
utgör en kuliss. Det betydelsebärande är i detta fall skolan som studien äger rum på eftersom det är 
beslutat att tyst läsning är obligatoriskt för samtliga klasser. Bryman (2007) menar också att fallstudier 
ofta handlar om både kvantitativa och kvalitativa metoder vilket stämmer överens med denna studie som 
har inslag av båda dessa metoder. 
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Undersökningsgrupp 
Valet av skola är gjort enligt ett bekvämlighetsval vilket innebär att jag, såsom Bryman (2007) och Trost 
(2005) beskriver, har valt en skola som är lättillgänglig för mig. Skolan är en F-5 skola i Stockholms stad 
och har fyra paralleller i varje skolår uppdelade i fyra arbetslag (förskoleklass – skolår 5). Att skolan har 
flera parallellklasser ser jag som en fördel då jag inom samma skolår dels vill observera elever, dels 
intervjua flera lärare. Samtliga observationer äger rum i skolår fyra. Jag har valt detta skolår eftersom jag 
vill studera elever som i stort sett kan läsa flytande och därmed ha möjlighet att använda sig av tyst 
läsning som denna studie handlar om. Skolans mål vid utgången av skolår tre är att eleverna ska läsa 
flytande enligt LUS-punkt 15 (bilaga 1). LUS står för Läsutvecklingsschema som beskrivits tidigare.  

Observationerna 

Grunden till observationerna är att jag finner det intressant att i studien se om elever som är svaga läsare 
utnyttjar tiden som ägnas åt tyst läsning under de förhållanden som råder i ett klassrum. Svaga läsare 
väljer jag att definiera de elever som inte nått den aktuella skolans läsmål i slutet av skolår 3, vilket 
innebär att ha uppnått LUS-punkt 15, att kunna läsa flytande. Lärarna gör bedömningar i enlighet med 
LUS och rapporterar till rektor vid tre tillfällen varje läsår, i september, februari och maj. En 
sammanställning över vilka dessa svaga läsare är har jag fått från rektor på skolan.  

För att observationerna i så hög utsträckning som möjligt ska visa elevernas vanliga beteende vill jag 
minimera min påverkan på eleverna. Jag har förutsatt att de uppvisar ett annorlunda beteende om de är 
medvetna om vilka som observeras. Detta är också anledningen till att jag valt att inte tillfråga eleverna 
om de vill observeras utan endast fråga föräldrarna om tillstånd till att observera barnen. Samtliga 
föräldrar i de fyra klasser som ingår i studien har fått en förfrågan om deras barn får ingå i studien. 
Missivbrevet (bilaga 4) har skickats ut via klasslärarens mail för att på så sätt klargöra för föräldrarna att 
studien är sanktionerad av klassläraren. Föräldrarna har fått en knapp vecka på sig att svara antingen 
direkt till mig eller via respektive lärare som i så fall vidarebefordrar svaret till mig.  

Efter det att missivbrevet skickats ut men i god tid innan observationerna startar har antalet observationer 
ändrats. Detta för att få ett större underlag och därigenom kunna öka tillförlitligheten i studien.  

Med utgångspunkt från sammanställningen från rektor har jag valt samtliga lässvaga elever som ej 
uppnått skolans läsmål för skolår tre vars föräldrar givit sitt samtycke. Gruppen består slutligen av sju 
elever och kallas framledes för Lässvaga gruppen.  

För att ha möjlighet att jämföra beteendet under tyst läsning hos elever som befinner sig på olika nivåer i 
sin läsutveckling behövs även en kontrollgrupp. Denna kontrollgrupp består av de sju elever som 
kommit längst i sin läsutveckling, LUS 17-18. Anledningen till att det är sju elever är att grupperna ska 
vara lika stora. Gruppen kallas i studien för Lässtarka gruppen.  

Då fokus i studien ligger på vad svaga läsare gör under tyst läsning finns det även en poäng med att ha 
en tredje grupp av elever bestående av dem som precis nått skolans läsmål för år tre, LUS-punkt 15. 
Dessa elever är totalt tio och jag har valt ut sju av dessa så att samtliga fyra klasser är representerade och 
att det är en så jämn fördelning av pojkar och flickor som möjligt. Denna grupp är Läsmålsgruppen. 

Jag har dock valt att inte ange elevernas kön för att öka konfidentialiteten i studien. I studien ingår totalt 
tjugoen observationer. 
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Intervjuerna 

Jag tog brevledes (bilaga 5) kontakt med åtta lärare som undervisar i svenska i skolår tre och skolår fyra 
på skolan. Brevet lade jag i lärarnas postfack innan jul. Då jag inte fått någon respons under första 
veckan på vårterminen påminde jag lärarna under ett personalmöte på skolan som jag deltog i. Jag beslöt 
därefter att ta personlig kontakt med fyra av dem. Eftersom ingen jämförelse ska göras mellan klasserna, 
utan eleverna ska delas in i grupper som är klassöverskridande är det viktigt att samtliga klasser tillhör 
samma skolår. Jag har valt att vända mig till skolår fyra då eleverna där troligtvis hunnit längre i sin 
läsutveckling än eleverna i skolår tre. Samtliga fyra lärare ställde sig positiva till att jag skulle komma till 
klasserna och göra observationer samt att de själva skulle bli intervjuade av mig. 

Dessa fyra lärare har merparten av undervisningen i svenska i klasserna. Alla fyra lärare är utbildade 
grundskollärare 1-7 där tre av dem har svenska som inriktning. De har varit yrkesverksamma lärare 
mellan 5 och 14 år. Två av dem har även arbetat på andra skolor innan de tillträdde sina nuvarande 
tjänster.  

Klasserna de undervisar i har mellan 23 och 27 elever. Eftersom konfidentialiteten i studien inte medger 
att lärarnas namn används har jag valt att ge dem fiktiva namn i studien. Namnen som används är Lena, 
Åsa, Anita och Sofia.  

Genomförande 

Observationerna 

Jag markerade vilka föräldrar som givit sitt medgivande för observation på klasslistor och valde därefter 
ut tre grupper av elever som presenterats ovan. Totalt ingår tjugoen observerade elever i studien. Varken 
rektor, lärare, elever eller föräldrar har informerats om vilka elever som observerades. Detta för att i 
möjligaste mån se till att eleverna inte kan identifieras. 

Efter att ha fått acceptans från föräldrarna bokades två observationstillfällen per klass in med lärarna. 
Tidpunkten för observationerna styrdes av när klasserna hade schemalagd tyst läsning. De två 
observationerna låg inte på samma dag för en och samma klass, detta för att minska risken för att yttre 
omständigheter skulle påverka observationernas resultat.  

Jag bestämde mig för att göra strukturerade observationer i form av tidssampling i enlighet med Bryman 
(2007). Den urvalsteknik jag använde mig av är ett fokuserat urval. Detta går enligt Martinson och 
Bateson (1986) i Bryman (2007) ut på att observera en viss individ under en viss tidsrymd. Jag 
observerade varje elev i totalt fem minuter fördelat på tio 30-sekundersintervall i följd. Under denna 
tidsrymd registrerade jag elevens beteende i ett observationsschema (bilaga 2). Bryman poängterar att 
observationsschemats utformning spelar en central roll i en observationsstudie och därför genomfördes 
även en pilotstudie med det observationsschema som tagits fram. Detta för att få möjlighet att justera 
observationspunkterna, vilket rekommenderas av Patel och Davidson (2003). De justeringar som gjordes 
var att punkterna som observeras bara ska vara beteenden som man kan iaktta och inte ha något med 
bakomliggande orsaker eller tolkningar att göra. På så sätt ändrades en punkt som tidigare specificerats 
som oro i kroppen till rör sig på stolen. Punkten övrigt lades också till. Trots att studien handlar om 
läsning anser jag att jag inte kan avgöra om en elev läser eller ej. Att under observationerna kunna iaktta 
elevernas ögonrörelser utan att sitta precis intill eleven anser jag inte genomförbart. Om jag under 
observationerna skulle ha suttit precis intill eleven antar jag att eleven inte skulle ha haft möjlighet att 
agera på det sätt som han eller hon brukar göra under tyst läsning. Observationspunkten har därför blivit 
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att eleven tittar/läser i boken. Totalt omfattar observationsschemat tretton punkter vilket ligger i det 
spann av kategorier som Patel och Davidsson (2003) anser vara tillräckligt täckande. För att kunna ha en 
möjlighet att observera eleverna och öka säkerheten i bedömningen av vad de gör, valde jag att placera 
mig längst fram i klassrummet. Jag kunde på så sätt se samtliga elever utan att behöva röra mig i 
klassrummet under observationen och då eventuellt störa elevernas koncentration. Detta möjliggjorde 
också att jag kunde genomföra observationerna så diskret som möjligt eftersom jag inte ville röja 
elevernas identitet. För att ytterligare minska min påverkan på eleverna var jag vänd mot eleven som 
sitter bredvid den elev som observerades men med den observerade eleven i ytterkant av mitt synfält. 
Vid varje observationstillfälle lät jag klassen komma in i läsningen några minuter innan observationerna 
påbörjades. Detta är särskilt viktigt vid de observationstillfällen som ligger i början av första lektionen på 
dagen eftersom elever kan anlända sent och på så sätt störa koncentrationen bland de övriga och därmed 
kan observationerna påverkas. 

Intervjuerna 

En intervjuguide (bilaga 3) som ligger till grund för de semistrukturerade intervjuerna med lärarna har 
tagits fram. Innan intervjuerna i studien ägde rum genomfördes även här en pilotstudie. Pilotstudien var i 
form av en intervju med en lärare som inte ingår i studien för att ge ”möjligheter att justera frågornas 
innehåll, sekvens, antal och formuleringar så att intervjun … fungerar så bra som möjligt under själva 
undersökningen.” (Patel & Davidson, 2003, s.83) Inga förändringar gjordes i intervjuguiden efter 
pilotstudien. Intervjuerna med lärarna bokades in så att de ägde rum efter bägge observationstillfällena i 
respektive klass. Detta för att lärarna inte skulle påverka strukturen för tyst läsning i klassen innan 
observationerna var avslutade. Tiderna för intervjuerna valdes av intervjupersonerna och var i tre fall då 
dessa hade en håltimme. Den fjärde lärarens intervju var efter lektionernas slut men på ordinarie 
arbetstid. Samtliga intervjuer genomfördes i skolpsykologens rum som ligger i en byggnad bakom den 
stora skolbyggnaden. Rummet är litet och gemytligt med soffa, stolar och soffbord. Detta har underlättat 
för mig att bygga upp en trygg atmosfär kring intervjuerna som Kvale (1997) poängterar är viktigt. 
Samtliga intervjupersoner var ombedda att avsätta ungefär en timme för intervjun. Samtliga intervjuer 
spelades in på band och genomfördes utan avbrott eller störningsmoment. Därefter transkriberades de av 
mig i sin helhet. 

Bearbetning av material 

Observationerna 

Efter det att observationerna genomförts har samtliga observationsscheman sammanställts i 
frekvenstabeller både på individnivå och på gruppnivå. De kategorier med högst frekvens har lyfts fram 
och presenteras i tabeller och figurer för att, i enlighet med Patel och Davidsson (2003) tydliggöra 
resultaten i så hög grad som möjligt. De tre grupperna har jämförts och försök till tolkningar har gjorts. I 
två av resultaten har typvärde använts för att tydliggöra skillnader mellan elevgruppernas resultat. 
Typvärdet är enligt Bryman (2007) en av tre olika former att beskriva det som är typiskt för en 
fördelning av värden i en kvantitativ dataanalays. Det värde där flest noteringar finns är då typvärdet. 

Vid sammanställningen av resultaten framkom att samtliga elever tittar/läser i sin bok men att andra 
beteenden också registrerades. För att få en mer rättvisande bild har jag valt att även lyfta fram hur lång 
tid som eleverna bara tittade i boken utan att något annat observerades under samma 30-
sekundersintervall. 
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Intervjuerna 

Intervjuerna har transkriberats i anslutning till intervjutillfället och löpande analys har kunnat användas 
som ett första steg i analysen av intervjuerna. Fördelen med detta är som Patel och Davidsson (2003) 
skriver att jag har haft en möjlighet att stämma av att intervjupersonen uppfattat frågorna på det sätt som 
är ämnat. Patel och Davidsson menar också att det är bra att påbörja analysen när intervjun är i ”färskt 
minne.” (s.119) 

Genom att skriva ut intervjuerna har materialet strukturerats och ger därigenom möjlighet till en bättre 
överblick (Kvale, 1997). När alla fyra intervjuer transkriberats har olika teman sammanställs och 
jämförelser mellan de olika intervjupersonernas utsagor har gjorts. Med frågeställningarna som 
utgångspunkt har jag försökt att få fram lärarnas tankar kring tyst läsning och läsförståelse. Citat från 
lärarna har använts för att ytterligare fånga essensen i deras uttalanden och därigenom överlåta det till 
läsaren att göra en del tolkningar. 

Bortfall 
I de fyra klasserna går totalt 101 elever och samtliga elevers föräldrar fick förfrågan om deras barn fick 
ingå i studien. Skriftligt tillstånd har mottagits från 61 föräldrar. Detta innebär en svarsfrekvens på 60 
procent och totala bortfallet är 40 procent. Totalt fanns det sexton elever på skolan som inte klarade 
läsmålet vid slutet av skolår tre. Av dessa hade två elever flyttat från skolan och av resterande fjorton 
elever har sju föräldrar tackat ja till att barnen får ingå i observationsstudien. I denna grupp är 
svarsfrekvensen 50 procent och bortfallet därmed 50 procent. 

För intervjuerna finns inget bortfall då samtliga intervjuer har kunnat genomföras enligt planerat med de 
intervjupersoner som kontaktats. 

Tillförlitlighet 
Såväl Patel och Davidson (2003) som Kvale (1997) menar att det vid strukturerade intervjuer är 
intervjuarens förmåga som ökar tillförlitligheten. Patel och Davidson (2003) anser att detta förhållande 
även kan appliceras på strukturerade observationer. De menar att det är av hög vikt att den som gör 
studien registrerar svar och observationer på ett korrekt sätt och att detta mycket beror på hur tränad 
observatören och intervjuaren är. Här kan bara konstateras att jag på intet sätt utger mig för att vara en 
tränad observatör och intervjuare i forskningssammanhang, men med fjorton års lärarerfarenhet har jag 
dock viss vana att observera elever i klassrumssammanhang. Då det gäller intervjuerna i min studie så 
kan tillförlitligheten ha ökat i och med att alla intervjuer är inspelade och därefter transkriberade av mig. 
Genom detta har jag haft möjlighet att lyssna många gånger för att på så sätt försäkra mig om att jag hört 
vad intervjupersonerna sa. Det är dock viktigt i detta sammanhang att påpeka att i och med 
transkriberingen så har vissa ord ändrats från talspråk till skriftspråk för att få ett bättre flyt i 
intervjusvaren, därigenom görs också en viss tolkning av intervjupersonernas utsagor och detta kan få 
följden att tillförlitligheten sjunker. Patel och Davidson (2003) skriver vidare att en strukturerad intervju 
är mer tillförlitlig än en ostrukturerad. De intervjuer jag har genomfört är semistrukturerade i och med att 
en intervjuguide med specificerade frågor använts och därmed kan tillförlitligheten ha ökat.  

Patel och Davidson (2003) hävdar också att detta synsätt även är applicerbart på observationer då man 
använder sig av ett i förväg utprovat observationsschema. Såväl observationsschemat som 
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intervjufrågorna var utprovade genom pilotstudier i förväg och i den mån det behövdes, korrigerade för 
att ytterligare öka tillförlitligheten.  

Studien avser att undersöka om lässvaga elever läser under avsatt tid för tyst läsning i skolan. Jag anser 
att genom att välja observationer som underlag till studien, för att på så sätt kunna se vad som händer i 
klassrummet, har jag försökt att öka tillförlitligheten. Det bör poängteras att jag som observatör på inga 
sätt kan avgöra om en elev verkligen läser eller om eleven tittar i boken och vänder sida ibland.  

Det är viktigt att forskaren är medveten om och reflekterar över de val som görs i hanteringen av 

informationen och hur detta kan påverka analysen. (Patel & Davidson, 2003, s.105)

Då det empiriska materialet är relativt litet och insamlat på en skola kan det inte utgöra någon grund för 
generaliseringar utan visar endast vad de observerade eleverna gör under tyst läsning, samt tankar kring 
tyst läsning och läsförståelse hos de fyra undervisande lärarna. Detta överensstämmer med det som 
Bryman (2007) skriver om, att syftet med en fallstudie inte är att generalisera. 

Urvalet av elever till de tre grupperna baserar sig enbart på den bedömning enligt LUS (bilaga 1) som 
respektive lärare gjorde i slutet av skolår tre. Med tanke på att kritik har riktats mot LUS (Westlund, 
2003-2004) gällande just dess reliabilitet och validitet kan det också påverka tillförlitligheten i urvalet till 
denna studie. Detta är dock det instrument som lärarna på skolan i studien varit ålagda av Stockholms 
stad att använda för att bedöma om eleverna når läsmålet i skolår tre. 

Etiska aspekter 
I studien har Vetenskapsrådets (2002) fyra grundläggande forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning beaktats genom följande steg.  

I missivbrevet (bilaga 4) till elevernas föräldrar gav jag information om studiens upplägg och syfte. Jag 
betonade att deltagandet var frivilligt och presenterade kort mig själv och på vilket sätt föräldrarna kunde 
komma i kontakt med mig. Som nämnts tidigare tillfrågades inte eleverna utan endast föräldrarna om de 
ville ge sitt samtycke till observationerna. Jag är medveten om att detta kan väcka frågor om det är etiskt 
korrekt, men jag finner att det är viktigt för studien att eleverna uppvisar ett så vanligt beteende som 
möjligt. Föräldrarna ombads att ge samtycke via mail för att det skulle finnas ett skriftligt medgivande. 
Eftersom föräldrar och elever kan anses stå i viss beroendeställning till skolan valde jag att inte skicka 
något påminnelsebrev till de föräldrar som inte svarat på brevet. Jag ansåg att risken fanns att de skulle 
känna sig tvingade att tacka ja om de fått ett påminnelsebrev via lärarna. 

Då det gällde lärarna fick de såväl skriftlig (bilaga 5) som muntlig information om syfte och upplägg av 
studien. De fick också informationen om att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att när 
som helst under intervjuns gång avbryta. 

För att säkerställa att samtliga personer som ingår i studien skulle få förbli anonyma har personer, 
klasstillhörighet och skola avidentifierats. Från början hade jag även tänkt att kommunen skulle förbli 
okänd men då beslutet för LUS-bedömning togs centralt i Stockholms stad ansåg jag att det spelar viss 
roll och har därför gjort bedömningen att detta inte påverkar konfidentialiteten i studien. Jag har också 
valt, för att ytterligare tillgodose detta krav, att inte ange elevernas kön i studien.  

För såväl observationerna som intervjuerna försäkrade jag brevledes (bilaga 4 och 5) att den information 
som framkom i studien endast skall nyttjas till mitt examensarbete på Stockholms Universitet 2009 och 
att under examensarbetets framställande endast diskutera materialet med handledare och 
handledningsgrupp på Stockholms Universitet.
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Resultat 
Resultatet från observationerna redovisas nedan i löpande text och frekvenstabeller. Detta kompletteras 
med resultatet från intervjuerna i form av citat. 

Observationerna 

Samtliga observationskategorier 

De tjugoen eleverna observerades under fem minuter. Av tretton observationskategorier registrerades 
aktiviteter på tolv. Den kategori där ingen registrering gjordes under observationerna var att eleverna 
gestikulerar.  

I kategorin övrigt ingår observationer av två elever i Lässvaga gruppen som rör läpparna när de tittar i 
boken, en elev i Läsmålsgruppen som går ut och spottar i handfatet i korridoren, en elev i 
Läsmålsgruppen som gnuggar sig i ögonen, en elev i Läsmålsgruppen som inte öppnar boken då 
observationen börjar och en elev i Lässvaga gruppen som sparkar med fötterna. 

 

Tabell 1. Samtliga observationskategorier (n=21)

Kategorier Antal elever (n=21) % 

Tittar/läser i boken 21 100 

Vänder sida 16 76 

Bläddrar i boken 9 43 

Byter bok 1 5 

Ser sig om 15 71 

Gäspar 10 48 

Pillar med något 8 38 

Pratar med någon 4 19 

Rör sig på stolen 1 5 

Reser sig 1 5 

Går ut 1 5 

Gestikulerar 0 0 

Övrigt 6 29 

 

Tabell 1 visar hur många elever som ägnar sig åt respektive kategori under tyst läsning, uttryckt både i 
antal elever och i procent. Procentsatserna är angivna i ett försök att förtydliga resultaten, detta trots att 
det empiriska materialet är litet och procentsatserna därmed inte helt rättvisande.  
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Kategorierna är ordnade i två grupper där de fyra första är av läsrelaterad art medan resterande nio är 
beteenden som kan tolkas vara skilda från läsning. Noteringarna gjordes en eller flera gånger per elev.  

Samtliga elever tittar/läser i boken under någon del av observationen. Två andra beteenden ägnar över 70 
procent av eleverna tid åt varav den ena, vänder sida, kan ses som vara läsrelaterat medan den andra, ser 
sig om, inte är det.  

Då en del av syftet med denna studie är att se om det går att finna skillnader mellan grupper av elever 
som kommit olika långt i sin läsutveckling är det också relevant att jämföra de tre grupperna och 
fördelningen på de olika kategorierna under tyst läsning.  

 

Tabell 2. Samtliga kategorier uppdelade per grupp och aktivitet (n=21) 

Kategori Lässvaga gruppen 

antal elever (n=7) 

Läsmålsgruppen   

antal elever (n=7) 

Lässtarka gruppen  

antal elever (n=7) 

Tittar/läser i boken 7 7 7 

Vänder sida 5 5 6 

Bläddrar i boken 5 1 3 

Byter bok 0 0 1 

Ser sig om 6 7 2 

Gäspar 4 4 2 

Pillar med något 2 4 2 

Pratar med någon 2 1 1 

Rör sig på stolen 0 1 0 

Reser sig 0 1 0 

Går ut 0 1 0 

Gestikulerar 0 0 0 

Övrigt 2 3 1 

 

Tabell 2 visar hur många elever som ägnar sig åt respektive kategori under tyst läsning uttryckt i antal 
elever i de tre läsgrupperna. 

I Lässvaga gruppen tittar/läser samtliga elever i boken och flertalet vänder sida och bläddrar i sina 
böcker. Sex av sju elever ser sig om och fler än hälften gäspar.  

Precis som i Lässvaga gruppen så tittar/läser samtliga elever i Läsmålsgruppen i boken och flertalet 
vänder sida. Alla elever i denna grupp ser sig om någon gång under observationen och fler än hälften 
gäspar och pillar med något under tyst läsning. En elev reser sig och går ut men återvänder omgående till 
sin plats.  

Även i Lässtarka gruppen så tittar/läser samtliga elever i boken och de allra flesta vänder sida i boken. 
Endast två elever ser sig om under observationen i denna grupp. 
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Här skiljer sig Läsmålsgruppen från de övriga två grupperna då det gällde läsrelaterade kategorier där 
färre noteringar gjordes. Denna grupp hade också fler noteringar på de icke-läsrelaterade kategorierna. 
Lässtarka gruppen hade inte oväntat minst noteringar på de icke-läsrelaterade kategorierna.  

19 av de 21 eleverna bläddrar ingen eller endast en gång under den observerade tiden för tyst läsning. 

Tittar/läser i boken 

Eftersom en elev under ett 30-sekundersintervall kunde registreras för flera olika kategorier var det 
intressant att studera under hur lång tid som eleven enbart tittar/läser i sin bok, det vill säga har fokus i 
boken. Här presenteras resultaten i antal intervall där den totala observationstiden var10 intervall, det vill 
säga fem minuter. Då fördelningen i de olika grupperna skiljer sig åt visas resultatet uppdelat per grupp.  

 

Tabell 3. Elevers fokus i boken (n=21) 

Antal intervall Lässvaga gruppen     

antal elever (n=7) 

Läsmålsgruppen            

antal elever (n=7) 

Lässtarka gruppen        

antal elever (n=7) 

0 1 0 0 

1 1 3 0 

2 1 1 0 

3 1 2 2 

4 0 0 1 

5 1 0 0 

6 1 0 0 

7 0 0 1 

8 0 1 1 

9 1 0 0 

10 0 0 2 

n 7 7 7 

 

Tabell 3 visar antal elever i de tre grupperna som har fokus i sin bok under olika lång tid angivet i antal 
30-sekunders intervall.  

Här finns i Lässvaga gruppen en elev som inte under något intervall enbart har fokus i sin bok, men det 
finns också en elev i samma grupp som under nio intervall har fokus. Enda aktiviteten som bryter fokus 
är då eleven bläddrar i sin bok. 

I Läsmålsgruppen är det endast en elev som har fokus under längre tid än tre intervall vilket motsvarar en 
och en halv minut. 

Lässtarka gruppen har ingen elev som har fokus under kortare tid än tre intervall. I denna grupp finns fler 
elever som håller fokus i boken under längre tid. Två elever i denna grupp uppvisade inga andra 
aktiviteter är att titta/läsa i boken. 
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Typvärdet, som nämnts tidigare, är enligt Bryman (2007) det värde där flest noteringar finns. I tabell 3 är 
typvärdet tre 30-sekunders intervall där totalt fem elever finns registrerade. 86 procent av eleverna i 
Läsmålsgruppen ligger på eller under typvärdet för samtliga observerade elever. För Lässvaga gruppen 
gäller detta 57 procent och för eleverna i Lässtarka gruppen 29 procent. 

Ser sig om 

Näst efter att titta i boken och vända sida är se sig om den vanligaste aktiviteten i klassrummet. Totalt är 
det 71 procent av eleverna som släpper fokus i sin bok och ser sig om i klassrummet.  

 

Tabell 4. Elever som ser sig om (n=21) 

Antal intervall Lässvaga gruppen     

antal elever (n=7) 

Läsmålsgruppen            

antal elever (n=7) 

Lässtarka gruppen        

antal elever (n=7) 

0 1 0 5 

1 1 1 0 

2 1 0 1 

3 0 0 0 

4 3 2 0 

5 1 0 0 

6 0 1 1 

7 0 2 0 

8 0 1 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

n 7 7 7 

 

Tabell 4 visar antal elever i de tre grupperna som vänder sig om och tittar runt i klassrummet i olika antal 
30-sekundersintervall.  

Här kan man se att eleverna i Läsmålsgruppen uppvisar detta beteende oftare än eleverna i Lässvaga 
gruppen och Lässtarka gruppen. I Läsmålsgruppen såg sig samtliga elever om under ett eller flera 
intervall under observationerna. I Lässtarka gruppen finns fem elever som inte ser sig om någon gång 
under hela observationen.  

Intressant kan vara att typvärdet för samtliga elever för denna kategori är fyra 30-sekundersintervall. I 
såväl Lässvaga gruppen som Lässtarka gruppen finns endast en elev som ser sig om under fler intervall 
än vad typvärdet för samtliga observerade barn visar, medan det i Läsmålsgruppen är fler än hälften av 
eleverna som har fler registreringar än vad typvärdet visar. 
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Gäspar 

Tio av eleverna, motsvarande 48 %, gäspade under observationerna.  

 

Tabell 5. Elever som gäspar 

Antal intervall Lässvaga gruppen     

antal elever (n=7) 

Läsmålsgruppen            

antal elever (n=7) 

Lässtarka gruppen        

antal elever (n=7) 

0 3 3 5 

1 2 3 0 

2 1 1 2 

3 1 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

n 7 7 7 

 

Tabell 5 visar antal elever i de tre grupperna som gäspar i olika antal 30-sekundersintervall under tyst 
läsning.  

För eleverna i Lässtarka gruppen registrerades gäspningar endast för två elever och detta i samband med 
att de också tittade/läste i boken. I Lässvaga gruppen och Läsmålsgruppen registrerades gäspningar hos 
fyra elever i vardera gruppen. För dessa elever registrerades också fler beteenden, förutom gäspningar, 
inom samma 30-sekundersintervall. Dessa andra beteenden var att se sig om, att pilla med något och att 
bläddra i boken. 
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Pillar med något 

Denna aktivitet registreras hos åtta elever, två i Lässvaga gruppen, fyra i Läsmålsgruppen och två i 
Lässtarka gruppen.  

 

Tabell 6. Elever som pillar med något under tyst läsning (n=21) 

Antal intervall Lässvaga gruppen     

antal elever (n=7) 

Läsmålsgruppen            

antal elever (n=7) 

Lässtarka gruppen        

antal elever (n=7) 

0 5 3 5 

1 1 0 2 

2 0 0 0 

3 0 1 0 

4 0 1 0 

5 0 0 0 

6 0 1 0 

7 0 0 0 

8 0 1 0 

9 1 0 0 

10 0 0 0 

n 7 7 7 

 

Tabell 6 visar antal elever i de tre grupperna som pillar med något i olika antal 30-sekundersintervall.  

Precis som i kategorin se sig om fick Läsmålsgruppen flest noteringar i denna kategori. Endast en elev i 
Lässvaga gruppen pillar samtidigt som den tittar i boken och uppvisar detta beteendet under nio 30-
sekunders intervall. I övriga sju fall pillar eleven på något utan att titta i boken. Det eleverna pillar på är 
hår, sudd, penna, papper, gummisnodd, fingrar och skridskohjälm. 
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Pratar med någon 

Som nämndes tidigare är det lugnt i samtliga fyra klasser under tyst läsning. Eleverna sitter i huvudsak 
tysta på sina platser med sina böcker på bänken framför sig.  

Endast fyra av 21 observerade elever pratar viskande under studiens gång. I samtliga fyra fall pratar 
eleverna med en elev som inte observeras.  

 

Tabell 7. Elever som pratar med någon 

Antal intervall Lässvaga gruppen     

antal elever (n=7) 

Läsmålsgruppen            

antal elever (n=7) 

Lässtarka gruppen        

antal elever (n=7) 

0 5 6 6 

1 0 0 0 

2 0 0 1 

3 1 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 1 1 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

n 7 7 7 

 

Tabell 7 visar antal elever i de tre grupperna som pratar med en kamrat i klassrummet i olika antal 30-
sekundersintervall.  

I bägge fall för Lässvaga gruppen handlar det om att eleven pratar med sin bordskamrat. I det första 
fallet då eleven pratar under tre intervall kommer bordskamraten sent till lektionen och när denne 
anländer börjar de prata. I det fall då en elev pratar under sex intervall har eleven varit på biblioteket i 
början av lektionen och när eleven återkommer så börjar den samtala och visa sin bok för den som sitter 
bredvid.  

Varken för eleven i Läsmålsgruppen eller eleven i Lässtarka gruppen registreras någon yttre händelse i 
anslutning till samtalet.  

Reser sig och går ut 

Endast en elev i Läsmålsgruppen går ut ur klassrummet under observationen. Denna elev kommer 
tillbaka till klassrummet inom samma 30-sekundersintervall. Övriga elever sitter på sina platser under all 
observationstid. 
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Intervjuerna 
För att kunna skilja intervjupersonerna åt men samtidigt behålla konfidentialiteten i studien har jag, som 
beskrevs i metoddelen, valt att ge dem fiktiva namn i studien. Dessa är Lena, Åsa, Anita och Sofia.  

Lärarnas motiv till att använda tyst läsning 

Att tyst läsning var obligatoriskt på skolan angav lärarna som ett skäl till att använda sig av tyst läsning i 
klasserna, men de uttrycker också en förhoppning och tro på att de skulle använda sig av tyst läsning 
även om det inte var obligatoriskt. Anita har använt tyst läsning på en tidigare skola som hon arbetat på 
där detta inte var obligatoriskt. Hon berättar också att det var mycket fokus på läsning under hennes 
lärarutbildning och att det då blev naturligt att fortsätta med det som utexaminerad lärare.  

Eftersom tyst läsning i huvudsak är en morgonaktivitet i samtliga fyra klasser nämnde också lärarna att 
det blev en lugn och skön start på dagen. Ytterligare ett skäl till att ha tyst läsning är att lärarna själva 
tycker att det är roligt med böcker och finner glädje i att läsa och att de anser det viktigt att förmedla 
detta till eleverna. Att eleverna behöver läsa i skolan eftersom en del av dem inte läser hemma var också 
en anledning till att ägna tid åt tyst läsning. 

Att läsa är ju en del av att få egna upplevelser. Man gör ju ett val och väljer en bok. Man blir 

försjunken och sätter sig in, man använder fantasi och bygger på ordförrådet och tränar sin läsning 

förstås. (Sofia) 

Åsa menar att tyst läsning är enda sättet för eleverna att få upp läshastigheten. Hon menar också att en 
anledning till att ha tyst läsning är att ha möjlighet att analysera texterna efteråt. 

Lärarnas organisation kring tyst läsning 

Tyst läsning var schemalagd tre till fem dagar i veckan och ungefär tjugo minuter varje gång, men kunde 
dessutom förekomma som utfyllnad eller som en del av elevernas egen planering i klasserna. Huruvida 
eleverna utnyttjade detta varierade. Lena uppgav att i hennes klass var eleverna väldigt lässugna och 
kunde inte ens lägga ner boken i sin låda när de inte läste, medan eleverna i Åsas klass aldrig valde tyst 
läsning frivilligt för att de ”inte är så läsiga av sig”. (Åsa)  

I alla fyra klasser var det morgonläsning som gällde och detta främst för att det enligt lärarna gav en lugn 
och skön start på dagen och var tradition på skolan. Lena påpekade också att förhoppningsvis så är 
eleverna lite på alerten på morgonen.  

Anita berättade att det fanns en elev i hennes klass som var i starkt behov av fasta rutiner och att alltid 
förlägga den tysta läsningen på morgonen bidrog till att den eleven fick börja varje skoldag på samma 
sätt, vilket underlättade.  

I Åsas klass verkade eleverna så inkörda på att ha morgonläsning att det knappt fungerade att läsa någon 
annan tid på dagen eftersom eleverna upplevde det som konstigt och blev oroliga.  

Eleverna satt på sina ordinarie platser när de hade tyst läsning och detta var ett medvetet val av tre av 
lärarna.  

Ja, det är ju så att placeringen är ju inte tagen ur tomma intet utan den är verkligen tänkt hur de 

fungerar bäst, att inte sitta nära sina kompisar och snacka. En del sitter enskilt för de behöver det. 

(Lena)  
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Man ska ha lugn. Inte behöva tänka att ”först ska jag ha en bok och sen göra ett val var jag ska sitta”. 

Jag tycker att det är tryggast för alla att veta att ”här sitter jag och här sitter jag hela stunden och jag 

behöver inte krypa ihop med en kompis. Och har jag ingen kompis så blir jag stressad över det” utan 

det här absolut det bästa för alla. (Sofia) 

Åsa berättade att eleverna i hennes nuvarande klass aldrig efterfrågat något annat. I hennes tidigare 
klasser fick eleverna ta med sig kuddar och filtar hemifrån så att de kunde ligga på golvet och läsa. ”Vi 
läste en timme och käkade popcorn samtidigt som vi läste. Då låg de ju lite överallt”. (Åsa)  

Sofia brukar under tyst läsning ta ut en elev i taget i korridoren för att ha ett litet samtal om boken, 
bokens handling och elevens läsning över lag. Vid dessa tillfällen har hon också möjlighet att lyssna på 
eleverna enskilt när de läser. Detta gjorde även de andra lärarna ibland.  

Bearbetning av tyst läsning 

När det gäller böckerna som eleverna har för tyst läsning så uppger lärarna att främsta fokus är på 
elevernas egna upplevelser av böckerna. Ibland kan eleverna få berätta för klassen om sin bok för att 
tipsa andra att läsa den.  

Vi har gjort smågrupper ibland och då har jag tagit lite efter genre så att de får tipsa varandra. Men 

inte efter nivå hur de läser. Det ska inte spela någon roll där. (Lena) 

Inför varje skollov så brukar Lena påminna eleverna om att läsa. 

Då tar jag för givet att alla ska läsa. Det kollar jag alltid efter lovet så att alla har läst någonting. Sen 

är det ju tyvärr alltid någon eller ett par som säger att ”under sommarlovet så tog jag en läspaus”. Det 

är ju alltid de som behöver läsningen mest. (Lena) 

Tidigare lät Sofia eleverna skriva bokrecensioner när de hade läst men hon kände att det inte gav så 
mycket. Recensionerna hamnade i en pärm som ingen gick och tittade i. De bättre böckerna kan eleverna 
skriva in i sin skoldagbok där det finns plats för att anteckna lästa böcker.  

Val av bok 

I tre av klasserna fokuseras främst på skönlitteratur för tyst läsning medan Åsa menar att eleverna gärna 
får välja faktaböcker eller artiklar som antingen eleverna eller hon själv hämtat från Internet om det 
intresserar dem mer. Alla elever får välja bok själva och detta går enligt samtliga lärare oftast bra.  

I alla fyra klasser finns elever som inte klarar av att välja bok själv utan behöver ha hjälp av lärare, 
bibliotekarie, föräldrar eller kamrater. Att några elever har svårt att hitta rätt bok påtalar såväl Lena som 
Anita.  

Just nu har jag några stycken som har det jättesvårt att hitta rätt böcker och det är oftast det som är 

problemet. De tar böcker som de inte klarar av, för svåra böcker. (Anita) 

För att underlätta för eleverna har Lena och Åsa satsat på att ha klassrumsbibliotek. Eleverna har i början 
av terminen tagit med sig en favoritbok hemifrån som de presenterar muntligt för klasskamraterna och 
sedan lämnar kvar i skolan. I Åsas klass får de elever som vill läsa boken skriva upp sig på en lista som 
tejpas in i boken, en typ av lånelista. När samtliga som vill läsa boken har gjort det får ägaren ta hem 
boken igen.  

Åsa använder sig också av elevernas skoldagböcker där det längst bak finns en lista som det är tänkt att 
eleven ska fylla i lästa böcker och denna använder eleverna i stället till att fylla i titlar på böcker som de 
vill läsa. Åsa lägger mycket fokus på hur man hjälper eleverna att välja böcker. ”Jag tror att barn, precis 
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som vuxna, behöver bli rekommenderade böcker i stället för att man bara ska stå och titta på bokryggar i 
biblioteket.” (Åsa) Den klass som Åsa är lärare i använder sig också av bokkataloger för att få tips på 
böcker. 

Sofia uppger att anledningen till att eleverna nu i högre utsträckning än tidigare klarar av att välja böcker 
som ligger i rätt nivå är att de tränat på det under tidigare år. Hon försöker också under sina samtal med 
eleverna att styra in dem på att utmana sig själva att välja nya serier eller genrer för att gå vidare i sin 
läsutveckling.  

Det här är ju oftast ett frivilligt val av bok utom för de barn som man behöver styra upp, styra in och 

lyfta lite grann och ge tips på ett annat sätt. När de var yngre så gick de nog mer på att de skulle vara 

som alla andra, men oftast nu när de går i fyran så hittar de ju böcker som passar ganska bra. Det blir 

ju också intressant att se hur de väljer och det egna valet är ju en upplevelse och spännande att se 

tycker jag. (Sofia) 

Flera av lärarna var mycket positiva till att personal från cirkulationsbiblioteket kom ut och presenterade 
böcker ur Bokjuryn. Detta gav eleverna många boktips på nya böcker.  

Lärarnas upplevelser om hur tyst läsning fungerar 

Det är främst två av lärarna, Lena och Anita, som säger sig ha några elever i klasserna som tyst läsning 
inte fungerar bra för. I Lenas klass finns det elever som enligt henne skulle ha nytta av att sitta med en 
vuxen när de läser men hon anser inte att det är praktiskt genomförbart eftersom hon oftast är själv i 
klassen. Hon befarar att eleverna slutar läsa och börjar prata om det inte finns någon vuxen i 
klassrummet. Anita uttrycker att hon inte vet hur hon ska gå vidare och att detta problem är jättesvårt att 
lösa. Flertalet av eleverna i dessa två klasser tycker dock att det är roligt att läsa och kommer in i sina 
böcker.  

Under våren i skolår tre verkade det lossna i läsningen för de flesta i klassen anser Sofia, kanske 
beroende på att de då orkade läsa kapitelböcker som kan vara mer intressanta eftersom det ofta handlar 
om en längre sammanhängande berättelse. Hon upplever att många i klassen tycker om att läsa utan att 
de för den skull alltid har en bok under näsan.  

Alla är med på tåget på ett annat sätt, vad det går ut på, och sitter inte bara och bläddrar i boken och 

grejar med annat på sidan om. Sen finns det ju de som har det jobbigare och svårare. Det är ju en 

stund när man får aktivera sig själv på ett mer slutet sätt. Genom att läsa och ta till sig och låta sina 

egna tankar gå. Att fantisera och göra upp bilder utan att det är någon som står där och pratar. Det 

handlar ju om en stund av egen tid fast man gör något aktivt och lär sig på vägen och tar till sig 

massor. (Sofia) 

Åsa uppfattar det som att en del elever enbart läser för att fröken säger att man ska göra det. Hon anser 
att tyst läsning fungerar för alla men att problemet för många kan vara miljön. 

Det fungerar inte för alla att sitta på en trästol framför en bänk rakt upp och ner i ett klassrum med 

lysrör i taket. Jag tror att det är mer själva platsen, var man sitter. Sedan är det några som går till 

biblioteket och man hör ljud i korridoren. (Åsa) 

Fördelar och nackdelar med tyst läsning 

Lärarnas visar stor entusiasm för läsning och de är angelägna om att förmedla hur positivt det är att finna 
rätt bok och ha möjlighet att försjunka i en berättelse. De berättar också om hur viktigt det är att eleverna 
får en stunds lugn och ro, utan stress, i skolan. 
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Det bästa med tyst läsning tycker jag är att alla elever får möjligheten av och måste ta sig tid till att få 

upplevelsen av att läsa, för jag tror att många av dem inte tar sig tiden hemma att läsa. (Anita) 

Att det finns elever som inte har möjlighet att finna denna ro som de talar om framgår också. Dessa 
elever är enligt lärarna de som behöver lästräningen bäst. Ett par av lärarna uttrycker också tvivel om 
eleverna verkligen läser eller om de går till biblioteket och toaletten bara för att slippa läsning. 

De som egentligen borde läsa mer tyst läsning eller komma vidare med sin läsning de har ju svårast 

att göra det under tyst läsning. (Anita) 

Om man inte har ögonen med sig så kan det ju bli att bara sitta och ha boken uppslagen men sitta och 

rita på sidan om. (Sofia) 

Utveckling av elevernas läsförståelse 

När frågan om hur eleverna arbetar för att utveckla sin läsförståelse nämner lärarna i första hand olika 
ämnen och läromedel som används.  

Under ett par perioder varje termin arbetar Sofias och Anitas klass med bokprojekt där hela klassen, eller 
grupper i klassen, läser samma bok. Dessa böcker ligger sedan till grund för vidare diskussioner i 
klasserna.  

Åsa arbetar med att analysera kortare texter och använder sig av en speciell läsförståelsebok som 
eleverna arbetar i. Denna bok använder sig även Lena av i sin klass ibland. Lena läser högt för klassen 
och därefter diskuterar klassen det lästa. Hon har också en hel del läsförståelseövningar. Klassen är 
mycket intresserad av nyheter och arbetar med tidningar och då är det lätt att få dem intresserade. De 
arbetar också med faktatexter. Sofia nämner SO-texter och lästal i matte som tränar läsförståelsen. Även 
Anita tar upp SO-texter och NO-texter som används för att utveckla läsförståelsen. 

Ingen av lärarna talar om olika strategier i läsförståelse som lärs ut till eleverna och som de sedan får 
träna in. 

Faktorer som påverkar läsförståelse 

Ordförråd, lästeknik, hitta rätt bok, erfarenhet, intresse och lugn och ro är de faktorer som lärarna nämner 
som påverkar läsförståelsen. Att det är fråga om att eleverna ska lära sig olika lässtrategier kommer inte 
upp.  

Sen handlar det också om ro, att unna sig tiden att sitta ner och läsa och känna att jag gör detta för 

att jag själv vill. Det måste ju finnas ett intresse och frågan är hur man skapar det. (Anita) 

Lärarnas största utmaning 

Här var alla lärarna eniga om att elevernas motivation och lust och deras förmåga att hitta rätt bok var 
det som gav lärarna den största utmaningen då det gällde läsning.  

Om jag tittar på de klasser jag haft så ser jag ju att jag kan sätta dem i en grupp, och det är 

framförallt killar. Som en kille sa då vi hade läst en text tillsammans och pratat om den. Då gick han i 

femman tror jag. Jag hade skrivit frågor på tavlan om texten och så räcker han upp handen och säger 

”Anita, svaret på dina frågor finns här i boken”. Det var världens aha-upplevelse för honom. Då hade 

han inte fattat det förrän han gick i femman. Sen gick det mycket lättare för honom. (Anita) 

Anita upplever att en del svaga läsare är av den uppfattningen att de helt plötsligt ska kunna läsa lika bra 
som alla utan att behöva anstränga sig, genom någon form av trolleri.  
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Diskussion och slutsatser 

Metoddiskussion 

Observationerna 

Strukturerade observationer anser jag har fungerat bra som metod för att se vad eleverna ägnar sig åt 
under tystläsningsstunden i klassrummet. Därigenom har jag inte behövt förlita mig på lärarnas eller 
elevernas utsagor (Bryman, 2007; Patel & Davidson, 2003). Observationerna var relativt enkla att 
genomföra. Eleverna verkade vana vid att andra vuxna än deras lärare befann sig i klassrummet och 
kunde därför enligt min och klasslärarens bedömning agera ungefär som vanligt. Det skulle troligen ha 
ökat tillförlitligheten om det hade varit två observatörer vid varje observation, men å andra sidan kunde 
detta ha fått eleverna att agera annorlunda eftersom antalet vuxna då ökade.  

Responsen på missivbrevet till föräldrar var god så det var inga svårigheter att få ett tillräckligt underlag 
för studien. 

För att få mer tyngd i observationerna skulle studien ha tjänat på om fler observationer hade kunnat 
göras på samma elever. Bryman (2007) skriver att det kan vara en god idé att fördela observationerna 
över skolåret då detta kan ha betydelse för resultatet. Inte heller detta fanns det tid till i denna studie men 
skulle kunna vara intressant att göra. 

Kategorierna i ett observationsschema ska enligt Bryman (2007) vara ömsesidigt uteslutande. Trots att 
en pilotstudie gjordes visade det sig att kategorin pillar med något inte uppfyllde detta kriterium. Detta 
observerades samtidigt som eleven tittade/läste i boken. Jag har därför valt att tolka resultaten så att när 
en elev tittar i boken och pillar med något betyder det att eleven har fokus i boken.  

Skolan i studien använder flera redskap för att bedöma elevernas läsförmåga och läsutveckling. 
Elevhälsoteamet på skolan har beslutat att det är obligatoriskt för samtliga skolår att förutom LUS 
använda Lundberg och Herrlins (2005) kartläggningsschema. Dessutom görs ett av delproven i 
Lässtandarder (Allard, Askeljung & Måhl, 2004) under höstterminen i skolår 4 och samtliga delprov i 
DLS 4-6 (Järpsten & Taube, 1997) i början av vårterminen av skolår 4. Eftersom urvalet av elever, som 
beskrivits tidigare, baserar sig enbart på den LUS punkt som eleven befann sig på i slutet av skolår 3 kan 
naturligtvis frågan om huruvida LUS är rättvisande ställas. Det vore intressant att göra en 
uppföljningsstudie där resultaten från i första hand Lässtandarder och DLS jämförs med LUS. Nästa steg 
vore att då eleverna under nästa läsår genomfört Nationella proven i svenska för skolår 5 också ta med 
dessa resultat i en jämförelse. På detta sätt skulle man kunna fastställa om rätt elever fanns i Lässvaga 
gruppen och Läsmålsgruppen eller om justeringar borde göras.  

Om tid funnits hade det även varit intressant att komplettera observationerna med elevernas bild av 
tystläsningsstunden. Eftersom det kan vara svårt för elever att våga berätta utförligt vad de anser om 
olika områden i skolan förmodar jag att det skulle fungera bättre med enkäter i detta fall än med 
intervjuer. 
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Intervjuerna 

Min tanke var att de semistrukturerade intervjuerna skulle ge en bakgrundsbild och i viss mån förklaring 
till resultaten av observationerna. Med tanke på att det bara var fyra intervjuer som genomfördes innebär 
det att det inte går att göra några generaliseringar baserat på resultatet. Detta var heller inte meningen 
eftersom studien är en fallstudie (Bryman, 2007).  

Genomförandet fungerade bra men längden på intervjuerna varierade på grund av intervjupersonernas 
olikheter i att svara. En av intervjupersonerna svarade främst på frågorna som ställdes medan en annan la 
ut texten och berättade om andra läsrelaterade frågor och var mer reflekterande under intervjun. Detta är 
en effekt av att ha semistrukturerade intervjuer att möjligheten till variation finns. 

Om mer tid hade funnits för studien hade det varit intressant att komplettera intervjuerna med 
observationer av lärarna under den avsatta tiden för tyst läsning och under läsförståelsearbete. Genom 
detta hade lärarnas utsagor i studien delvis bekräftats eller avslagits med direkta iakttagelser av vad de 
gör i klassrummet (Bryman, 2007). Eftersom huvudparten av lärarnas del i studien handlar om deras 
åsikter och tankar går dessa naturligtvis inte att få bekräftade med observation, där är intervjuer eller 
enkäter det enda tänkbara. 

Med tanke på att resultatet visar att endast två av eleverna hade fokus i sin bok under hela 
observationstiden skulle det också varit intressant att studera vad lärarna tror att eleverna gör under tyst 
läsning.  

Resultatdiskussion 

Elevernas sysselsättning under tyst läsning 

Vad gör eleverna under tyst läsning? 

Samtliga elever läser eller tittar i sin bok men endast två av totalt tjugoen elever har fokus i sin bok under 
de fem minuter som varje elev observeras. Bägge dessa elever finns, inte oväntat, i Lässtarka gruppen. 
Man kan tro att man skulle finna en gradvis minskning av fokus från denna grupp, via Läsmålsgruppen 
och till Lässvaga gruppen där fokus kanske borde vara svårast att hålla med tanke på att dessa elever i 
slutet av skolår tre inte hade kommit så långt i sin läsutveckling som de bägge andra grupperna. Så var 
det dock inte i denna studie. I lässvaga gruppen varierade elevernas fokusresultat från ingen fokus alls, 
som en elev hade, till fokus under 90 % av den observerade tiden som också uppvisades av en elev. I 
Läsmålsgruppen fanns endast en elev som hade fokus längre än 30 % av tiden.  

Två av eleverna i Lässvaga gruppen rörde läpparna när de tittade/läste i boken, den ena under de tre 
första minuterna och den andra under de fyra mittersta minuterna. En tolkning skulle kunna vara att de 
behöver detta stöd när de läser. En tänkbar slutsats av detta är att när dessa elever inte rör läpparna så 
läser de inte i boken. Detta skulle i så fall understryka åsikten som Ahl (1998) uttryckt att tyst läsning 
inte är någonting för elever som är svaga i läsning. De behärskar inte att läsa utan det stöd som de får 
auditivt när de läser högt. Detta framhålls också av Björk och Liberg (1996) som en viktig del i 
läsningen för elever som inte kommit så långt i sin läsutveckling. ”Det underlättar 
innehållsuppfattningen, eftersom rösten hjälper dem att minnas och förstå vad de just läst.” (Björk & 
Liberg, 1996, s. 84)  

Att ha behov av att ha kontroll över vad kamraterna gör kan vara en tolkning av att den kategori som 
främst bryter fokus för eleverna är att se sig om. Femton av tjugoen elever uppvisar detta beteende. I 
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Läsmålsgruppen registrerades beteendet hos samtliga sju elever, i Lässvaga gruppen hos sex elever 
medan det i Lässtarka gruppen endast registrerades hos två elever. Kanske kan man tolka detta som ett 
behov av avbrott i en aktivitet, i detta fall läsning, där djupare förståelse saknas. Eleverna kanske saknar 
de lässtrategier som krävs för att få ihop texterna till en helhet. En möjligen mer djärv tolkning är att det 
kan ha ett samband med elevens självförtroende och som Taube (1988, 2007a, 2007b) beskriver som ett 
sätt att behålla det självförtroende man har är att undvika att ägna sig åt aktiviteter där man om och om 
igen råkar ut för nederlag. I Lässvaga gruppen såväl som i Läsmålsgruppen borde det vara störst chans 
att finna elever som uppvisar detta beteende.  

Nästan hälften av eleverna gäspar och även här tyder resultaten på att det är beteenden som vi främst 
finner i Läsmålsgruppen och Lässvaga gruppen. En tänkbar tolkning av detta resultat är att det är 
betydligt mer ansträngande för elever som inte har en helt automatiserad avkodning och kan läsa 
flytande att ägna sig åt tyst läsning. För elever som behöver ägna mycket kraft åt avkodningen finns 
mindre energi kvar till förståelse av text. Beteendet var också ett av flera beteenden under samma 30-
sekundersintervall i Lässvaga gruppen och Läsmålsgruppen. En tolkning av detta kan vara att 
gäspningen, precis som att se sig om i rummet och pilla på något, är ett beteende som sker i stället för att 
titta/läsa i boken.  

Som beskrivits under metoddiskussionen ovan visade det sig att kategorin pillar med något inte 
uppfyllde kravet på att vara ömsesidigt uteslutande och jag har valt att tolka det som att eleven har fokus 
i boken när den även pillar. Det visar sig att detta förhållande endast gäller en elev av de åtta som visade 
detta beteende. Denna elev hörde till Lässvaga gruppen. Övriga elever uppvisade även andra beteenden 
förutom pillar med något och tittar/läser i boken. Om pillandet är en hjälp för den elev i Lässvaga 
gruppen som hade fokus i boken skulle följden av att plocka bort allt som eleverna kan pilla på kunna 
vara att just denna elev skulle få svårare att fokusera i boken.  

Att det är lugnt i klasserna under tyst läsning visar sig inte minst genom att endast fyra elever av tjugoen 
observerades i kategorin prata med någon. Någon eventuell tolkning av dessa elevers beteende görs inte 
då antalet var så ringa. 

Liknande förhållande var det i kategorin går ut. Här rörde det sig endast om en elev och denne gick ut 
och spottade i handfatet utanför klassrummet för att omedelbart gå tillbaka till sin plats.  

Bläddra i boken var vanligast i Lässvaga gruppen. Som de flesta andra beteenden som uppvisas av de 
svaga läsarna kan även detta vara en följd av att tyst läsning är väldigt ansträngande och eleven har svårt 
att fokusera på bokens handling. Samtidigt fanns även detta beteende i Lässtarka gruppen och då håller 
möjligtvis inte den tolkningen.  

Skillnad mellan elevers beteenden under tyst läsning 

Är det någon skillnad mellan elevers beteende under tyst läsning beroende på graden av läsförmåga? 

Det kan konstateras att eleverna i de tre olika grupperna uppvisar olika beteenden under tyst läsning. 
Som väntat tyder resultaten på att elever som hunnit längst i sin läsutveckling och läser mer eller mindre 
obehindrat behåller fokus i sin bok i betydligt högre grad än de andra två grupperna.  

Att Lässvaga gruppen inte har lika lätt att hålla fokus i boken kan man också förvänta sig då de inte 
kunde läsa flytande när de slutade skolår 3. Detta bekräftar Matteuseffekten som Stanovich (1986) 
beskrivit. Att de som redan kan läsa har möjlighet att träna mer och bli ännu bättre, medan de som inte 
kan heller inte har möjlighet att få samma träning. Om svaga läsare inte tränar läsning under till exempel 
ett sommarlov så sjunker deras läsförmåga. Detta skriver Westlund (2009) är extra tydligt efter elevernas 
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första skolår eftersom många elever då inte har befäst sin läsning. Följden det får är att eleverna kan gå 
bakåt i sin utveckling vilket skulle bekräfta Stanovich (1986) teori om Matteuseffekten, att den som 
endast har lite även blir av med det.  

Det som är överraskande i studien är att resultaten tyder på att de elever som precis nådde läsmålen 
under skolår 3 uppvisar under observation i skolår 4 störst svårigheter under tyst läsning. De har fler 
registreringar på beteenden som inte är av läsrelaterad art. I kategorierna tittar/läser i boken, ser sig om 
och pillar med något skiljer sig Läsmålsgruppen från de andra två grupperna och får betydligt sämre 
resultat. Med detta menar jag att ingen elev i gruppen har fokus under längre tid än en och en halv minut, 
samtliga elever ser sig om under observationen och fler än hälften pillar med något som bryter läsfokus. 
Anledningen till detta kan förstås bero på just de individer som observerades i denna grupp, men det 
skulle också kunna bero på att genom att dessa elever klarade målen för skolår tre har de inte varit 
föremål för några extra satsningar i form av extra stöd, specialundervisning och åtgärdsprogram. De har, 
då det gäller läsning, inte varit under en lärares övervakning på samma sätt som eleverna i Lässvaga 
gruppen. Detta bekräftar vad Ahl (1998) skriver att elever som inte får lärarens undervisning i hur man 
tar sig an texter inte heller kommer vidare i sin läsutveckling. Även Myrberg (2003) poängterar detta. 
Ahl skriver också att detta framkommit i en engelsk studie och att man där även sett att eleverna kan gå 
bakåt i sin utveckling utan detta viktiga stöd. 

Med tanke på att det bedömningsunderlag som ligger till grund för fördelningen i de tre grupperna har 
fått viss kritik bör också nämnas att det kan vara vanskligt att lägga för stor tolkning kring den skillnad 
som kan iakttas mellan Lässvaga gruppen och Läsmålsgruppen.  Eftersom eleverna i dessa två grupper 
bedömts att ha snarlik läsförmåga kan det också vara rimligt att anta att viss felbedömning kan ha gjorts 
och att eleverna då egentligen kan befinna sig på samma läsnivå. Detta hindrar dock inte att de skillnader 
som iakttagits kan bero på det eventuella stöd som elever i Lässvaga gruppen fått men de i 
Läsmålsgruppen eventuellt varit utan. 

Lärarnas motiv till att använda tyst läsning 

Vilka motiv uppger lärarna att de har till att använda tyst läsning i undervisningen? 

Det är lätt att uppfatta lärarnas önskan om att alla elever ska få möjlighet att komma in i böckernas och 
läsandets magiska värld där tid och rum försvinner och upplevelsen genom fantasin får fylla eleverna. 
Detta stämmer överens med Ahls (1998) studie där estetisk läsning av privat karaktär var det främsta 
skälet till att ha tyst läsning. Att tyst läsning också är ett obligatoriskt moment på skolan i studien anger 
lärarna som ett skäl. Tyst läsning var främst en morgonaktivitet som användes till att gradvis slussa in 
eleverna i arbetet på skolan. Ericson et al. (2006) fick också fram att tyst läsning användes för att börja 
dagen på ett lugn sätt och skapa ro i klassen. Syftet att skapa lugn och ro i klasserna är nog så bra men 
frågan är om tiden finns för att ägna upp till tjugo minuter om dagen till detta för de svaga eleverna som 
kanske i första hand inte ägnar tiden åt tyst läsning. Ahl (1998), bland andra, menar ju att tiden är knapp 
för dessa elever och att det inte finns en minut att förlora.  

Åsa uppger också en undran över hur eleverna skulle kunna få upp läshastigheten om inte tyst läsning 
finns. Den tysta läsningen kan också användas för analys av texter, men detta tolkar jag till att det var 
mer vanligt under de bokprojekt där klassen eller grupper av elever läste samma bok.  

Värt att notera är att ingen av lärarna säger att eleverna under tyst läsning tränar läsförståelsen, något 
som Fridolfsson (2008) menar att många lärare felaktigt hävdar. 
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Lärarnas upplevelser om hur tyst läsning fungerar 

Hur upplever lärarna att tyst läsning fungerar i klasserna? 

Lärarna berättar hur eleverna successivt vänjs in i tyst läsning under skolåren för att kunna ta större 
ansvar för val av bok och själva läsningen ju äldre de blir. Det är tydligt att lärarna har försökt att lägga 
en solid struktur för hur tyst läsning ska genomföras. I tre av klasserna är det uttalat att eleverna ska sitta 
på sina egna platser utan att prata med klasskamrater. Om eleverna läser ut sin bok finns ett mindre 
klassrumsbibliotek i två av klasserna där de snabbt kan få en ny bok i stället för att ödsla tid och gå till 
skolbiblioteket på den avsatta lästiden. Under observationerna var det bara en elev som bytte bok. Denna 
elev hade den nya boken på sin bänk. Eleven ägnade ett 30-sekundersintervall med att bläddra i boken 
och fokuserade därefter i boken.  

Mycket fokus lades också, speciellt av Åsa, på att tipsa varandra om böcker som är värda att läsa. 

Sammantaget gjorde detta att tre av lärarna ansåg att tyst läsning fungerade för de allra flesta men inte 
alla. Endast Åsa ansåg att tyst läsning fungerar för alla elever men att det möjligtvis var miljön som inte 
var ändamålsenlig för läsningen. Två av lärarna uttalade en oro för några elever i klasserna som inte 
klarade av tyst läsning och åtminstone en av lärarna kunde tolkas som att vara lite uppgiven över detta 
problem då hon provat det mesta men ingenting hjälpt. 

Tre av lärarna ger uttryck för att några elever läser främst under överinseende av en vuxen och gärna 
ägnar sig åt andra aktiviteter om tillfälle ges, till exempel prata med kompisar, rita, gå till skolbiblioteket 
och bli sittandes, gå på toaletten och ta en läspaus även under längre perioder såsom över sommaren. Att 
det fanns elever som inte alls hade någon önskan att läsa utan enbart gjorde det eftersom läraren sa att de 
skulle framkom också.  

Hur tyst läsning fungerar kan också påverkas av de krav som ställs på eleverna. Intervjupersonerna i 
studien talar alla om lust till läsning och detta är också punkt 18 i LUS (bilaga 1), det 
bedömningsredskap som används av lärarna. Det kanske är så som Westlund (2009) menar att det inte är 
rimligt att kräva att alla elever kommer att känna lust när de läser utan att det vore mer adekvat att 
försöka uppnå läsengagemang.  

Utveckling av elevernas läsförståelse 

Hur säger sig lärarna arbeta för att utveckla elevernas läsförståelse? 

De bokprojekt som förekommer ett par gånger per termin i klasserna ger upphov till diskussioner om 
handling, begrepp och ordkunskap. Här arbetar klasserna runt en och samma bok för hela klassen eller 
flera böcker i mindre grupper. Bearbetningen av dessa böcker sker muntligt och/eller skriftligt. Detta är i 
överensstämmelse med vad bland andra Goldenberg (1993), Reichenberg (2008) och Myrberg (2003) 
skriver om vikten att genom diskussioner och undervisning i klasserna visa hur eleverna ska ta sig an 
olika texter för att öka förståelsen och för att också bygga upp ordförrådet.  

Två av lärarna nämnde att de har en speciell bok i läsförståelseträning med frågor i tre olika nivåer där 
eleverna alltefter förmåga kan arbeta med sin läsförståelse. En klass hade periodvis läxor i denna bok.  

I övrigt nämndes SO- och NO-texter, tidningar, högläsning och läsuppgifter i matematik.  

Ingen av intervjupersonerna talade om undervisning i läsförståelsestrategier vilket bekräftar resultaten i 
PIRLS 2001 och PIRLS 2006 enligt Reichenberg (2008) och Taube (2007b) att detta är något som inte 
sker i svenska skolor i någon större utsträckning. 
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Att ordförråd och ordförståelse är viktigt var alla fyra lärarna eniga om. En av lärarna nämnde aktiva 
läsare, något som bland andra Ahl (1998) och Skolverket (2006c) menar är centralt. Lärarna tog varken 
upp inferenser, att läsa mellan raderna, eller metakognition, det vill säga att eleverna ska utveckla 
kunskap och förmåga att reagera när de läser något de inte vet och att ha kännedom om hur de lär sig. 

Anita uttrycker också att en del svaga läsare tror att alla problem ska lösas utan att de behöver anstränga 
sig, genom trolleri. Detta är i linje med Taube (2007b) som skriver om att svaga läsare inte tar personligt 
ansvar. 

Avslutande reflektioner och förslag på vidare 
forskning 
Resultatet av denna studie visar att samtliga elever läser eller tittar i sina böcker och kan därför tolkas 
vara i överensstämmelse med de resultat som Ericson et al. (2006) fick i sin studie, det vill säga att 
majoriteten av eleverna läser eller åtminstone tittar i sina böcker under tyst läsning. Om man inte går 
djupare i analyserna så ser det ut som om eleverna även i denna studie ägnar tyst läsning åt läsning, men 
vid en grundligare analys framkommer det att eleverna också observeras göra annat än att titta/läsa i sin 
bok. Jag anser det därmed finnas en risk att med hjälp av studier där djupare analys inte görs så bekräftas 
det att en arbetsmetod, i detta fall tyst läsning, fungerar väl när det i själva verket finns en möjlighet att 
det inte alls är så. För de elever som bäst behöver lärarens undervisning och hjälp, det vill säga i detta 
fall de svaga läsarna, kan det visa sig att tyst läsning inte alls inbegriper läsning som ett moment. 

Jag hade före studien en uppfattning om att svaga läsare inte ägnade den tid som var avsatt för tyst 
läsning i skolan främst åt läsning, men att ju bättre eleverna var på att läsa desto mer tid fokuserade de på 
detta. Detta besannades i studien som visar att det endast var två av tjugoen elever som hade fokus i 
boken under samtliga fem minuter som observationen varade. Bägge dessa ingick i Lässtarka gruppen. 
En elev i Lässvaga gruppen saknade helt fokus i sin bok under observationen. Under de fem minuter som 
observationen varade var det vanligast med att eleverna hade fokus i boken i en och en halv minut. Med 
tanke på att det enligt Lundberg och Herrlin (2005) behövs 5000 timmars träning för att tillägna sig en 
färdighet, till exempel läsning, är tiden i skolan knapp. Man kan då ställa sig frågan om det är väl 
utnyttjad tid med tyst läsning i denna form.   

Då det gäller lärarnas upplägg av tyst läsning för eleverna var min förhoppning att detta skulle skilja sig 
mellan elever beroende på deras kunskaper, färdigheter och svårigheter. Denna förhoppning infriades 
inte eftersom någon speciell anpassning inte gjordes för svaga läsare. Anledningen till detta kan dock 
delvis vara att lärarna uppfattade som om de svaga läsarna önskade göra likadant som övriga elever. 
Detta är i enlighet med Fridolfsson (2008) som menar att eleverna önskar smälta in i gruppen i stället för 
att framstå som individer. En av lärarna berättade att hon försökt att läsa varannan sida med en elev som 
har svårt att fokusera under tyst läsning men att eleven inte varit positivt inställd till detta. Det visade sig 
att eleverna hade i stort sett samma arbetssätt oavsett grad av läsutveckling. Ingen elev lyssnade på bok 
utan alla läste själva tyst. Anpassningen som gjordes var att de elever som behövde kunde få hjälp i valet 
av bok.  

Reichenberg (2008) och Westlund (2009) är eniga om är att undervisning i läsförståelse och lässtrategier 
är centralt i elevernas läsutveckling. Om undervisning av detta inte sker skulle det kunna vara en nyckel 
till problemet av bristande läsförståelse, då läsning generellt inte är en kunskap som elever tillägnar sig 
utan vägledning. Undervisning i strategier är lärarnas ansvar och det är en viktig kunskap för att kunna 
öka förståelsen av olika texter som eleverna ställs inför. Resultaten från de intervjuer som genomfördes i 
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studien visar att ingen av lärarna uppger att de undervisar i lässtrategier. Detta betyder dock inte att 
lässtrategiundervisning inte bedrivs. Ahl (1998), Fridolfsson (2008), Lundberg och Herrlin (2005), 
Myrberg (2003), Reichenberg (2008), Taube (2007a, 2007b) och Westlund (2009) poängterar alla om 
vikten av att läsaren måste vara aktiv och utveckla metakognition. Det förutsätts att eleverna har förmåga 
att klara av detta med hjälp av en undervisande lärare. För de svaga läsarna, och andra barn i behov av 
särskilt stöd, är just detta extra svårt. Det är därför en förutsättning att läraren inte bara påtar sig en 
handledande roll, som Ahl (1998) skrivit om, utan genom undervisning av strategier och genom aktiv 
lärarvägledning, enligt Myrberg (2003), få elever att utveckla strategier och gå framåt i sin läsutveckling.  

Taube (1988, 2007b) tar upp självförtroendets påverkan på läsning och vice versa. Detta finner jag vara 
intressant och drar då kopplingen till hur elever som betecknas som svaga läsare eller läsare med svag 
läsförmåga och läsförståelse uppfattar tyst läsning i skolan. Har de någon möjlighet att dra nytta av den 
tid som ägnas åt tyst läsning eller är det som Ahl funnit i sin undersökning endast ett tidsfördriv av dem 
som behöver lästräning mest?  Studiens resultat tyder på att inte bara de elever som är svagast i läsning 
utan även de som precis nått läsmålen har uppenbara problem att fokusera under tyst läsning. Detta kan 
tolkas som att de redan är inne i den onda cirkeln. Frågan är vad skolan kan göra för att bryta den.  

Hur tänker eleven när han eller hon sitter i klassrummet och inte behärskar arbetsmomentet, det vill säga 
tyst läsning? För att få svar på detta behöver ytterligare studier göras där fokus ligger på att efterfråga 
elevernas tankar kring tyst läsning och läsförståelse. Som beskrivits tidigare anser jag att det troligen är 
enklare för eleverna att våga uttrycka sig i en enkät än i en intervju.  

Lärarna hade genom att lägga en struktur för tyst läsning tidigt lyckats få det lugnt i klasserna. De 
uttryckte en tydlig önskan att förmedla glädjen med läsning till eleverna. Lärarna var väl medvetna om 
att tyst läsning inte riktigt fungerade för alla elever i den form som den nu hade, samtidigt som arbetet 
med tyst läsning fortsatte. Ifråga om läsförståelseundervisning tenderade lärarna att beskriva arbetet i 
första hand i vilka ämnen detta skedde och vilka läromedel som användes. Att undervisa i lässtrategier 
kom aldrig på tal, något som en läsforskare såsom Westlund (2009) fokuserar på.  

I samband med att Stockholms stad, 2003, tog beslutet att LUS skulle vara ett obligatoriskt redskap för 
bedömning av läsutveckling fokuserades stor del av lärarnas fortbildning på diskussioner, genomgångar 
och bedömmaröverensstämmelse av LUS. Med den kunskap som idag finns om hur viktigt det är med 
undervisning av lässtrategier anser jag att fortbildning av lärare i lässtrategiundervisning måste 
prioriteras av skolans huvudmän. 

Studien genomfördes på en skola och speglar därigenom endast förhållanden som gäller där. Det vore 
därför intressant att kopiera studien för att se om liknande förhållanden finns även på andra skolor.  

Att tyst läsning sällan är något som gagnar svaga läsare menar både Ahl (1998) och Fridolfsson (2008) 
och resultaten av denna studie pekar åt det hållet. Trots att tid för tyst läsning är avsatt i klassen, enligt 
lärarna delvis för att ge de elever som inte läser hemma tid och ro för detta i skolan, så tyder resultaten 
på att svaga läsare inte utnyttjar tiden för tyst läsning på det sätt som den är tänkt att användas. 
Individualisering av lästräning menar Westlund (2009) skulle kunna gagna svaga läsare bättre då de ”har 
större nytta av att öva på vägledd högläsning på anpassade texter” (s.109) än att ägna tid åt tyst läsning. 
Svaga läsare har inte tid att sitta av lektioner som inte utnyttjas fullt ut i skolan enligt Myrberg (2003) 
och Ahl (1998). 
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Bilagor 

 



 

Bilaga 1: Läsutvecklingsschema 

Fas 1 Utforskande 

• 1: Läser (hittar) och skriver (avbildar) sitt namn. 

• 2: Känner till läsriktningen. 

• 3: Visar att de upptäckt att det skrivna ”går att säga”. 

• 4: Läser bekanta ord i texter med hjälp av ordbilden. 

• 5: Listar ut nya ord med hjälp av de ord barnet har mött tidigare. 

• 6: Tar hjälp av bokstäverna för att avläsa ord i texten. Korrigerar sig själv ibland. 

• 7: Tar vid behov effektivt hjälp av bokstäverna i sin läsning. Självkorrektion vanlig. 

• 8: Kan ersätta en tala-lyssna-situation med en skriva-läsa. 

• 9: Tar effektivt hjälp av ljuden för att läsa ut längre, obekanta ord. 

• 10: Använder och växlar mellan ändamålsenliga strategier för alltmer funktionell läsning av enkla 
texter. 

• 11: Tar sig fram (stakar sig) till innehållet eftersom barnet vill förstå texten. 

• 12: Läser minst 3-4 ord i följd i böcker (texter), inom deras erfarenhetsvärld, innan de fastnar. 

Fas 2 Expanderande 

• 13: Mer flyt i läsningen, fastnar ibland. 

• 14: Sökläser, dvs. hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text. 

• 15: Läser flytande med god förståelse. Föredrar att läsa tyst. 

• 16: Läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, t.ex. ett recept, och visar 
förståelse genom handling.  

• 17: Förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av textremsan. 

• 18: Läser mycket – lustläser. 

• 18a: Läser med behållning bokserier utan bärande bilder, där handlingen okomplicerat förs framåt, 
t.ex. Sune, Bert, Femböcker och liknande med omfång på ca 100 sidor eller mer. 

• 18b: Läser med lätthet böcker, företrädesvis ungdomslitteratur, med personteckningar, 
miljöbeskrivningar och inre monologer, t.ex. Gripe, Lundgren, Marsden, Wahl, Fantasyböcker. 

• 18c: Vidgar sitt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen t.ex. Auel, Gardell, Guillou, 
Mankell, Nesser. Läser ibland flera böcker parallellt. 

• 19: Översiktsläser, dvs. kan, i en redan läst text, snabbt få tag på nycklarna till textens innehåll och 
struktur.  

Fas 3 Litterat läsande 

(Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001, s.151-152) 

 



 

Bilaga 2: Observationsschema 
 
Elev:  

Kategorier 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 

Tittar/läser i boken           

Vänder sida           

Bläddrar i boken           

Byter bok           

Ser sig om           

Gäspar           

Pillar med något           

Pratar med någon           

Rör sig på stolen           

Reser sig           

Går ut           

Gestikulerar           

Övrigt           

 

 



 

Bilaga 3: Intervjuguide 
 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur många år har du arbetat som lärare? 

3. Använder du dig av tyst läsning i din undervisning? 

4. Hur länge har du i så fall gjort det? 

5. Varför arbetar du med tyst läsning? 

6. Planerar du tyst läsning på något sätt? Hur? 

7. Hur ofta och länge läser eleverna tyst i klassrummet? 

8. Omfattar tyst läsning både skönlitteratur och facklitteratur? 

9. Hur går valet av litteratur till?  Väljer eleverna själva? 

10. Väljer eleverna fritt eller har de ett urval av böcker? 

11. Hur upplever du att valet av litteratur fungerar? 

12. Samtalar och diskuterar ni tillsammans om texter som eleverna läser i klassrummet? I vilken 

utsträckning? 

13. Skriver eleverna något i samband med att de läst tyst i klassrummet? 

14. Vad anser du vara det bästa med tyst läsning? 

15. Ser du några nackdelar/negativt i samband med tyst läsning? 

16. Hur fungerar tyst läsning praktiskt i klassrummet? 

17. Hur uppfattar du elevernas upplevelse av tyst läsning? 

18. Hur anser du att tyst läsning fungerar för alla elever? 

19. Hur arbetar du i klassen för att utveckla elevernas läsförståelse? 

20. Vad anser du påverkar läsförståelsen hos eleverna? 

21. Vilken anser du vara den största utmaningen då det gäller läsning? 

22. Hur bedömer du elevernas förmåga av läsförståelse? 

23. Har du något du önskar tillägga i fråga om läsning? 

 



 

Bilaga 4: Missivbrev till föräldrar 
     Gröndal 2009-01-19 

Till vårdnadshavare med elev i skolår 4 

 
Jag heter Marie Sand och arbetar sedan sex år tillbaka med specialundervisning på en grundskola i 
Stockholm. Under de senaste tre åren har jag studerat på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms 
Universitet och under våren 2009 ska jag skriva mitt examensarbete med fokus på läsförståelse. 
 
Som underlag för mitt arbete ska jag göra 6-10 elevobservationer och 3-4 intervjuer med lärare i 
svenska. Observationerna kommer att ske under tystläsningsstunden i skolår 4. För att påverka lektioner 
och elever så lite som möjligt kommer jag inte att berätta vilka elever i klasserna som jag ska observera.  
 
Efter observationerna kommer jag att intervjua ansvarig lärare i svenska för respektive klass. Syftet med 
studien är att undersöka huruvida tyst läsning är en aktivitet som kan gagna elevers läsförståelse. 
 
Jag kommer att hantera alla uppgifter varsamt och resultatet kommer endast att användas i mitt 
examensarbete på Stockholms Universitet. Varken elevernas eller lärarnas namn kommer att framgå, inte 
heller klass eller skola.  
 
Deltagandet är frivilligt. För att få genomföra en observation i detta syfte behöver jag medgivande från 
dig som vårdnadshavare. Jag vore därför tacksam om du, senast söndagen den 25/1, besvarar detta mail 
och därigenom bekräftar att du ger ditt medgivande till en eventuell observation. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
Marie Sand 
 
Studerande på Specialpedagogiska programmet 
Specialpedagogiska institutionen 
Stockholms Universitet 
 
Telefon:  
Mail:  

 



 

Bilaga 5: Missivbrev till lärare  
     Gröndal 2008-12-15 
Hej! 
Jag heter Marie Sand och studerar på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms Universitet. 
Vårterminen 2009 gör jag min sista termin på specialpedagogiska programmet och kommer då att skriva 
mitt examensarbete i ämnet lässtund i skolan för elever i skolår 3-4. 
 
Studien som arbetet ska bygga på kommer dels att vara observationer av elever, dels intervjuer med 
pedagoger som har huvudansvaret för svenska i klasserna. För att få ett tillräckligt stort underlag räknar 
jag med att genomföra 8 observationer och 3-4 intervjuer. 
 
Elevobservationerna 
Jag skickar mail till föräldrarna i klassen för att informera och ge de föräldrar som inte önskar att deras 
barn deltar möjlighet att avstå. Jag väljer sedan ut två elever per klass som jag observerar. Eleverna 
kommer inte att få reda på vilka jag observerar eftersom detta troligen skulle påverka resultatet. Under 
min observation kommer jag att föra ett tidssamplingsprotokoll under 5 minuter där jag markerar vad 
eleven gör till exempel pratar med kompisar, går på toaletten, byter bok, går omkring i klassrummet, 
bläddrar i boken.  
 
Intervjuerna 
Då observationerna är gjorda i klassen önskar jag intervjua de pedagoger som har huvudansvaret för 
svenska i klassen. Intervjufrågorna handlar om läsning. Jag räknar med att avsätta en timme per intervju. 
 
För såväl elever som pedagoger är det frivilligt att delta. Då det gäller eleverna fattar föräldrarna 
beslutet. Det empiriska materialet kommer endast att användas i mitt examensarbete på Stockholms 
Universitet. Under arbetets gång kommer handledare och handledargruppen på Stockholms Universitet 
att ta del av arbetsmaterialet. I detta material såväl som i det färdiga examensarbetet kommer varken 
skola eller deltagarnas identitet att framgå.  
 
Jag vore väldigt tacksam om ni har möjlighet att delta och bokar gärna tid för detta så snart som möjligt. 
Samtliga observationer och intervjuer ska vara genomförda före vecka 8. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Marie Sand 
Studerande på Specialpedagogiska programmet 
Specialpedagogiska institutionen 
Stockholms Universitet 
 
Mobiltelefon:  
Mail:  

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 
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