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Abstract 

This work aims at getting a clearer picture of teachers’ work with silent reading in their 

classes. Do they use silent reading and how in that case are they working with it in their 

classes? This is based on four questions which are:  

 How do teachers work with silent reading? 

 What does silent reading contribute to the Swedish subject according to the teachers? 

 What kind of literature do students have access to reading? Fiction/non-fiction, etc.? 

 What do teachers think the aim of silent reading is for their students? 

These questions are all based on the assumption that if given to an active teacher, she should 

be able to answer them. This was done because the study mainly is based on a questionnaire. 

All the answers collected are analyzed and viewed through a sociocultural perspective. The 

questionnaire show that teachers work in the same way as the research say they should with 

silent reading, which is like a complement to the other reading lectures.    
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Sammanfattning 

Det här arbetet syftar till att få en tydligare bild på om lärare arbetar med tyst läsning i sina 

klasser och hur dessa lärare i sådana fall arbetar med det i sina klasser. Undersökningen 

grundar sig i fyra frågor vilka är: 

 Hur arbetar lärare med tyst läsning? 

 Vad bidrar tyst läsning med för svenskämnet enligt lärarna? 

 Vad för sorts litteratur får eleverna tillgång till att läsa? Skönlitteratur/ fakta m.m.? 

 Vad anser lärare att målet med tyst läsning är för deras elever? 

Dessa frågor är alla skrivna med utgångspunkt i att verksamma lärare ska kunna svara på 

dem. Detta gjordes för att studiens huvudsakligen grundar sig i en enkät. Alla de svar som har 

samlats in analyseras och ses genom ett sociokulturellt perspektiv. Enkäten och den 

presenterade forskningen visar att lärare arbetar på det sättet som forskningen säger att lärare 

bör arbeta med tyst läsning, genom att ha det som komplement till den annan läsundervisning.  

Nyckelord 

Tyst läsning, enskild läsning, lärarperspektiv, sociokulturellt perspektiv 
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 1. Inledning 

Klockan är åtta på måndag morgon och jag står och hälsar eleverna välkomna vid 

klassrumsdörren. De går in och börjar småprata om vad som har hänt under helgen. I 

klassrummet hör jag att ljudnivån börjar höjas. Så jag vänder mig in i rummet och säger till 

eleverna att om de ska prata får de gå ut, eftersom att det är tyst läsning i klassrummet och det 

då ska vara tyst. Detta är en rutin som vi arbetar med i klassen. När alla elever har kommit in 

går jag runt och ser till att alla fått upp sina läseböcker och börjat läsa. Jag tittar på vad 

klassläraren gör. Hon går som vanligt runt och förbereder dagen, ser till närvaron m.m. Det är 

såhär nästan varje dag. Alla dagar börjar med tystläsning. 

Såhär såg det ut på min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vilket fick mig att tänka på 

vad som egentligen är meningen med den tysta läsningen. Jag tycker ofta att jag hör att den är 

bra för att få eleverna att varva ner efter rasten men om det nu är tanken varför tvingas de då 

att läsa? Då kan de väl istället ha massage eller avslappning? Jag vägrar tro att det kan vara 

den huvudsakliga anledningen till varje tystläsningsstund och det är därför jag har valt att 

skriva mitt examensarbete om just tyst läsning ur ett lärarperspektiv.  

 2. Bakgrund 

Den tysta läsningen har alltid varit jobbig för mig och det var kanske därför som jag fastnade 

för ämnet extra mycket när jag väl såg hur arbetet kring den organiserades. Anledningen till 

valet av ämne är att försöka få förståelse för egen del samt förtydliga för andra vad den tysta 

läsningen har för syfte och tanke i undervisning.  

 2.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här examensarbetet är att få en tydligare bild över om lärare arbetar med tyst 

läsning i sina klasser och hur dessa lärare i sådana fall arbetar med det i sina klasser. Detta 

görs genom att se hur aktiva lärare arbetar samt genom att se vad forskningen säger. 

I arbetet kommer fokus ligga på att försöka besvara dessa frågor: 

 Hur arbetar lärare med tyst läsning? 

 Vad bidrar tyst läsning med för svenskämnet enligt lärarna? 

 Vad för typ av litteratur får eleverna tillgång till att läsa? Skönlitteratur/ fakta m.m.? 

 Vad anser lärare att målet med tyst läsning är för deras elever? 
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2.2. Styrdokument 

Det finns olika styrdokument i skolan. Till exempel skollagen och skolans läroplan. Då det 

här arbetet kretsar kring svenskämnet i grundskolan så utgår det här avsnittet från syftestexten 

som finns formulerad i svenskämnet i läroplanen, Lgr11.  Där står det att ”undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.” (Lgr 11, 2016, s. 247).  Vidare står det i 

syftestexten att eleverna ska få möta olika sorters texter för att på så sätt utveckla identitet, 

språk och förståelse för omvärlden. Det står även att eleverna genom undervisningen utveckla 

tilltro till sin läsförmåga samt kritiskt kunna granska och värdera olika källor (Lgr 11, 2016, s. 

247).  

2.3. Centrala begrepp 

Genom det här arbetet kommer några olika begrepp att användas ganska frekvent och jag har 

därför valt att förtydliga hur jag använder dessa begrepp.  

Tyst läsning är en del av begreppet ”läsning” vilket innebär att avkoda och förstå/tolka skrift. 

”Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att 

kunna utvecklas” (Elbro, 2004, s. 18). Den tysta läsningen eller individuell läsning som den 

även kan kallas är när eleverna läser tyst själva. De sitter ofta själva när de läser på detta sätt 

och det brukar ses som ett väldigt bra sätt för att automatisera läskunskaperna hos eleverna 

(Elbro, 2004, s. 135).  

Läsförståelse handlar om att förstå vad man läser. För eleven handlar det just om att den själv 

ska förstå den text som eleven läst. För att kunna läsa krävs två delar: avkodning och 

förståelse. Om eleven inte kan detta kommer den inte att kunna läsa (Taube, 2013, s. 58-60). 

Detta är den definition som kommer att användas samt att läsning är att kunna tyda skrift som 

eleven tidigare inte läst. Det kan till exempel vara namn på platser eller nya ord i en text. Här 

”läser” eleven då den ljudar ihop orden, även om förståelsen av vad ordet betyder kanske inte 

finns med, utan då blir just avkodningen det viktigaste redskapet för läsning (Elbro, 2004, s. 

18 – 19). Senare i arbetet kommer jag att komma tillbaka till vad avkodning och förståelse är 

och dess betydelse för läsning. Vid läsförståelse är det viktigt, även för barn i början av sina 

liv som läsare, att kunna läsa mellan raderna i en text då detta kan bidra en hel del med 

läsförståelsen (Elbro, 2004, s. 46). Det behöver inte handla om att kunna se långt bortom 

texten, utan kanske mer att förstå vilken årstid det är om det i texten står: löven är orangea och 

gula och faller av träden när vinden hårt blåser i igenom det.   
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Lässtrategier finns det mängder av och de kan användas på olika sätt och med olika syfte. 

Lässtrategier, är strategier som läsaren använder när hon läser, alltså hjälpmedel och inte 

någon färdighet. Dessa är hos en van läsare ofta omedvetna mentala processer som den vane 

läsaren hoppar emellan (Westlund, 2012, s. 124 – 125). Dessa strategier finns för att hitta och 

ta till sig information i en text eller på annat sätt organisera texten så att det blir lättare att ta 

till sig. Hos en person som har svårt med läsförståelse är det ofta strategierna som inte 

fungerar eller finns i tillräckligt stor utsträckning (Westlund, 2012, s. 124 – 125). Ovan 

nämndes att dessa strategier finns till för olika syfte. Hos starka läsare är dessa strategier ofta 

välutvecklade och fungerar som ett sätt att göra texten lättare att förstå och ta till sig. Men hos 

svagare läsare som inte har dessa utvecklade strategier och är osäkra i sin läsning är 

strategierna ofta av en annan sort. Där används strategierna snarare för att dölja problemen 

som läsaren har kring sin läsning. Dessa kan till exempel vara att läsaren gissar vad som står 

eller frågar någon annan vad texten handlar om eller att läsaren hoppar över vissa delar av 

texten. Dessa olika sätt att använda lässtrategier kan kallas positiva och negativa, eller 

undvikar- och bearbetande strategier (Westlund, 2012, s. 124 – 125). 

Scaffolding är ett begrepp som används i relation till Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

och främst om man talar om den proximala utvecklingszonen, vilket är den delen av lärandet 

där eleven behöver som mest hjälp. När eleven ligger på kanten för att ”knäcka koden” men 

fortfarande behöver en extra “knuff” för att verkligen lyckas.  Här används scaffolding vilket 

på svenska översätts till byggställning. Det handlar om, att bygga en ställning kring eleven 

som sedan del för del ska tas bort så att eleven klarar sig själv, likt stödhjul på en cykel, där 

tanken alltid är att de ska bli onödiga. I läsning kan det handla om att göra eleverna medvetna 

om olika strategier som hjälper dem att förstå det de läser. Detta görs till en början genom att 

läraren modellerar hur eleverna ska använda strategierna. Innan eleverna ska kunna göra det 

själva automatiskt i sina huvuden när de läser på egen hand (Lundgren, 2013, s. 185 – 197). 

”Knäcka koden” handlar om att eleverna lär sig hur alfabetet är uppbyggt och dess funktion 

för läs och skrift. Att ”knäcka koden” och då gå från att gissa och leka fram språket till att 

veta och kunna är en stor utmaning för många elever, då många fysiska funktioner måste 

samarbeta, tillexempel syn, hörsel och motoriken (Dahlgren, 2013, s. 76).  
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3. Metod 

I denna del kommer den metod som valts för det här arbetet att presenteras och motiveras. 

Vidare kommer jag att gå in på vilken undersökningsgrupp som har valts som utgångspunkt i 

arbetet. Genomförandet och det insamlade materialet kommer fortsättningsvis att behandlas 

innan jag till sist kommer gå in på bortfall och tillförlitligheten i undersökningen.   

3.1. Metodval 
Tanken med detta arbete är att se hur lärare arbetar med tyst läsning i sina klasser. 

Utgångspunkten för detta var att se om den bild jag har fått under min VFU stämmer överens 

med forskning samt med de svar som kommit in från den enkät som skickades ut i början av 

det här arbetet. Anledningen till att metoden som valdes blev enkät är att den lämpar sig för 

att veta hur frekvent något är. Enkäter tillåter forskare att få syn på hur frekvent något är 

utifrån olika bakgrundsfaktorer som till exempel ålder. (Dimenäs, 2016, s. 85). I det här 

arbetet valdes enkäten för att få syn på i vilka årskurser lärare använder tyst läsning. Genom 

en enkät går det även lätt att ta reda på hur ofta någonting förekommer. Till exempel i det här 

arbetet hjälper enkäten till med att få reda på hur ofta olika lärare använder sig av tystläsning. 

En annan positiv del är att det data som samlas in kommer i sifferform vilket gör att det går att 

se procentuellt hur olika lärare tänker kring den tysta läsningen (Dimenäs, 2016, s. 82).   

3.2. Undersökningsgrupp 

I detta arbete ligger fokus på lärargruppen och i det här fallet på lärare som undervisar i 

skolans tidigare år, dvs. förskoleklass till årskurs 3. Att arbetet har fokus på detta åldersspann 

av elever beror på att det är i de årskurserna jag kommer att undervisa. Urvalet av 

undersökningsgruppen har gjort utifrån det kontaktnät som jag har haft tillgång till. Enkäten 

har spridits via olika sociala medier samt skickats i direkt mail till lärare och rektorer som har 

uppmuntrats att skicka enkäten vidare. Urvalet har därför inte skett slumpmässigt vilket jag 

kommer att återkomma till senare.   

3.3. Genomförande 
För att skapa enkäten valdes ett enkätprogram, surveymonkey, med vilket vem som helst 

enkelt kan göra en enkät, samla in svar och analysera svaren. De flesta av frågorna är fasta 

vilket innebär att det finns givna svarsalternativ men det finns på de flesta frågorna också 

möjlighet att svara med ett eget alternativ. Detta visade sig vara väldigt bra då enkäten inte 

tillät respondenterna att klicka i flera svarsalternativ. När enkäten var klar skickades den ut 

via olika sociala kommunikationskanaler. Dessa var olika grupper på Facebook samt mail. 

Under tiden som enkäten har legat ute så har jag vid olika tillfällen skickat den till fler och 
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fler personer, för att försöka få in så mycket svar som möjligt och för att försöka få mer 

spridning på enkäten. Tanken var att få ut enkäten så tidigt jag kunde efter att den ansågs vara 

klar, för att sedan kunna hålla den ute så länge som mjöligt för att så många som möjligt 

skulle ha chansen att svara på den. Den fick därför ligga ute i ca två månader innan resultatet 

var tvungna att fastställas, under den tiden hade 15 svar samlats in.  

3.4. Bearbetning av material 

Materialet som har samlats in via enkäten sammanställs av enkätprogrammet. Programmet 

sammanställde alla svar utefter den fråga som ställdes. Detta ger i det här arbetets fall inte så 

mycket information då svaren i sig inte berättar något om vilken årskurs läraren som svarat 

arbetar i. Till exempel så om svaret är att majoriteten av lärarna har tyst läsning i sina klasser 

men inte alla. Så därför är det av stort intresse att veta vilka årskurser som lärare arbetar med 

tyst läsning. Därför bearbetas svaren på olika sätt för att så tydligt som möjligt kunna svara på 

frågeställningen, vilket gör arbetet mer relevant. I bilaga 2 kommer enkäten visas både utifrån 

frågorna och utifrån årskurserna, för att skapa en komplett bild av enkäten. 

3.5. Tillförlitlighet 

Då urvalet inte skett slumpmässigt går det inte att generalisera svaren av enkäten för alla 

lärare utan det är bara inom den gruppen som har svarat på enkäten som kan svara. Detta är 

för att inte alla lärare i hela landet har haft chans att fylla i enkäten och det är inte tillräckligt 

stor mängd lärare som har svarat på den.  

Frågorna i enkäten formuleras så att både reliabiliteten och validiteten skulle bli så god som 

möjligt. Ur reliabilitetshänseende så var tanken att frågorna skulle ställas så att alla som 

svarade på dem skulle tolka dem likadant. Detta var någonting som frågorna lyckades med 

även om möjligheten att svara på dem på det sättet som var tanken inte fungerade i enkäten. 

Anledningen till det, var att det inte var möjligt för respondenterna att välja flera alternativ på 

en fråga även om flera alternativ stämde in på deras tankar. Men utifrån de svar som kommit 

in så syns att alla har svarat lika på frågorna. Validiteten på frågorna arbetade jag mycket med 

för att försöka rikta frågorna mot det området som var syftet med hela arbetet och med 

enkäten. När respondenterna sedan svarade visade det sig att det inte var möjligt för dem att 

svara på enkäten som det ursprungligen var tänkt. Detta är något som skulle kunna anses 

sänka validiteten då svaren kanske inte gick att besvara så sanningsenligt som det först var 

tanken. De svar som samlades in låg trots det i samsyn med varandra vilket ökar validiteten 

och gör enkäten med giltig som metod. Att Respondenterna svarade så lika som de gjorde 
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trots att enkäten inte fungerade som det var tänkt visar att enkäten har en ganska hög 

pålitlighet och att även om någon annan skulle skicka ut samma enkät till andra lärare skulle 

svaren troligtvis bli snarlika.  

Ur resultathänseende går det att se att alla respondenter svarade ganska snarlikt med vad jag 

som forskare hade förväntat mig och det stämmer därför ganska väl överens med den 

forskningen som är formulerad i arbetet. Hade arbetet genomförts med samma syfte fast ur ett 

annat lärandeperspektiv än den sociokulturella syn som jag som författare har genom det här 

arbetet så hade kanske giltigheten och pålitligheten ändrats.  

 

3.6. Forskningsetiska principer 

Vid alla tillfällen som man som forskare, eller liknande, har tänkt att på ett eller annat sätt 

arbeta med människor så finns det en del olika saker man bör tänka på. För att förenkla det har 

vetenskapesrådet tagit fram några principer som kan vara bra att förhålla sig till och reflektera 

över (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-6). 

 

Då syftet med det här examensarbetet är att få reda på hur olika lärare i årskurs F-3 arbetar 

med tystläsning i sina klasser valde jag att göra en enkät som skulle kunna skickas ut till lärare 

i hela Sverige.  Därför var dessa forskningsetiska frågor något som jag begrundade en hel del 

och försökte lösa de på bästa möjliga sätt.  

Det finns fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet tar upp dessa berör alla olika delar som är 

tänkvärda. I det här examensarbetet berörs främst tre av det fyra, dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, s. 6). Det 

fjärde berörs jag inte av i någon utsträckning och därför har jag valt att inte gå närmare in på i 

det här arbetet.  

 

Det första är informationskravet vilket handlar om att deltagaren vet vad som är syftet med 

enkäten, i det här fallet, och även om det finns annan information som kan vara bra att veta, 

tillexempel vad svaren används till och varför (Vetenskapsrådet, s. 7 – 8). I den enkät som jag 

har skickat ut har jag valt att skriva en informationstext innan deltagarna börjar svara på 

frågorna. Att jag har lagt texten just där är för att jag då vet att alla som är intresserade av att 

göra enkäten får den informationen som är viktig för dem att veta. I den texten har jag skrivit 

att enkäten är gjord för ett examensarbete och vilken utbildning jag läser och vart, där står 

även vad syftet med enkäten och examensarbetet är. Det står även att jag använder alla 
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enkätsvar som helhet i arbetet och inte kommer att samla in några personuppgifter, vilket jag 

kommer att gå in på mer senare, jag har även skrivit att jag önskar att så många som möjligt 

tar sig tid att svara enkäten.  

Detta leder mig in på nästa del vilket är samtyckeskravet, som handlar om att deltagarna själva 

ska få bestämma över sin medverkan, detta gör att de kan avbryta när dem vill. Det här är 

något som är väldigt bra med enkäter, om någon klickar på den länken som leder till min 

enkät så kan de också lika lätt stänga ned den och ingenting skulle sparas. Inget av svaren på 

enkäten går iväg till mig om inte deltagarna klickar på ”KLAR”– knappen, som finns i slutet 

av enkäten. Fram till dess så har deltagaren full makt att fortsätta eller avsluta sin medverkan. 

Då jag som jag nämnde ovan inte samlar in några personuppgifter har jag inte möjlighet att ta 

bort några enkätsvar som kommit in till mig.  

 

Personuppgifter hör till konfidentialitetskravet vilket handlar om att alla deltagares 

personuppgifter ska förvaras och av identifieras så att dem inte går att spåra eller för 

obehöriga att hitta (Vetenskapsrådet, s. 12 – 13). Då jag i min enkät inte samlar in några 

personuppgifter så behöver jag inte oroa mig om det här kravet så mycket men det är ändå det 

kravet som jag har tänkt på mest tror jag, detta då jag anser att det är en sådan viktig del för 

deltagarna att känna att dem är trygga i att svara på enkäten. Jag har valt att använda ett 

företag som heter SurveyMonkey för arbetet med min enkät. De erbjuder genom inloggning 

att skapa enkäter och göra allt som hör till enkäten på deras internetsida vilket gör att det, 

enligt mig, känns som ett säkert sätt att förvara svaren på.  Då syftet med mitt examensarbete 

är att få veta om och hur lärare arbetar med tyst läsning, har jag inget behov av att titta och 

visa upp enkätsvaren enskilt, utan därför har jag valt, vilket jag formulerade i 

informationstexten i enkäten, att titta på alla svaren i sin helhet.  
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4. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer jag att titta på vad tidigare forskning säger om ämnet. Detta kommer 

att grunda sig i de begrepp som nämndes under rubriken centrala begrepp, där jag kommer 

börja med att gå igenom vilket synsätt jag har haft när jag läst forskningen. Vidare kommer 

detta att leda mig in på den forskning som jag tagit till mig kring det här arbetet.  

4.1. Teoretisk utgångspunkt 

Stora delar av utbildningen som jag läst har kretsat kring Vygotskijs sociokulturella syn på 

lärandet. Det är därför naturligt för mig som författare och forskare att sätta på mig de 

glasögonen. Den sociokulturella synen på lärande handlar till stor del om att barn lär i 

samspel med andra (Lundgren, 2013, s. 185 – 194). Ett viktigt begrepp inom den 

sociokulturella synen är mediering, det innebär den metod som används för att förmedla 

information eller kunskap. Det begreppet går hand i hand med begreppet appropriering som 

innebär att ta till sig information eller kunskap (Lundgren, 2013, s. 187 – 193). Dessa två 

begrepp skapar något som anses viktigt inom den sociokulturella synen vilket är att barn lär 

sig i relationen med mer kunniga. Detta är vad scaffolding och den proximala 

utvecklingszonen innebär.  Utvecklingszonen är något som inte bara innefattar barn utan alla 

människor. När en lärande elev, i det här fallet, hamnar i den proximala utvecklingszonen så 

skapar den mer kunniga en byggställning, scaffolding, kring eleven för att ge det stöd som 

krävs för att utveckla eleven. När det har med tyst läsning att göra handlar det om att eleverna 

får redskap för att sedan försöka befästa kunskaperna genom den tysta läsningen. Att en elev 

vid ett tillfälle behöver få hjälp av en mer kunnig innebär inte att den behöver hjälp i allt, vid 

ett annat tillfälle kan det vara ombytta roller, då den mer kunniga i det ena fallet behöver hjälp 

och då får hjälp av den som tidigare inte kunde (Lundgren, 2013, s. 185 – 197).   

4.2. Avkodning och förståelse  

För att vara en god läsare krävs avkodning och språkförståelse/förståelse. Dessa tillsammans 

skapar läsning. Denna ekvation brukar användas för att visa hur läsning blir till (Taube, 2013, 

s. 58): 

 ”Läsning = avkodning x förståelse” 

Att visa läsningen enligt den här ekvationen kräver lite förklaring. Den här ekvationen är en 

multiplikation och den ska därför läsas med reglerna för multiplikationer i tanken. Det första 

som är viktigt att minnas är att svaret i en multiplikation heter produkt. Det andra är att en av 
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faktorerna är noll så kommer produkten också att bli det. Med andra ord för att läsning ska bli 

till så krävs att både avkodning och förståelse finns. Om någon av dessa inte finns blir 

produkten noll och då kan eleven inte läsa, enligt kriterierna för en god läsare (Elbro, 2004, s. 

27). Det finns två olika sätt att avkoda ord. Det ena är genom att avkoda det som står, och 

omvandla det från skriftspråk till talspråk. Det andra sättet är att utifrån kontexten gissa vad 

orden betyder (Elbro, 2004, s. 29). Hos elever som är nybörjarläsare kan avkodningen bli 

väldigt arbetsam och kräva mycket tid. Det är därför viktigt att se till att eleverna även får 

förståelse för vad de läser så att de slipper gå igenom alla bokstäver som kan blida ett ord, 

vilket de annars skulle behöva göra för att kunna tyda vad som står (Taube, 2013, s. 59). 

Löven på träden är gula, det är h… 

Om eleverna inte har förståelse utan bara avkodning kommer det kräva att de får gå igenom 

hela alfabetet innan de kommer till den bokstaven som passar in för att bilda ordet. Detta 

eftersom de inte kan gissa sig till vilken bokstav som skulle kunna passa in. Skulle eleverna 

däremot ha förståelsen med sig kommer de kunna förstå det är ordet höst som ska stå sist i 

meningen. Detta kan eleverna göra utifrån sina egna erfarenheter och sin egen förmåga att dra 

slutsatser. Det gäller att eleven använder de inre strategierna för att läsningen ska underlättas. 

Vid läsning använder eleven alltid avkodning men inte alltid förståelse, och så måste det alltid 

vara om någon påstår att en elev inte avkodar vid läsning så är det inte läsning utan snarare en 

gissning vilket då brukar benämnas som låtsatsläsning vilket elever eller barn gör innan de lär 

sig läsa. En mycket vanlig anledning till läsförståelseproblem är att elever har en 

avkodningsförmåga som inte är tillräckligt utvecklad vilket gör att de missar viktiga bitar som 

gör att de missförstår det de läser (Taube, 2013, s. 59 – 60). När elever kan avkoda kan de i de 

flesta fall både uttala orden och vet vad orden betyder. De förstår därför vad en bil är och att 

den används för att ta sig till olika platser. Avkodningen är därför inte bara något som 

används för att översätta från till exempel skriftspråk till talspråk (Elbro, 2004, s. 27). Skulle 

förståelsen inte finnas så hämmas även avkodningsprocessen. Det gör även att det är som att 

läsa eller lyssna på ett språk eleven inte kan. Att läsa på ett språk du inte kan gör att 

avkodningen fungerar men då du inte förstår vad du läser blir det omöjligt att använda dig av 

vad du läst (Elbro, 2004, s. 27 – 28).  

På 1970-talet fanns det olika teorier som sa att goda läsare kunde kännetecknas av deras 

utnyttjande av gissningar som gjordes utifrån kontexten i texterna de läste, och att svaga 

läsare också kunde upptäckas genom att de hade tunnelseende som gjorde att de inte kan läsa 

utifrån kontexten då de bara ser ordet de läser. Detta har idag visat sig fel, vilket är viktigt att 
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veta eftersom skolan är ett så pass trögrörligt system och att det därför fortfarande lever kvar 

hos vissa lärare och i debatten (Elbro, 2004, s. 29). Men det är även viktigt att hålla i tanken 

att detta gäller goda läsare och inte nybörjarläsare. Nybörjarläsare är läsare som inte har läst 

så länge och som fortfarande håller på att befästa läsförmågan och utveckla den till ett redskap 

som fungerar och är lätt tillgängligt för dem hela livet. Enligt en undersökning som gjordes i 

Australien på 6-7 åringar, där barnen fick läsa svåra ord både med och utan kontext, visade 

det sig att de barnen som läste sämst hade cirka tre gånger så stor hjälp av kontexten som de 

bästa läsarna hade. Anledningen var att de bästa läsarna redan kunde läsa orden medan de 

sämsta läsarna inte klarade det. Kontexten fungerar därför som scaffolding eller som ett 

hjälpmedel för avkodningen hos nybörjarläsarna, för att de ska kunna klara av något som de 

inte riktigt klarar själva ännu (Elbro, 2004, s. 30).   

Vid förståelse spelar kontexten däremot stor roll. Eftersom de flesta ord får olika betydelse i 

olika sammanhang. Ta till exempel ordet banan. Sätts den i meningen ”Bananen är gul”, så 

är det underförstått att det är frukten banan vi talar om. Men skulle det istället sättas i 

meningen ”Bilarna kör fort på banan”, så är det inte längre frukten som syftas på utan här är 

det snarare en racerbana som ordet syftar på. Det har därför helt med kontexten att göra 

(Elbro, 2004, s. 31). 

Det är vidare viktigt att veta att ordföljden också spelar stor roll för förståelsen och betydelsen 

av texten. Kontexten påverkar även hur olika händelser i texten uppfattas. Detta är dock 

ingenting som kommer som en nyhet för eleverna då de tidigare har stött på dessa funktioner i 

talspråket. Det är inte heller något som i första hand hämma eleverna i deras läsutveckling. 

Det kan däremot ses som ett roligt inslag i undervisningen att se hur olika kontext och 

ordföljd påverkar texten och förståelsen (Elbro, 2004, s. 32).  

4.3. Faktorer för god läsning 

Vanligtvis ligger läs- och skrivundervisningen placerad i skolans tidigare år. Under den tiden 

är tanken att eleverna ska knäcka koden. Under de senare delarna av skoltiden har läs- och 

skrivundervisningen i stort sett bara varit fokuserade till svenskundervisningen. Det är viktigt 

att läraren kan plocka isär elevers färdigheter i läsningen. Detta för att läraren sedan ska 

kunna hjälpa eleven att nå bättre resultat då eleven kan arbeta specifikt med det som är svårt 

istället för att behöva lägga fokus på allt inom läsfärdigheten (Elbro, 2004, s. 26). Dessa delar 

kan vara många olika, till exempel läshastighet och ordförråd. Det finns tester i skolans första 

år som kallas DLS (diagnostiskt läs och skriv) som testar fem olika kategorier inom läsningen 
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och skrift där man som lärare sedan kan sammanställa elevernas resultat och då blir det 

synligt vad eleverna behöver arbeta med inom detta område.  

För att få en helt automatisk läsförmåga krävs det att eleverna läser mycket och ofta (Smith 

2000, s. 156). Det finns en mängd med ord som handlar om olika sätt att läsa. Dessa är till 

exempel tystläsning, högläsning, nöjesläsning och läxläsning. Dessa olika sätt att läsa 

påverkar och ställer olika krav på läsaren och vilka strategier som läsaren bör använda. Vid 

nöjesläsning är det kanske mer för läsaren att luta sig tillbaka och sugas ned i den berättelse 

som texten berättar medan läxläsningen har en ton som mer är att förstå och göra något utifrån 

texten. Tystläsningen och högläsningen är istället sätt att läsa där tystläsningen kanske igen är 

lite mer avslappnad än högläsningen som mer handlar om att göra så att någon annan också 

förstår vad texten handlar om (Elbro, 2004, s. 19).  

Elbro skriver att det enda sättet att få avkodningen automatiserad är att träna genom att läsa. 

Detta är något som även Westlund håller med om då hon säger att läsning kräver tid och 

upprepning för att befästas (Westlund, 2012, s. 195). Detta gör att eleverna ofta har mycket 

olika kunskaper när det kommer till läskunnighet, då vissa elever läser massor medan andra 

inte läser mer än de absolut måste. Enligt Elbro så bör det vara helt självklart att högläsning 

här inte är den bästa lösningen för att träna läsning. Detta har dock varit traditionen att just 

låta de svaga eleverna högläsa inför klassen, vilket varken främjar läsningen eller 

självförtroendet. Det bästa sättet bör därför enligt Elbro vara individuell läsning eller 

tystläsning som jag kallar det (Elbro, 2004, s. 135). Då alla elever är olika går det inte att säga 

när eleverna kommer att knäcka läskoden. Det kan vara redan i förskoleklass eller i årskurs 

två. Det är därför viktigt att eleven läser mycket genom hela skolåldern och att eleven med 

lärarens hjälp får läsa texter av värde och med en svårighetsnivå som utmanar och utvecklar 

eleven i dess läsning. Det är även viktigt att se till att den texten som eleven läser gör att de 

utvecklar en god förståelse för det lästa och att de får känna att de lär sig något av att läsa 

(Elbro, 2004, s. 135 – 136).  

Vidare kan det även vara viktigt att se till lärarens egna undervisningsbeslut påverkar 

elevernas läsförståelse. Utifrån vad läraren har för kunskap kring läsning så påverkas dennes 

iakttagelser angående sina elevers läskunskaper. Det gör att läraren kanske inte uppfattar vad 

en elev har för svårigheter i läsningen. Elbro menar att lärare bör ha eller skaffa sig 

forskningsbaserad kunskap om hur elever i allmänhet uppfattar läsning och vad det finns för 

svårigheter (Elbro, 2004, s. 193 – 205). För att lärare ska kunna vara pålästa kring hur elever 

lär sig läsa och vad som påverkar utvecklingen krävs det att de vet vad som påverkar eleverna 
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mest och vad som därför är viktigt att fokusera på. Som tidigare nämnts så behöver eleverna 

till exempel öva på att läsa kontinuerligt för att den färdigheten ska kunna automatiseras. Det 

är därför viktigt att läraren uppmuntrar eleverna och ger dem tid till just det (Elbro, 2004, s. 

193 – 205). Det är även många forskare som är eniga att det är viktigt att läraren är medveten 

om faktorer som påverkar läsförståelsen som till exempel olika lässtrategier (Westlund, 2012, 

s. 133). Smith talar om ”de läskunnigas förening” (Smith, 2000, s. 192) och att det är lärarens 

uppgift att se till att alla elever antas till den (Smith, 2000, s. 192). Denna förening handlar om 

att kunna se skriftspråket som någonting meningsfullt och användbart som eleverna själva kan 

använda. Smith fortsätter med att säga att det är lärarens uppgift att skydda eleverna och även 

sig själv mot tester och prov som kan hämma eleverna i början av sin läsutveckling.  Saker 

som kan hämma elevernas läsutveckling är att eleverna börjar se läsningen som jobbig, 

meningslös eller på annat sätt oanvändbar. Utan det är istället viktigt att få prov och test att 

göra så att eleverna ser läsning som glädjefull och användbar (Smith, 2000, s. 192). 

Fler och fler forskare anser att en interaktiv läsmodell är vad man i skolan bör sträva efter att 

använda. Med interaktiv läsmodell menar forskare att olika faktorer samverkar för att skapa 

läsförståelse. Dessa faktorer har alla betydelse för utvecklingen av just läsförståelse. De fyra 

faktorerna som anses ha stor betydelse kan ses som strategier och är att ställa frågor till texten, 

att förutspå vad som kommer hända, att sammanfatta texten och att förtydliga eventuella 

oklarheter. Alla dessa går i olika utsträckning att använda i olika sorters texter. Det är därför 

upp till läsaren att bestämma vilka strategier som passar till vilken text (Westlund, 2012, s. 

95).  Westlund säger att enbart en sorts läsning, alltså till exempel tyst läsning eller 

högläsning, inte är bra utan att olika sorter bör varieras. Detta gäller även vilken typ av bok 

eleverna läser. Att bara läsa sagor eller fabler är inte idealt utan detta bör variera för att 

eleverna ska kunna få en ökad läsförståelse (Westlund, 2012, s. 196 – 229). Det är viktig att 

läraren alltid är aktiv i elevernas läsning. Läraren kan inte bara starta upp och avsluta med 

eleverna utan det är viktigt att hon är med eleverna under läsningen för att se att de klarar av 

att använda lämpliga strategier och läser olika sorters texter (Westlund, 2012, s. 293 – 294). 

På detta sätt kan läraren hjälpa eleverna att skapa en aktiv läsförståelseundervisning där de 

känner att de ständigt är med och får hjälp att utvecklas (Westlund, 2012, s. 331 – 332). 

Forskare är dock eniga om att eleverna bör lita på strategierna och inte på läraren när de läser 

för att få ut så mycket som möjligt av läsningen (Westlund, 2012, s. 95). Därför är tanken att 

läraren ska fungera som en stödpelare för eleverna under den tid som de försöka befästa 

användningen av strategierna men att läraren, precis som stödhjulen på en cykel, ska bli 
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överflödig tillslut. Den interaktiva läsmodellen som beskrevs här ovan används i ett läromedel 

som kallas en läsande klass. Det fyra faktorerna har i det läromedlet gestaltats som figurer för 

att förtydliga vad dessa faktorer innebär. Detta skapa en undervisning där eleverna lätt kan 

förstå och själva har chansen att ta makten över strategierna och på så sett göra läraren 

överflödig.  

För att sammanfatta är det lika viktigt att se till att eleverna har strategier i sin läsning, att det 

eleverna läser är meningsfullt och att de känner sig säkra i den. Gör eleverna inte det så är det 

lätt att eleverna får ett tunnelseende i sin läsning vilket gör att den inte blir naturlig. Detta får 

till följd att eleverna inte tappar förståelse för texten och att de därför inte hänger med i vad de 

läser (Smith, 2000, s. 21 – 48). Att läsmaterialet är meningsfullt är extra viktigt för 

nybörjarläsare då läsningen ska bli något positivt som fästs på långtidsminnet och bidrar till 

ett livslångt lärande i läsning (Smith, 2000, s. 64). För att få elevernas läsning meningsfull är 

det viktigt att se till att texterna som eleverna läser kopplas till elevernas omvärld då de är 

lättare förstå texten genom sina egna erfarenheter (Smith, 2000, s. 109 – 110).  

Ovan fick vi veta att det är viktigt att läsförmågan automatiseras och att det viktigaste för att 

det ska hända är att eleverna får träna. Detta är något de gör genom läsning och då inte genom 

att högläsa inför hela klassen utan snarare läsa tyst i böcker som ger dem utmaning och 

intresserar dem. Vidare säger Elbro att det är viktigt att läraren är uppmärksam på elevernas 

utveckling och att lärarens kunskap om läsfärdigheten är baserad på forskning och inte på 

egna erfarenheter (Elbro, 2004, s. 193 – 205).  

Forskningen ovan visar även på att eleverna behöver repetera mycket för att befästa sin 

läsning krävs det även mängder av övning tillsammans för att ta till sig kunskapen. Vikten av 

att öva och läsa mycket är viktigt för att befästa sin läsning och för att nybörjarläsare 

använder kontexten för att stödja sig på något i sin avkodning innan de blir säkrare på den 

(Elbro, 2004, s. 29 – 30). Läraren har en viktig roll i att hjälpa sina elever under den tiden de 

befinner sig i den proximala utvecklingszonen för att sedan hamna mer i skym undan av 

strategierna som befästs hos eleverna. Detta är ett viktigt strävandemål hos lärarna och det är 

även viktigt att de ser att det är den rollen som läraren har i skolan. Men det är även viktigt att 

läraren också är medveten om vikten av att veta hur eleverna lär sig, till exempel att det sker 

genom olika lässtrategier (Westlund, 2012, s. 133).  
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för de resultat jag har fått in från enkäten. 

Resultaten delar jag upp i huvudsak efter den frågeställning som jag har utgått ifrån. Den såg 

ut såhär: 

 Hur arbetar lärare med tyst läsning? 

 Vad bidrar tyst läsning med för svenskämnet enligt lärarna? 

 Vad för typ av litteratur får eleverna tillgång till att läsa? Skönlitteratur/ fakta m.m.? 

 Vad anser lärare att målet med tyst läsning är för deras elever? 

Dessa frågor har jag valt att besvara under två rubriker där fråga 1 och 3 besvaras tillsammans 

och fråga 2 och 4 besvaras tillsammans.   

5.1. Lärares arbete med tyst läsning 

 
 Hur arbetar lärare med tyst läsning? 

För att kunna besvara den här frågan krävs det att först se om lärare arbetar med tyst läsning i 

sina klasser. 

 

Figur 1 

I enkäten såg svaren ut som figuren ovan visar, där går det att tyda att de flesta som har svarat 

låter sina elever läsa varje dag. Figuren visar även att eleverna läser mer tyst i de högre 
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årskurserna, medan det inte förekommer lika ofta i det lägre årskurserna. I det högre 

årskurserna säger respondenterna att de ”arbetar mycket med lässtrategier för att utveckla 

avkodning, ordförståelse och läsförståelse” (bilaga 2, fråga 9). Medan de i de lägre 

årskurserna säger att” eleverna har fått prova” men att det är något som de börjar komma 

igång med. Det som är viktigt att veta här är att det bara var en lärare i förskoleklassen som 

enkäten nådde, det gör att det svaret ses i relation med svaren från årskurs ett. Men eftersom 

hälften av respondenterna i kategorin årskurs ett har svarat att de inte använder tyst läsning 

och de som har svarat att de gör det har kommenterat att de testar att låta eleverna läsa tyst 

och försöker få rutin på det.  

Den tysta läsningen som lärare använder sig av handlar inte bara om att de använder det utan 

även hur de gör för att följa upp läsningen. Så den andra frågan handlar om just det. Där har 

de flesta respondenter svarade att de använder annat uppföljningssätt än vad som finns som 

alternativ. Svaren som har samlats in i den kategorin är att uppföljningen sker både muntlig 

och skriftlig samt att bokrecensioner görs digitalt.  

På den här frågan ”vad gör du som lärare under tiden som eleverna läser?” (bilden nedan) var 

det tre respondenter som hoppade över att detta är för att de tidigare svarat att de inte 

använder tystläsning, det gäller även några av svaren som kommit in under svarsalternativet: 

annat uppföljningssätt.  
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Figur 2 

Denna figur, figur 2, visar vad lärare gör under tiden eleverna läser. Det figuren visar är att de 

flesta lärarna hjälper eleverna och löser logistik. Även de lärare som har svarat annat, har 

svarat att de gör en blandning mellan båda eller alla alternativen. Även här är det några som 

hoppat över att svara och dessa är även här de respondenterna som inte använder tyst läsning. 

 

 Vad för typ av litteratur får eleverna tillgång till att läsa? Skönlitteratur/ fakta m.m.? 

 

Figur 3 

Denna fråga besvaras i figur 3. Hälften av respondenterna har svarat att eleverna läser 

skönlitteratur. Den andra hälften har svarat annan litteratur, svaren har då varit att lärarna låter 

eleverna läsa en blandning av det olika svarsalternativen. Svaren i sin helhet visar dock att det 

mest förekommande är att eleverna läser skönlitteratur. Frågan som följer handlar om vem 

som väljer vilka böcker som eleverna läser under tyst läsningen. Svaren visar att eleverna i det 

högre klasserna, alltså årskurs två och tre väljer eleverna till stor del eller alltid själva. I 

årskurs ett sker valet av bok i handledning med läraren. De två svaren som är i kategorin 

annat är att det i klassen sker en blandning av de givna alternativen. Precis som i tidigare 

figurer så har vissa respondenter hoppat över att svara. Det är även en av respondenterna som 

svarat att de inte arbetar med tyst läsning. 
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Den sista frågan som kopplas till den här syftesfrågeställningen är vilken svårighetsgrad 

böckerna som elevernas böcker ligger på. På den frågan har alla respondenter som svarat sagt 

att böckerna alltid ligger i linje med elevernas läsnivå. Det är här fyra respondenter som har 

hoppat över att svara på den här frågan, dessa är en i förskoleklassen samt tre i årskurs ett, 

anledningen till att de inte har svarat på den här frågan är att de inte använder sig av tyst 

läsning i sina klasser. 

 

5.2. Mål och bidragande faktor för skolan 
 

Dessa två frågor ligger nära varandra och svaren i enkäten berör båda dessa frågor i 

frågeställningen:  

 Vad bidrar tyst läsning med för svenskämnet enligt lärarna? 

 Vad anser lärare att målet med tyst läsning är för deras elever? 

I enkäten var frågan formulerad på det här sättet: Varför läser eleverna tyst enligt dig som 

lärare? 

På den frågan varierade svaren ganska mycket. Svaren gick från att vara att eleverna läser för 

att komplettera läsläxan och att lugna eleverna till att eleverna tränar läsflytet, läsförståelse 

och ordförståelse. Svaren säger även att eleverna får en litteraturupplevelse och ökad inlevelse 

samt att de får ökad koncentration och allmänbildning. Eleverna får även genom att skriva 

bokrecensioner reflektera över vad de läser. Respondenternas svars stämmer in på 

svenskämnet som står formulerat i läroplanen. Då de talar om bidra till elevers lust att läsa 

samt öka deras tilltro till sin läsförmåga (Lgr 11, 2016, s. 247). 

5.3. Analys 
 

I resultatdelen går det att tyda att lärarna i de högre årskurserna allt mer använder tyst läsning 

för att eleverna ska få en bättre ord- och läsförståelse. Resultatet visar även att eleverna blir 

allt mer självständiga i sin läsning och i vad de läser samt att lärarna litar på att eleverna väljer 

böcker som ligger på deras läsnivå. Det märks även att lärarna har en allt större och tydligare 

anledning till att eleverna läser tyst i förhållande till den årskurs de går i. Detta syns i de svar 

som lärarna ger på frågan varför eleverna läser tyst. Svaren som kom från respondenterna i de 

lägre årskurserna är att eleverna ska få ökad läsförståelse och att läsläxan ska kompletteras 
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samt att eleverna ska hitta lusten till att läsa böcker och skapa lugn. Medan de i de högre 

årskurserna är det snarare att eleverna ska få allmänbildning genom att läsa och hitta inlevelse 

och få en upplevelse genom läsningen samt att de ska reflektera kring det de läst för att få en 

utvecklad förståelse kring läsning. 
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6. Diskussion 

I den här delen av arbetet kommer jag att diskutera den metod jag valt utifrån vad jag kom 

fram till i metoddelen, för att sedan diskutera resultaten jag har fått i min undersökning och 

hur de ställer sig i förhållande till den befintliga forskningen som det redogjordes för under 

rubriken ”Forsknings- och litteraturgenomgång”. 

6.1. Metoddiskussion  

Metoden som valdes för det här arbetet kan anses vara den metod som lämpar sig bäst för 

denna typ av undersökningar som ligger i linje med syftet. Det finns dock andra sorters 

undersökningsmetoder som kanske skulle kunnat fungera. Dessa är till exempel att 

komplettera enkäten med fördjupande intervjuer eller så kunde klassrumsobservationer varit 

en annan metod som kanske kunde ha passat. Problemet med intervjuer och observationer är 

att jag personligen måste vara där. Det gör att svaren blir mer begränsade till en geografisk 

plats och att det blir svårare att få in större mängder svar.  

Det kändes viktigt att få ut enkäten så fort som möjligt efter att den var färdigställd. Därför 

upptäcktes det i efterhand att några faktorer bör ha räknats in. Detta var till exempel att göra 

en pilotundersökning för att testa frågorna innan enkäten gick ut till den stora massan, 

anledningen till att det känns behövligt är att många av respondenterna har klickat i ”övrigt” – 

knappen då flera av svarsalternativen passade in i deras mening. Vilket var en miss från min 

sida. Detta gjorde att det var svårare att sammanställa enkäten. En annan anledning till att det 

skulle behövts mera tid till enkäten innan den skickades ut var att informationen, till exempel: 

varför enkäten görs och av vem, som skickades med enkäten kändes knapp i efterhand (se 

bilaga 1). 

Enkäter anses ofta vara bra för att det är lätt att nå många olika respondenter på stora 

geografiska områden, i detta arbete var dock aldrig tanken att nå massor med människor utan 

snarare att nå ett fåtal men på olika platser i Sverige. Enkäten besvarades av 15 personer 

vilket var med än väntat, tanken vara att få den besvarad av mellan 5-10 personer. Det låg 

därför aldrig i fokus att få in så många svar, detta gör att informationen inte går att 

generalisera vilket jag från början var medveten om. Tanken med arbetet var att få en bild 

över hur lärare kan tänka kring tyst läsning och då se både vad forskning och verksamma 

lärare säger, och om de två olika stämmer överens med varandra. Detta till stor del för att se 

om lärare tänker kring tyst läsning eller om den ”bara” används som avslappning. En tanke 

för vidare forskning bör kanske vara att få arbetet att nå ännu fler respondenter för att se hur 
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generellt svaret egentligen är och för att se om lärare i förskoleklass inte arbetar med tyst 

läsning eller om det enbart gäller de svaret som samlades in via enkäten. 

6.2. Resultatdiskussion 

Enkäten visar att årskursen som eleverna går i spelar roll för om och hur ofta de läser tyst. Går 

eleverna i årskurs två och tre så säger respondenterna att eleverna läser i stort sett varje dag. 

Detta stämmer även in på den forskningen som presenterades ovan som säger att eleverna 

behöver läsa mycket för att befästa sina kunskaper och automatisera läsförmågan. Detta är 

något som Elbro (Elbro, 2004, s. 193 – 205) menar görs bäst genom tyst läsning istället för 

genom till exempel högläsning, detta då eleverna får läsa böcker som utmanar och intresserar 

dem. Flera av lärarna säger även att de gör det forskningen säger att de bör göra, vilket är att 

vara med när eleverna läser och stötta dem så dem får hjälp i sin utveckling detta går att tyda 

att lärarna arbetar på ett sociokulturellt sätt då dem stöttar eleverna där de behöver hjälp. 

Lärarna svarar på flera av frågorna att de arbetar med lässtrategier för att utveckla avkodning 

och läsförståelse samt att eleverna får reflektera och arbeta kring sin läsning. Respondenterna 

är väldigt eniga om att eleverna läser tyst för att träna sin läsning samt öka ordförståelsen. Att 

lästräningen är fokuserad till de tidigare åren som forskningen säger verkar respondenterna 

hålla med om då flera svarar att även om de inte har tyst läsning så har eleverna fått testa på 

(Elbro, 2004, s. 26).  Eftersom arbetet fokuserar på nybörjarläsarna så är det ganska självklart 

att alla inte använder tyst läsning i sina klasser. Eleverna i speciellt förskoleklassen arbetar 

fortfarande med att knäcka koden och det är därför inte idealt att lämna dessa elever helt till 

sin egen tysta läsning då de snarare behöver börja befästa sina kunskaper först genom till 

exempel högläsning. Detta gäller som forskningen skriver inte bara eleverna i förskoleklass 

utan även i de högre klasserna då det kan variera mycket mellan eleverna i en klass. Som 

Westlund skriver så läser vissa elever massor medan andra inte läser mer än när de måste 

(Westlund, 2012, s. 195). Enkätsvaren visar att lärarna är medvetna om att det är som 

Westlund säger då de uttrycker att eleverna får läsa tyst för att hitta lust och intresse till 

läsningen samt att många elever i deras klasser vill läsa även om det bara är för avslappning 

ibland. Elbro (Elbro, 2004, s. 193 – 205) menar att det är viktigt att lärare har kunskap kring 

läsningen och att lärare ser hur sina egna undervisningsbeslut kan påverka elevers 

läsförståelse. Respondenterna uttrycker i sina svar att de har en klar tanke och idé kring varför 

eleverna ska läsa tyst. Denna syn och tanke kring tyst läsning stämmer till stor del överens 

med kursplanen i svenska som är formulerad i läroplanen. Den säger att undervisningen ska 
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hjälpa eleverna hitta intresse för att läsa samt att eleverna får tilltro till språken och då kan 

använda det för olika syften och kommunikation (Lgr 11, 2016, s. 247).   

Precis som för mig så har nog alla olika erfarenheter och förståelse av läsning och tyst 

läsning. Detta gör att synen på just läsningen blir och är väldigt blandad. Vissa kanske ser 

läsningen som något jobbigt och ångestfyllt medan andra ser på den som något väldigt 

glädjefyllt. Detta gäller även lärare men där gäller det att visa eleverna en positiv syn till 

läsning oavsett vad läraren har för egna erfarenheter av läsningen. Det är även viktigt att se att 

all den läsning som finns, i speciellt skolan, är viktig. Det går därför inte bara att använda en 

sorts läsning för att eleverna ska lära sig. Tidigare i arbetet kom det fram att högläsning 

fungerar bra när det gäller att lära eleverna om lässtrategier men för att befästa kunskaperna 

vilket är en minst lika viktigt del fungerar bättre om eleverna får läsa tyst. 

I den tysta läsningen behöver inte målet alltid vara att bevisa att eleverna ska bevisa vad de 

läser och lär sig. Utan ibland kan det vara viktigt att bara låta eleverna läsa för sig själva, 

precis vad de vill, detta kanske då inte behöver vara någon skönlitterär bok utan kanske är en 

serie tidning. Även läsning av avslappnande karaktär leder till utökad läsförståelse samt att 

eleverna får en ökad positiv bild av läsning.  

Resultaten av enkäten stämmer väl överens med den forskning som har tagits fram och 

redogjorts för i arbetet. Dessa svar visar att lärare arbetar med tystläsning och att lärarna låter 

sina elever läsa inte bara skönlitteratur utan även annan sorts litteratur även om det är 

skönlitteraturen som läses till största del. De målen som lärarna anser är målet med elevernas 

läsning är att det ska utveckla intresse och tilltro till läsningen, vilket även är det som lärarna 

anser är vad den tysta läsningen bidrar med till svenskämnet. De resultaten som samlats in via 

enkäten stämmer till stor del in på det forskningen säger. Detta är något som vidare forskning 

skulle kunna grunda sig i. För att vidare se om det skulle vara möjligt att upptäcka hur 

utvecklingen genom årskurserna går och om klasslärare har en tydlig röd tråd med den tysta 

läsningens utökning under årskursernas gång. Skulle då anledningen till att eleverna läser tyst 

variera beroende på årskurs? Detta är något som det här arbetet har visat, då det går att se att i 

de tidigare årskurserna går den tysta läsningen snarare ut på att skapa intresse medan den i 

senare årskurser har ett syfte att tillämpa strategier och utveckla förståelse för läsningen.  
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Bilagor 

 1. Enkät – Tyst läsning 
 

Den här enkäten handlar om tyst läsning i skolan och hur verksamma lärare använder det i 

sina klasser. Jag önskar att alla som är verksamma lärare i årskurs F-3 och som får syn på den 

här enkäten tar sig tid att svara på dessa 9 frågor.  Jag läser till grundlärare årskurs F-3 vid 

Karlstads Universitet, resultaten jag får in via den här enkäten kommer att användas i mitt 

examensarbete, jag kommer inte att samla in några person uppgifter, utan att använda alla 

svar som helhet i mitt examensarbete.  Tack för att du bidrar! 

1. Vilken årskurs har du? 

 Förskoleklass 

 Årskurs 1 

 Årskurs 2 

 Årskurs 3 

 Ämneslärare, vilket ämne? 

2. Använder du dig av tyst läsning i din klass? Och hur ofta (vanligtvis)? 

 Ja, varje dag 

 Ja, varje vecka 

 Ja, varje månad 

 Nej, aldrig 

3. Vad för böcker läser eleverna vid tyst läsnings tillfällena? 

 Skönlitteratur 

 Fakta 

 Artiklar 

 Tidningar 

 Serier/manga – t.ex. Kalle Anka, One piece 

 Annan litteratur vilken? 

4. Hur följs den tysta läsningen vanligtvis upp? 

 Bok recensioner - Skriftlig inlämning till läraren 
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 Muntliga redovisningar/boktips - i klass eller grupp 

 Lärarledda frågor – muntligt 

 Annat uppföljningssätt - hur? 

5. Vad gör du som lärare under tiden som eleverna läser? 

 Tittar och hjälper eleverna i läsningen - i klassrummet 

 Planerar dagen 

 Löser logistik - närvaro, e-post m.m 

 Annat - vad? 

6. Väljer eleverna själva böcker att läsa tyst i eller gör du som lärare det? 

 Eleverna väljer alltid själva 

 Eleverna väljer ibland själva 

 Eleverna väljer vid enstaka tillfällen själva 

 Eleverna väljer aldrig själva 

 Eleverna väljer med handledning av mig som lärare själva 

 Annat - om inget av ovanstående passar in 

7. Vilken svårighetsgrad ligger böckerna som eleverna läser på? (oftast) 

 Långt under elevernas läsnivå 

 Under eleverna läsnivå 

 I linje med elevernas läsnivå 

 Över elevernas läsnivå 

 Långt över elevernas läsnivå 

8. Varför läser eleverna tyst enligt dig som lärare? 

9. Är det något som du skulle vilja tillägga som tidigare frågor inte berört? 
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2. Fullständig resultatgenomgång 
 

Resultatgenomgången framställs genom att första frågan besvaras genom att visa alla svar 

medan följande frågor framställs genom att visa svaren utefter årskurs, alltså förskoleklass för 

sig, årskurs 1 för sig och vidare upp till årskurs 3. Kategorin ”Ämneslärare i svenska” 

kommer inte att presenteras då ingen av de svarande tillhörde den kategorin. 

Fråga 1. Vilken årskurs har du? 
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Fråga 2. Använder du dig av tyst läsning i din klass? och hur ofta (vanligtvis)? 

Förskoleklass 
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Årskurs 1 
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Årskurs 2 
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Årskurs 3 
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Fråga 3. Vilken typ av litteratur läser eleverna vid tyst läsning? 

Förskoleklass  

1 Hoppade över att svara. 

Årskurs 1 

 

 Annan litteratur, vilken? Det var bara en som svarade på den följdfrågan och svaret var:  

”Har inte tyst läsning.” 
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Årskurs 2 

 

 

Annan litteratur, vilken? Svaren på den följdfrågan var:  

”Eleverna väljer fritt vilken genre de läser. Alla exemplen i frågan figurerar i sammanhanget 

tyst läsning.” 

”Varierar mellan skönlitteratur och fakta.” 

”Blandat, vi lånar lite olika böcker för att eleverna ska kunna läsa något de gillar. Böcker, 

dock inte tidningar (än).” 
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Årskurs 3 

 

Annan litteratur, vilken? Svaren på den följdfrågan var: 

”Alla övre kategorier, vi har ett bibliotek i klassrummet plus att eleverna ofta tar med sig 

böcker hemifrån.” 

”Läser blandade genrer men oftast skönlitteratur.” 
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Fråga 4. Hur följs den tysta läsningen vanligtvis upp? 

Förskoleklass  

1 Hoppade över att svara. 

Årskurs 1 

 

Annat uppföljningssätt – hur? Svaren på den här följdfrågan var:  

”Ibland skriftliga sammanfattningar av texten.”  

”Har inte tyst läsning.” 
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Årskurs 2 

 

Annat uppföljningssätt – hur? Svaren på den här följdfrågan var: 

”Vi har ett digitalt klassrum där eleverna först skriver ner den bok de valt att läsa, författare, 

illustratör och datum de börjar med boken. Sedan när boken är färdigläst går de tillbaka till 

detta klassrum och skriver datum de läste ut boken, vad boken handlade om? vad hette 

huvudkaraktärerna? och sedan deras betyg på boken.” 

”Även här förekommer flera av de nämnda alternativen. Både bokrecensioner och boksamtal 

liksom boktips.” 
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”Jag varierar mellan alternativen i enkäten.” 

 

Årskurs 3 

 

Annat uppföljningssätt – hur? Svaren på den här följdfrågan var: 

”Använder mig av både muntligt och skriftlig loggbok.” 
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Fråga 5. Vad gör du som lärare under tiden som eleverna läser? 

Förskoleklass  

1 Hoppade över att svara. 

Årskurs 1 

 

Annat – vad? svaren på den här följdfrågan var: ”Hela gruppen har aldrig läsning så jag 

hjälper övriga med aktuell uppgift” och ” Har inte tyst läsning.” 
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Årskurs 2 

 

Annat – vad? svaren på den här följdfrågan var: 

”Hjälper eleverna ibland och sköter logistik ibland.” 

”Blandning. Helst vill jag hinna lyssna framför allt på det "svaga" för att de ska få så mycket 

övning som möjligt, men ibland "måste" jag kolla närvaro, ringa eller hjälpa någon elev som 

arbetar med något annat.” 
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Årskurs 3 
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Fråga 6. Väljer eleverna själva böcker att läsa tyst i eller gör du som lärare det? 

Förskoleklass  

1 Hoppade över att svara. 

Årskurs 1 

 

Annat – om inget av ovanstående passar in? Svaret på den här följdfrågan var:  

”Har inte tyst läsning.” 
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Årskurs 2 

 

Annat – om inget av ovanstående passar in? Svaret på den här följdfrågan var: 

”Variation mellan ovanstående.” 
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Årskurs 3 
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Fråga 7. Vilken svårighetsgrad ligger böckerna som eleverna läser på? (oftast) 

Förskoleklass  

1 Hoppade över att svara. 

Årskurs 1 
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Årskurs 2 
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Årskurs 3 
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Fråga 8. Varför läser eleverna tyst enligt dig som lärare? 

Förskoleklass  

1 Hoppade över att svara. 

Årskurs 1 

2 Hoppade över att svara. 

Öka läsförståelse. 

Det gör de inte. 

För att få ett komplement till läsläxan. 

Årskurs 2 

”Hitta lusten att läsa en bok av intresse. Samt hitta ett morgon lugn, då morgonen påverkar 

hela skoldagen för många elever.” 

”För att de ska öva sin läsning även i skolan samt att de ska få en lugnar stund under 

skoldagen. Plus att jag ibland tar vara på stunden och lyssnar på de elever jag är nyfiken på 

deras läsflyt och läsförståelse.” 

”För att främja läslusten, träna på sin läsning och för att få ett lugn start på dagen.” 

”Att läsa är en process som tar sig olika ut och tyst läsning ställer andra krav på läsaren än 

högläsning. Tyst läsning har varit ett stort önskemål hos eleverna vilket blev mycket tydligt då 

vi plockade bort tyst läsning under en period. Elevern själva berättade att den tysta läsningen 

bidrar till en skön start på dagen eller när man har en stund över innan något annat rar vid. De 

tycker även att det är bra att få läsa det man vill. För mig som lärare så ger det utrymme egen 

reflektion över vilka böcker som eleverna visar intresse för och att jag kan passa på att både 

hjälpa och läsa tillsammans med en i taget. Det viktiga är att inte lämna eleverna ensamma i 

sin läsutveckling i tron att de får sin läsdos genom tyst läsning.” 

”Lästräning, litteraturupplevelse, allmänbildning, avkoppling, koncentration, inlevelse.” 

”För att öva på sin läsning. De måste läsa massor för att bli skickliga läsare! Alla kan inte läsa 

högt samtidigt.” 

Årskurs 3 

”De flesta i min klass gillar att läsa och vill nästan inte sluta när det är dags. Sen är de bra för 

att få varva ner och få en lite lugnare känsla i kroppen. Det är ju även bra för ordförståelsen.” 

”Det är ett bra sätt att börja skoldagen. Barnen får bra lästräning och reflektera över vad de 

läst genom att skriva bokrecension.” 

”För ökad fantasi, läslyt och ordförståelse.” 
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Fråga 9. Är det något som du skulle vilja tillägga som tidigare frågor inte berört? 

Förskoleklass  

Eleverna har fått prova på att låna en bok från biblioteket och när de själva vill sätta sig för att 

titta/läsa i boken när det passar under skoldagen. Det är nu under vårterminen vi provat detta. 

Eleverna har varit mycket positiva. 

Årskurs 1 

2 hoppade över att svara. 

Vi arbetar mycket med lässtrategier för att utveckla avkodning, ordförståelse och 

läsförståelse. 

Som läxa läser eleverna 15 min/dag högt/tyst hemma, men är en extrauppgift vid behov i 

klassrummet. 

Ja att det är blandad litteratur både fakta och skönlitteratur. 

Årskurs 2 

3 hoppade över att svara. 

”Vi läser dessutom varje vecka tyst och högt böcker som väljs av läraren. Det gör vi på andra 

lektioner, som vi kallar för läsläxa.” 

”Skolbibliotekscentralens boklådor är ett ypperligt komplement till skolans egna böcker. 

Personalen "skräddarsyr" lådor utifrån din beställning.” 

”Vi har läsningen på morgonen när eleverna kommit in i klassrummet. Det är en bra rutin, det 

blir lugnt i klassrummet och de vet alltid vad de ska göra. Är det något som är ofärdigt sedan 

dagen innan kan de arbeta klart med det och efter ca 20 min lektion så går vi över till att ha 

samling, allihopa. Jag skulle vilja få till fler bokrecensioner men har inte kommit så långt än.” 

Årskurs 3 

1 hoppade över att svara. 

”Jag har även några elever som läser via sina iPads, där de bland annat använder 

inläsningstjänst och Legimus, då får de både läsa orden och kan få det uppläst för att även 

dem ska kunna få en lite lugn lässtund och ha energi kvar till resten av dagen.” 

”Det blir oftast bra samtal om boktips, vilka böcker barnen läser hemma och kunskap om sitt 

eget läsande, där det kan ta en stund innan man "kommer in" i en bok och att man behöver ge 

läsandet en viss tid. Viktigt att göra läsandet till en naturlig del av undervisningen.” 

 


