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Abstract 

The aim of this study is to see if the silent reading in the early school years in 

Sweden needed to change. The purpose was also to see how this educational 

moment could change and what benefit the students learning could have of this 

change. To answer this aim some question was written. These where: 

 

 Does the silent reading need to change - why? 

 How can the silent reading in school develop? 

 How can the development of this educational moment benefit the 

students’ lifelong learning and reading skills? 

 

The study where executed thru a literature study with both research- and other 

literature material. These where analyzed thru Vygotskijs and the sociocultural 

perspective on learning.  

 

The study shows that the reading ability in Swedish school has dropped and 

continues to drop. To change this down going pattern more education in 

reading strategies are necessary. A change in the silent reading is therefore 

important. The study cannot say if a change would increase Swedish students 

reading ability. A larger research is needed to see this. 

 

A change in the silent reading, from an individual work, to a moment where the 

conversation and content of the text get larger space, are something the study 

shows as an important change. This does not exclude the silent reading as an 

individual work. It is necessary to read much to increase the reading fluency. 

This is a significant part of becoming a good reader. Though the study shows 

that this is important, the education need more conversations and education 

about reading strategies. If we teachers lift different aspects of the text and 

create a dialogical classroom where the students’ questions matters the 

development of good readers will have a significant chance of growing.     

 

 

Keywords: Silent reading, independent reading, book-discussion, literature 

study  

 

 

 



 

 

 

Sammandrag 

Syftet med denna studie är att undersöka om den tysta läsningen i grundskolans 

tidigare år behöver ändras, varför detta behövs samt hur den kan ändras. Till 

grund för studien skrevs tre frågeställningar. Dessa löd: 

 

 Behöver den tysta läsningen förändras- varför? 

 Hur kan den tysta läsningen i skolan utvecklas? 

 Hur kan utvecklandet av tyst läsning gynna elevernas läsande och 

livslånga lärande? 

 

Studien genomfördes genom en litteraturstudie av forskning och annan 

litteratur. Litteraturen och stoffet analyserades genom Vygotskijs och det 

sociokulturella perspektivet. 

 

Det undersökningen visat är att läsförmågan i Sverige sjunkit och att den 

fortsätter att sjunka. För att ändra på detta behövs mer undervisning i 

lässtrategier. En förändring i momentet tyst läsning är därför av vikt. Om en 

sådan förändring skulle medföra ökade resultat går inte att säga, det behövs det 

större undersökningar för att ta reda på. 

 

En förändring från den enskilt tysta läsningen till en tyst läsning där samtalet 

och innehållet i texten får en större betydelse visar undersökningen är att 

föredra. Detta innebär inte att den tysta läsningen ska försvinna. Den enskilda 

läsningen behövs också, då avkodning är en viktig förmåga för att utveckla 

goda läsare. Däremot visar studien att genom att samtala om lässtrategier, lyfta 

olika tolkningar och få ett dialogiskt klassrum där elevernas frågor är av vikt, 

kan vi utveckla bättre läsare i skolan. 

 

 

Nyckelord: tyst läsning, enskild läsning, bänkboken, litteratursamtal, 

litteraturstudie  
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1. Inledning 

Bänkboken: boken framför näsan på eleverna. Tyst i klassrummet. En del elever läser snabbt, 

en del långsamt. Andra elever bläddrar och låtsas läsa. Bänkboken: upp och ner ur bänken när 

tid finns. Kanske är bänkboken ett stående inslag på schemat – kanske inte. Ofta är bänkboken 

tyst, innehållet får inte tala. Det är sidorna som räknas. Det är stjärnorna i loggboken eller på 

ett lösblad som synliggör elevens lästa böcker och hur bra dessa böcker var. Att eleven kan 

skriva upp författaren och titeln på boken är det viktiga.  

 

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas 

fortsatta liv och verksamhet. Därför är det ett av skolans viktigaste uppdrag att 

skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. En nyckelroll intar 

förmågan att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag. 

 

(Skolverket 2007b, förord) 

 

Det är viktigt med språkutveckling men vad kan vi då göra för att skapa en god möjlighet för 

elevernas språkutveckling i momentet tyst läsning? Vad är syftet med den tysta läsningen? Är 

syftet enbart att öva avkodningsförmåga och varför delas inte bokens innehåll i klassrummet? 

Detta är stående frågor jag haft i huvudet sedan jag gick på gymnasiet och hade praktik i en 

årskurs sex. Det är frågor som inte besvarats under mina tre år på lärarutbildningen.  

 

Jag har sett elever som bläddrar sig igenom böcker, så kallad blädderläsning. Jag har sett att 

läsning sker i klassrummet, genom att betrakta läsarnas ögon, men vad händer med 

innehållet? Och vad är det som sker i mötet mellan elevens värld och boken? 

 

Läsförmågan i Sverige sjunker (se exempelvis SOU 2012:65, 12, 39; Skolverket 2007b, 8), 

vad beror det på? Kan en förändring av den tysta läsningen ändra detta? Behöver 

undervisningen reformeras? Detta är frågor som drivit denna undersökning, där syftet är att ta 

reda på om, och hur, den tysta läsningen kan förändras i skolans tidigare årskurser.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om momentet tyst läsning i skolans undervisning, för 

grundskolans tidigare år, bör ändras. Syftet är även att se hur momentet kan utvecklas och 

bidra till elevers fortsatta läsning och läslust. 
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1.2 Frågeställningar 

För att undersöka syftet skrevs frågeställningar. Dessa frågeställningar ligger till grund för 

studien: 

 Behöver den tysta läsningen förändras – varför? 

 Hur kan den tysta läsningen i skolan utvecklas? 

 Hur kan utvecklandet av tyst läsning gynna elevernas läsande och livslånga 

lärande? 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer den kunskapssyn som arbetet bygger på att förklaras. Efter det kommer 

ett avsnitt om läsläget i Sverige. Där tas forskning upp som visar hur läsningen i Sverige står 

samt vad som behöver förändras och vilken typ av undervisning som behövs för denna 

förändring. 

 

2.1  Kunskapssyn 

Den kunskapssyn som genomsyrar undersökningen, är den sociokulturella. Grundläggande för 

denna teori är att vi människor skapar vår egen kunskap (Partanen 2007, 19). Det 

sociokulturella synsättet kommer att påverka analysen i arbetet samt genomsyra hela studien. 

Det är med de sociokulturella glasögonen litteraturen lästs. Avstamp kommer att tas från 

Vygotskijs syn på lärande. Denna syn kommer att i korthet gås igenom i detta avsnitt. 

 

Vygotskij trycker på samspelet mellan människor och det sociala sammanhanget (Partanen 

2007, 19). Det är där lärande sker. Partanen (2007, 33) tar upp Vygotskijs begrepp, 

internalisering. Vygotskij säger enligt Partanen att detta innebär att eleven först möter 

kunskapen i det sociala mötet för att sedan bearbeta det inombords och därigenom gör 

kunskapen till sin egen. Det här skeendet, där kunskapen går från det yttre till det inre, är 

något som är centralt i Vygotskijs kunskapssyn (Partanen 2007, 33). 

 

En annan viktig del i Vygotskijs syn på lärande är språket. Partanen skriver att: ”språket är 

tänkandets verktyg” (Partanen 2007, 35). Språket är även en viktig del i den sociala 

kontexten, det är ett socialt verktyg. Det är i den sociala kontexten som språket och tanken får 

sin grogrund (Partanen 2007, 35). 
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Den proximala utvecklingszonen, eller det närmaste utvecklingsområdet som Partanen skriver 

(2007, 51-52), är ett begrepp som förklarar vad en elev kan klara av med hjälp av någon 

annan, mer kunnig inom området. Det är ett snäpp över elevens egen kunskapsnivå. Det är i 

utvecklingszonen läraren ska lägga sin undervisning. Eleven behöver utveckling för att arbetet 

inte ska vara tråkigt (Partanen 2007, 53), det ska vara, och är, en utmaning att lära sig. 

 

Med andra ord kommer detta arbete fokusera på det sociala samspelet och vad det gör för 

elevens lärande när det kommer till tyst läsning. Detta innebär dock inte att Vygotskijs teori 

anammas utan kritiskt tänkande. Det kritiska tänkandet är viktigt för att inte bli för rigid i ett 

perspektiv, även om det sociokulturella perspektivet kommer att vara övervägande i detta 

arbete. 

 

2.2  Läsläget i Sverige  

Litteraturutredningen (SOU 2012:65) har granskat litteraturens läge i Sverige. Det som syns 

är att läsförmågan försämrats i Sverige under de senaste 10 åren och att läsvanorna även de 

blivit sämre. Läsförståelsen och intresset för att läsa har också dalat (SOU 2012:65, 12, 39; 

Gustafsson & Rosén 2004, 55). Ungdomarna är den grupp där tiden som läggs på läsning 

minskat mest. Även om den gruppens läsning är nedåtgående framhåller utredningen att barn i 

åldern 9-14, den så kallade bokslukaråldern, är de som läser mest frekvent av alla grupper. 

Det som litteraturutredningen ser som alarmerande är att bokslukarnas läsning minskat (SOU 

2012:65, 45, 47-48).  

 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en studie som genomförts år 

2011 i 49 länder och som undersöker läsförmågan hos elever i, främst, skolår 4. Denna studie 

har också genomförts tidigare, år 2001 och 2006. Från år 2001 till år 2006 har Sverige tappat i 

läsförmåga, men det är inte de svaga läsarna som är boven till detta. Istället är det andelen 

starka och mycket starka läsare som har minskat (Skolverket 2007b, 8). Läsförmågan har även 

försämrats ytterligare visar de senaste resultaten från PIRLS 2011 (Skolverket 2012, 1). 

Resultaten försämrades redan mellan år 1991-2001. Det som förändras mest är läshastigheten 

och läsförståelsen (Gustafsson & Rosén 2004, 5, 56). I den senaste rapporten, PIRLS 2011, 

visas det att läsförmågan av sakprosa är den förmåga som har sjunkit mest (Skolverket 2012, 

7) Förmågan att läsa mellan raderna, eller att koppla texten till sina egna erfarenheter och 
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tolka in betydelse i texten, är något som inte mäts i PIRLS. Däremot är den förmågan väldigt 

viktig och bör ingå i läsundervisningen (Skolverket 2010, 30). 

 

Personer i dagens samhälle läser inte lika långa och svåra texter som förr. Samhället har 

förändrats och den läsning som sker nu är ofta internetbaserad, kort och koncis. Det läggs inte 

heller samma tid på läsningen som det gör på datorer (SOU 2012:65, 41, 58-60). En bra 

läsförståelse och läsförmåga är dock viktig för att eleverna ska kunna växa upp och vara en 

del av det demokratiska samhället, där en förmåga att ta till sig information, ta ställning i 

olika frågor samt hänga med i det enorma kunskapsflödet är av vikt (SOU 2012:65, 31; 

Skolverket 2007b, 10; Gustafsson & Rosén 2004, 56). Läsningen är inte enbart bra för att 

kunna delta i samhället, den är också av stor vikt för att kunna bli framgångsrik i många 

skolämnen (SOU 2012:65, 31). Läsa gör man också för ens egen skull: för nöjet, läsning. 

Därför krävs det att läsning sker regelbundet och att många olika texter läses. Vad som läses 

är alltså av vikt. Det krävs mer än korta texter i ett internetforum för att utveckla en god 

läsförmåga (SOU 2012:65, 30). 

 

Även läslust och intresse för text och läsning är betydelsefullt då det är mer motiverande att 

förstå en text om ett intresse för texten finns (SOU 2012:65, 30). En läslust och ett intresse är 

något starka läsare ofta har och är något som kan skapa en positiv spiral i läsandet. För att läsa 

behövs intresse (SOU 2012:65, 63; Skolverket 2010, 34). Genom läsandet utvecklas elevernas 

ordförråd och språk. Genom ett utvecklat ordförråd och språk blir det sedan lättare att förstå 

det lästa, en god spiral har skapats (Skolverket 2007b, 9).  

 

Vad är då en bra läsförståelse? Enligt SOU 2012:65 som hänvisar till definitionen från PISA-

undersökningarna  

 

[…] definieras läsförståelse som förmåga att ”förstå, använda, reflektera och 

engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och 

sin potential och för att delta i samhället”.[…] PISA:s definition av 

läsförståelse inbegriper alltså både den tekniska förmågan att avkoda en text 

såväl som förmågan att tillgodogöra sig texter på djupet och kunna använda sig 

av den kunskap som förmedlas. 

(SOU 2012:65, 52) 

 

 

En bra läsförståelse är av vikt för att kunna förstå andras tankar, dra slutsatser, se samband, 

reflektera och argumentera (SOU 2012:65, 30). Det är också viktigt att ha en god 

avkodningsförmåga; med det menas att eleven kan känna igen många ord. En automatisk 
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avkodningsförmåga med ett bra flyt är därför en nödvändighet för läsförmågan. Detta brukar 

kallas att ”knäcka läskoden” (SOU 2012:65, 83). Enligt Skolverket (2007b, 8) är 

läsförståelsen bara en viktig dimension i läsförmågan. De tar även upp avkodningen samt 

motivationen och intresset som två andra viktiga delar i läsningen. Något som 

Litteraturutredningen (SOU 2012:65, 63) till synes håller med om. De säger att läsförmågan 

har ett direkt samband med läsvanor och läslust. För en god läsutveckling krävs också tid och 

vuxenstöd. Både från skolan och från hemmet (Gustafsson & Rosén 2004, 57). 

 

2.2.1 Läsläget i undervisningen 

”Grunden till barns läsinlärning läggs under de allra första åren i skolan” (SOU 2012:65, 76). 

Att undervisningen enbart finns inom ämnet svenska är idag förlegat. Språkundervisningen 

sker i alla ämnen (Skolverket 2007b, 13; Skolverket 2010, 17, 35) och är ett ständigt 

pågående lärande, genom hela skoltiden.  Undervisningen går enligt Skolverket (2010, 35) 

ofta ut på att få eleverna att knäcka läskoden.  

 

I dagens forskning pratas det istället om meningsfulla inlärningstillfällen som utgår från och 

berör elevens intressen (Skolverket 2010, 35). När eleven klättrar i skolåren blir texterna mer 

och mer omfattande och komplicerade. Detta kan göra att vissa elever upplever en chock från 

ett skolår till ett annat, för om eleven inte har läs-flyt, en bra avkodningsförmåga, blir det 

svårt för eleven att ta sig genom den textmängd som krävs (Skolverket 2010, 37). 

 

Hur ser det då ut i skolan? Hälften av skolans elever får läsundervisning eller läsaktivitet mer 

än tre timmar i veckan. Nästan fyra femtedelar av eleverna ägnar sig dagligen åt tyst läsning. 

Här är Sverige i topp av de som läser tyst mest. Två tredjedelar av eleverna får muntligt svara 

på frågor eller göra sammanfattningar av det lästa. Fler än två tredjedelar får svara på frågor 

på stenciler eller i övningsböcker och knappt hälften får prata om det lästa (Skolverket 2007b, 

11, 86). Många elever, särskilt killar, tycker att läsningen i skolan görs för att öva färdigheten: 

att läsa. Läsningen uppfattas som en individuell del i undervisningen där eleverna inte 

utmanas mycket (Skolverket 2007b, 12).  

 

Den skönlitterära läsningen i skolan sker ofta individuellt genom att elever läser. Antingen 

sker läsningen i en bänkbok eller genom att lyssna på lärarens högläsning. Det som läses, 

innehållet, diskuteras väldigt sällan och bänkböckerna, samt hur de förstås, är något som inte 
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talas om eller är inplanerat i undervisningen. Därför kommer inte elevernas tolkning av det 

lästa fram, inte heller deras erfarenheter får rum i läsundervisningen (SOU 2012:65, 87-89). 

  

Skolverket (2007a, 71) tar upp Astrid Ahls avhandling där läs och skrivundervisningen i 

åldersblandade klasser undersökts. Läsningen i denna undersökning skedde individuellt i 

böcker från skolbiblioteket eller andra boksamlingar i skolan. Innehållet i böckerna delades 

inte heller här genom samtal utan eleverna fick skriva recensioner som de redovisade för 

klassen. I en sammanfattning skriver Skolverket (2007a, 82) att syftet med läsning i den 

undervisning som tycks bedrivas i skolan är att eleverna ska få träna sin läsförmåga samt få 

läsupplevelser. I PIRLS (Skolverket 2007b, 11) framgår att uppföljningen av det lästa ofta 

sker via kommunikation mellan eleven och läraren. Klassen är inte delaktig, utan det är en 

individuell kommunikation till en elev. 

 

Skolinspektionen har enligt SOU 2012:65 kommit fram till att vid bearbetning av texter bör 

både innehåll och form diskuteras. Eleverna bör få möjlighet att sammanfatta, jämföra, förutse 

händelser, tolka och värdera textens innehåll. De bör även få kunskap i text-stil, syfte och 

mottagare för att kunna förstå textens form (SOU 2012:65, 89). Detta behöver eleverna 

verktyg för och bör få detta under hela sin skoltid. Eleverna måste få lässtrategier för hur de 

ska göra om de inte förstår, hur de ska dra slutsatser och för hur de ska angripa en text. Det är 

inte tillräckligt att eleverna läser tyst för sig själva. Eleverna behöver stöd i sin läsförståelse 

(SOU 2012:65, 85).  

 

Skolverket menar att eleverna måste få läsa mycket. Mängdläsningen är viktig men det krävs 

också en undervisning i lässtrategier. Både när det gäller avkodning och förståelse (Skolverket 

2007b, 12). Litteratursamtalen är något som blivit vanligare i svensk skola men det är ändå 

sällsynt fortfarande (SOU 2012:65, 86). Något annat som ökat, sedan PIRLS 2001, är 

undervisningen i lässtrategier. Ökningen är dock inte tillräcklig. Mer undervisning inom 

lässtrategier behövs (Skolverket 2012, 9, 61). 

 

Tengberg och Olin-Scheller (Estby 2012, 18) säger att det i Sverige forskats för lite om 

läsningen och var denna utvecklas bäst. De säger att undervisningen kring det lästa, samtalet i 

klassen och diskussionen, är viktigare än mängdläsningen. De framhåller även vikten av att 
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det finns skolbibliotek på alla skolor men säger att det inte automatiskt löser alla problem. De 

säger dock att det ändå är en viktig del mot att lösa detta läsproblem. 

 

3. Metod 

3.1  Vetenskaplighet 

Denna undersökning utgår från en syn på vetenskap där observationer av verkligheten ger en 

kunskapsbild (Patel & Davidsson 2011:18). Den empiri (Patel & Davidsson 2011:18) som 

inhämtas till denna studie är både forskningsstudier, sammanställningar av studier samt 

erfarenheter som lärare, lärarstudenter och andra undersökare gjort.  

 

3.2  Metod och metodkritik 

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ litteraturstudie. Utifrån studiens syfte hade 

även en intervjustudie kunnat genomföras, då hade synfältet smalnats efter de verksamheter 

där intervjuerna genomförts. Studien får nu istället en bred bild av vad tyst läsning är och hur 

läget ser ut idag. Den är ändå inte lika bred som en enkätundersökning skulle vara. Det 

undersökningssättet valdes bort på grund av undersökningens storlek. En enkätundersökning 

skulle bli alldeles för stor.  

 

Litteraturstudien innebär att kunskapen och empirin kommer att hämtas ur litteratur. På detta 

sätt kommer många olikas perspektiv att belysas, och en bredare bild över skolans verksamhet 

kommer framträda. Denna empiri kommer senare, i diskussionen (se avsnitt 5), att analyseras. 

 

3.2  Reliabilitet och validitet 

Utifrån litteraturen kan vi aldrig få en verksamhetsbild av vad som sker i varje klassrum i 

Sverige. Däremot kan vi genom olika ögon skaffa oss en uppfattning om vad som kan ske där. 

Valet att göra en litteraturstudie gör att undersökningen kan genomföras i linje med syftet. 

Validiteten (Thurén 2007:28) blir således hög. 

 

För att tillförlitligheten, reliabiliteten (Thurén 2007:26), ska bli hög har valet att använda 

litteratur av många olika författare gjorts. Detta för att få en bred bild av verkligheten vilket 

bidrar till att någorlunda generella slutsatser kan dras. Litteraturen har även olika hög 

tillförsikt forskningsmässigt. Det är ett medvetet val för att få en bred bild av den tysta 
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läsningen. Emellertid innebär det inte att studien ger en hundraprocentig bild av verkligheten, 

då det skulle bli för stort för undersökningens omfattning.  

 

3.3  Avgränsning 

3.3.1 Grundskolans tidigare år 

Valet att begränsa studien till grundskolans tidigare år har gjorts med tanke på LGR11 och de 

kunskapskrav som finns där. Det är också viktigt att tidigt i skolan upprätta en fungerande 

undervisning. Den första planen var att enbart förhålla undersökningen till årskurs 3. Detta 

utökades från årskurs 3 till att innefatta årskurs 1-3. Med begreppet tidigare år menas med 

andra ord årskurs 1-3. Här läggs grunden för den undervisning som sker senare i skolan. Om 

arbetsätt kan förändra den tysta läsningen och detta kan påverka eleverna i positiv bemärkelse 

anser jag att det bör göras så tidigt som möjligt. Därför ligger också studien i det åldersspann 

som den gör. Därmed inte sagt att studien kan appliceras på alla årskurser, men huvudfokus i 

det skrivna är årskurs 1-3.  

 

Trots denna avgränsning till skolans tidigare år har forskning hämtats från PIRLS. Denna 

studie har genomförts i årskurs 4. Jag känner ändå att det är relevant information, då 

undervisningen som läggs i skolans tidigare år påverkar resultatet som visas i årskurs 4. 

 

3.3.2 Litteraturavgränsning 

I denna studie har många olika typer av litteratur lästs. Både hela texter och delar av dem har 

efter urval studerats. Detta innebär i viss mån att helhetsbilden av texterna kan gå förlorad i 

denna undersökning. Ibland är dock inte vägen till kunskapen det intressanta utan det handlar 

om resultatet och det författaren kommit fram till.  

 

3.4  Tyst läsning i denna rapport 

Begreppet tyst läsning är centralt i denna studie. Därför kommer här ett klargörande över 

begreppets innebörd.  

 

Synen på tyst läsning i studien och hur momentet, tyst läsning, genomförs på skolor i Sverige, 

överensstämmer inte helt. Det är medvetet att tyst läsning kan innefatta andra moment, 

beroende på verksamhet.  Dock måste en begreppsavgränsning göras för att undersökningen 
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ska kunna förstås. Utgångspunkten för synen på tyst läsning, i denna studie, härstammar från 

praktik, skolbesök och VFU-perioder i olika klassrum.  

 

Begreppet tyst läsning i denna studie syftar till arbetsätt där eleven arbetar själv, ofta med en 

skönlitterär text kallad bänkbok. Momentet tyst läsning är alltså en enskild process där eleven 

läser och övar lässtrategier på egen hand. När eleven läst ut en bok kan de eventuellt skriva 

ner en rad, i en bok eller på ett lösblad, om författaren och bokens titel samt en elevskattning 

om boken var bra eller ej. Även detta är en process som sker för elevens individuella ögon. 

Begreppet tyst läsning kommer i studien även att inbegripa andra texter än de skönlitterära. 

Egentligen menas all läsning av text; exempelvis faktatext, artiklar, instruktioner, poesi och 

skönlitteratur. 

 

Den tysta läsningen genomförs både som ett återkommande moment, men tas även in då tid 

finns över. Även om den tysta läsningen är fast på schemat kan den flyttas på, i förmån för 

något som anses viktigare att göra. Bänkbokens innehåll är synligt för den elev som läser 

boken, men inte för någon annan. Ibland visas de elevskattningar som gjorts genom att de 

sätts upp på väggen. Dock är det väldigt få som använder dessa skattningar till något annat än 

väggprydnad. Med det menas att de inte används aktivt för bokletande eller för att prata om 

böckerna eleverna läst. Ibland kan även elevskattningarna utformas som rektangulära 

papperslappar. Dessa sätts upp på väggen ovanför varandra för att synliggöra hur många 

böcker eleverna i klassen läst: en form av kvantitativ mätning. 

 

Med ovanstående definition på tyst läsning har undersökningen genomförts. Det är detta som 

är innehållet i begreppet, och som legat till grund för både syfte och frågeställningar. Det är 

också denna syn som ligger till grund för att besvara frågan om den tysta läsningen bör 

förändras och varför. Även om det i andra klassrum sker en annan typ av undervisning kring 

den tysta läsningen, är det den beskrivna ovan som avses i denna studie. 

 

4. Resultat 

Här kommer resultatet från litteraturen att tas upp. För att tydliggöra detta resultat kommer 

stoffet att delas upp under rubriker. Detta leder till att området lättare kan överblickas i en 

helhet. Litteraturen kommer senare att vävas ihop med kopplingar och egna reflektioner i 

avsnitt 5. Diskussion. 
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Innan litteraturens syn på tyst läsning får utspel i denna rapport, kommer ett förtydligande. 

Tyst läsning har i litteraturen även kallats enskild läsning, läsning på egen hand, fri läsning, 

individuell läsning och läsning av bänkbok. För att tydliggöra vad denna studie avser har ett 

val gjorts. Detta val är att prata om tyst läsning. Därför kommer det begreppet innefatta de 

andra om det inte är något specifikt som ska tydliggöras. Det är även viktigt att begreppet 

förstås med denna undersöknings ögon. Denna definition är beskriven under avsnitt 3.4 Tyst 

läsning i denna rapport. 

 

4.1 LGR11 och kommentarmaterialet 

Begreppet tyst läsning förekommer inte i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (LGR11) (Skolverket 2011a), där pratar de istället om skönlitterär läsning. Hur 

denna läsning ska genomföras finns inte dokumenterat. Inte heller i kommentarmaterialet till 

kursplanen nämns den tysta läsningen. Där står det att eleverna ska få 

 

[…]rika möjligheter att läsa och upptäcka glädjen i att med hjälp av litteraturen 

förflytta sig i tid och rum och ta del av andras berättelser.[…] Genom att 

eleverna får föra diskussioner om livsfrågor utifrån litteraturen kan 

undervisningen uppnå syftet att eleverna ska utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden.  

(Skolverket 2011b, 9). 

  

 

I kursplanen för svenska framgår det att eleverna ska möta skönlitteratur från olika tider och 

platser i världen. De ska även möta sakprosa. Genom att möta litteraturen ska eleverna 

utveckla sitt språk, sin identitet och få omvärldsförståelse (Skolverket 2011a, 222).  

 

Redan i första meningen fastslås det i kursplanen för svenska att ”språk är människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket 2011a, 222). Kursplanen 

säger även att eleverna ska få kunskap om det svenska språket. Några av de förmågor som 

eleverna ska utveckla är att: ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och 

analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, […] urskilja språkliga strukturer och 

följa språkliga normer […]” (Skolverket 2011a, 222). 

 

I det centrala innehållet (Skolverket 2011a, 223-224) framkommer att eleverna ska möta 

lässtrategier, textbearbetning, språkstruktur, textbudskap, genrestil, många olika texter och 

språkliga strategier. De ska även kunna anpassa sin läsning efter texten samt i samtal lyssna 

och återberätta. I kommentarmaterialet (Skolverket 2011b, 11-12) står det att litteraturen ska 
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förekomma genomgående, under hela grundskolan. Mängdläsningen är viktig men det står 

även att den inte är tillräcklig. Det krävs även undervisning i lässtrategier för både 

avkodnings- och läsförståelseförmåga. Skolverket (2011b, 12) definierar lässtrategier som de 

sätt som läsare använder när de läser en text. De skriver att progressionen i detta går från 

avkodning, i de tidigare årskurserna, till lässtrategier för att tolka text, i de senare årskurserna. 

 

Lusten för att läsa är det som ska komma först skriver Skolverket (2011b, 16) även 

diskussionen av det lästa är viktigt. Det framhålls även att bokvalet är av vikt. Det får inte 

enbart hålla sig i elevens intresseområde utan läraren måste genom bokvalet utveckla 

elevernas intresse och kunskaper. Detta menar Skolverket (2011b, 16) att litteratur kan göra. 

 

4.2 Tyst läsning i verksamheten 

I litteraturen har ibland verksamhetsbilder kring hur den tysta läsningen genomförs i skolor 

uppkommit. I detta avsnitt är tanken att dessa bilder ska visas. Detta är inte en heltäckande 

bild över verksamheten och undervisningen i tyst läsning, och bör därför ses som fönster in i 

olika klassrum. Styckena nedan kan därför uppfattas som väldigt korta och koncisa, men de 

bär ett syfte i att påvisa en viss klassrumsverksamhet.  

 

Körling (2011, 161) tar upp en annan syn på tyst läsning än vad denna rapport beskriver i sin 

begreppsavgränsning (se 3.4 tyst läsning i denna rapport). Hon menar att om läsningen blir 

tyst har eleven inget utrymme för att tala om sin oförståelse. Hon menar vidare att eleven 

behöver ha en möjlighet att prata, högt för sig själv, sina klasskamrater eller läraren för att 

kunna skapa en förståelse (Körling 2011, 169). Körlings syn på den tysta läsningen och 

undervisningen beskriver hon såhär: 

 

Förstå text kan vi aldrig någonsin göra självständigt i det tysta. Det är svårt att 

förstå texter i det tysta. Många gånger är just tystnaden farlig för elevens 

förmåga att förstå. Skolans tysta läsning är förödande. Det är eleven som ska få 

möjlighet att ha det tyst omkring sin läsning när eleven vill det. Samtalen som 

förs i klassrummet ska vara spontana och erbjuda lärande och delaktighet i 

varandras texter och böcker. Samtalstonen däremot ska vara behaglig och 

tillåtande, låt oss kalla det mummel. Det ska ordas om det som läses. Eleverna 

får pröva sin läsning, lägga orden utanför huvudet, tala sig till läsning, 

diskutera såväl med fröken som med klasskamrater. Det är meningen med 

läsning – att den ska kommuniceras och fungera som kommunikation.  

 

(Körling 2011, 169) 
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I dagens skola betraktas ofta den skönlitterära läsningen som något utanför skolarbetet 

(Stensson 2006, 17). Något som ska ske när den ordinarie undervisningen är avklarad, om det 

finns tid över. Om den tysta läsningen sker när allt annat skolarbete är klart, kommer de 

elever som kämpar med den ordinarie undervisningen, aldrig att komma fram till momentet 

där de får läsa sin bänkbok (Stensson 2006, 16). Även Ewald (2007, 156-157) tar upp detta 

som ett dilemma. Hon säger att den tysta läsningen då kan uppfattas som oviktig tidsutfyllnad. 

Stensson menar att om: 

 

man som pedagog [har] insett att läsning är detsamma som att tänka, att 

använda sin fantasi, reflektera och samtala, leder det till slutsatsen att man 

måste ägna mer tid åt läsning i skolan. Om man därutöver har insett att […] det 

är genom språket som utveckling av tänkande och lärande sker, är skälet desto 

större att skapa rum för språkliga verksamheter där det finns plats för 

kommunikativa processer mellan eleverna och mellan lärare och elev. 

 

(Stensson 2006, 17) 
 

Stensson (2006, 16) skriver vidare om den kämpande läsaren och hur denne kan ha det svårt 

med den tysta läsningen i skolan. En kämpande läsare försöker undvika själva läsningen, 

något som är väsentligt för att kunna bli en bra läsare. Detta gör eleven till exempel genom att 

byta bok ofta, välja bok länge, gå på toaletten eller prata med sina klasskamrater (Stensson 

2006, 16).  

 

Liberg, Geijerstam och Folkeryd (2010, 21-22) skriver att den dominerande 

undervisningsformen idag till synes är den tysta läsningen. De säger att det är viktigt att 

eleverna också får prata om det lästa och att de får läsa tillsammans i ett dialogiskt samtal. 

Andersson (2008, 31) är också inne på samma spår. Han säger att den tysta läsningen måste 

lyftas med andra undervisningsformer såsom tolkning och arbete med lässtrategier.  

 

Ewald (2007, 15) har i sin doktorsavhandling, genom fältstudier, undersökt läsningens kultur i 

skolans mellanstadieålder. Hon utgår från en syn på skönlitteratur som kunskapskälla. Det 

hon kommer fram till i sin avhandling är att läsning ofta är något som sker enskilt och 

självgående efter annat arbete är klart. Läsningen är inte heller prioriterad och ofta räknas den 

som mer gynnande då den är kvantitativ, snarare än kvalitativ. Ewald menar att synen på 

litteraturläsningen är att den tränar läsfärdighet. Hon saknar en dialog om det lästa och att 

elevernas ord och tankar får komma fram i undervisningen (Ewald 2007, 370-375). 
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Andersson (2008, 32) menar att om elevernas läsförmåga ska förbättras krävs det inte bara 

avkodningsförmåga. Han menar att lärare inte undervisar tillräckligt i läsförmåga och 

strategier utan att de ibland är rädda att ta itu med detta. Det menar han kan leda till att elever 

blir läsundvikare. För att detta inte ska ske behöver lärarna undervisa i litteratur. Att möta 

litteratur i skolan gör att eleverna möter olika perspektiv som de kan koppla till deras egna 

erfarenheter, det innebär inte att allt ska kopplas till elevernas privata sida. Ibland behöver det 

privata få vara just privat (Andersson 2008, 32-33). 

 

Jönsson (2007, 236) reflekterar över den tysta läsningen. Hon kallar den fri läsning och 

funderar på hur fri den är. Hon menar att det i friheten finns en inbyggd kontroll för lärarens 

del. Hon säger även att stödet eleven får är litet och det lilla den får sker ofta vid bokvalet och 

inte under själva läsandet. 

 

4.3 Läsandets förmåga 

Eleverna måste ges tid att läsa, det anser Stensson (2006, 15). Hon fortsätter med att skriva att 

det finns ett samband mellan hur mycket eleven läser och vilken läsförmåga denne har. En 

god läsförmåga kräver att mycket läses. Att kunna läsa är inte bara viktigt för njutning och 

kunskapsanskaffning. Det är också essentiellt för att klara sig i det samhälle vi lever i idag 

samt för den kognitiva utvecklingen (Taube 2007b, 81). 

 

4.3.1 Läsutvecklingen 

Liberg (2006, 23) tar upp olika viktiga punkter när det kommer till att lära sig läsa. Hon säger 

att eleven måste kunna vara textrörlig. Vilket innebär att kunna röra sig mellan och i texter. 

Hon framhåller även vikten av att kunna läsa olika medier: böcker, TV, Internet. Liberg 

menar även att den metakognitiva förmågan (se förklaring av begreppet metakognitiv i avsnitt 

4.3.2 Läsförståelse) är viktig för läsutvecklingen. Körling (2011, 171) tar också upp begreppet 

textrörlighet. Hon menar att vi lärare måste se till att texten blir textrörlig. Hennes förklaring 

till begreppet är att texten ”alltså vandrar mellan elevernas förståelse genom elevernas egna 

erfarenheter och deras fantasi och kreativitet, och [...] vidgar betydelsen av text[…]” (Körling 

2011, 171).  

 

Även Liberg, Geijerstam och Folkeryd (2010, 45-46) pratar om begreppet textrörlighet och 

delar upp det i tre olika delar. En textbaserad rörlighet där eleven kan röra sig i texten, 
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sammanfatta den, ta ut viktiga delar och läsa mellan raderna. Det andra är en interaktiv 

rörlighet där eleven kan prata om texten ur relationen mellan text och läsare. Att förstå olika 

genrer och kunna ta ut stilistiska drag för dessa genrer. Den sista delen de pratar om är 

utåtriktad rörlighet här tar eleven hjälp av sina egna erfarenheter och kopplar dessa till boken 

och vice versa.  

 

Något annat som är viktigt för läsandets förmåga enligt Stensson (2006, 21) är att få flyt i 

läsandet. För att eleven ska utveckla läsförståelse är det angeläget att denne läser med flyt. 

Annars sker läsandet ord för ord säger Stensson och då blir läsandet en platt företeelse, utan 

upplevelse. Läsning handlar om både avkodning och läsförståelse (Stensson 2006, 24). 

 

Minnet kan hålla tre till sju bokstäver i taget (Taube 2007a, 40). Detta gör att en text blir 

svårläst om den innehåller för många ord eleven inte kan. Eleven får då svårt att förstå vad 

texten handlar om då all minneskapacitet går åt till avkodning (Taube 2007a, 40-41). Taube 

pratar om att det är viktigt att gå från en kontrollerad ordavkodning till en automatiserad 

sådan (2007a, 41). Detta är dock inget som kan väljas själv, utan det måste övas upp. När 

detta övas är målet att eleven ska skapa en helhet av texten även om den missar några detaljer 

(Stensson 2006, 26).  

 

Stensson (2006, 26) menar att den kämpande läsaren ofta fastnar när de läser. Hon säger att en 

kämpande elev inte kan göra kopplingar mellan olika delar av texten och att då helheten går 

förlorad. En elev som har svårt att knäcka koden, och få en automatiserad läsning, kan lätt 

hamna i en nedåtgående spiral. Detta är något som gör att eleven tappar intresse för att läsa 

(Taube 2007a, 90). För att komma ur denna negativa spiral måste eleven läsa mycket. När 

eleven läser mycket ökar avkodningshastigheten vilket påverkar läsförståelsen i positiv 

bemärkelse (Taube 2007b, 61). 

 

4.3.2 Läsförståelse 

”Läsförståelse = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation” Hävdar Taube (2007a, 14). 

Hon säger också att hon bytt ut läsning i ekvationen till läsförståelse då läsning sker för att 

förstå. Att tolka in något i texten kallas för att läsa mellan raderna. Det är ett moment som 

ingår i läsförståelsen (Taube 2007b, 62). Läsförståelsen innefattar bland annat att eleven 

behöver kunna många ord, eleven behöver också kunna läsa med flyt. Även en metakognitiv 
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förmåga är viktig för läsförståelsen (Taube 2007a, 62-63). Metakognition innebär enligt 

Nationalencyklopedin:  

 

[…]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. 

(Nationalencyklopedin 2012) 

 

Den metakognitiva förmågan innebär alltså att eleven förstår vad den kan samt att eleven kan 

prata om sitt lärande. 

 

Eleven behöver lära sig att allt inte står i texten, det krävs tolkning för att förstå textmeningen. 

Det är därför viktigt att kunna göra kopplingar mellan olika stycken i en text och att kunna 

lägga in sina egna tankar i texten för att komma in mellan raderna (Taube 2007a, 68). Det är 

viktigt att eleven lär sig tolka för att:  

 

Orden i en bok är tysta och det finns ingen möjlighet att direkt få svar på 

spontant uppkomna frågor i samband med läsandet. Författaren finns långt 

borta om hon alls finns längre. Läsaren är mycket mer utlämnad till att lösa 

sina eventuella förståelseproblem själv. 

(Taube 2007a, 64) 

 

Detta innebär också att eleven behöver en kunskap om hur olika texter är uppbyggda, för att 

kunna särskilja vad som är viktigt att lägga märke till i en text (Taube 2007a, 66). Liberg, 

Geijerstam och Folkeryd (2010, 27) skriver att läsförståelse är något som skapas i en specifik 

situation när läsaren möter texten. 

 

Läsförståelsen är viktig för att eleven ska kunna gå från ett läsande för att lära sig läsa till ett 

läsande för att lära sig om det texten säger (Taube 2007a, 61). Taube (2007a, 62) menar att 

det inte bara finns en förståelse av en text, utan att texten är tolkningsbar. Hon hävdar att 

tolkningen kan ske på flera olika nivåer. Från en nivå som innefattar en bokstavlig tolkning av 

ord och meningar, till en nivå som kräver analys av meningarna och det osagda i texten 

(Taube 2007a, 62). Lärarens roll för att främja läsförståelsen kan vara att läraren modellar 

sina egna lässtrategier (Taube 2007a, 73). Elevernas läsförståelse och läsning gynnas av 

lärarens handledning (Taube 2007a, 45). 

 

Stensson (2006, 29) tar upp Pearsons studie över vilka strategier erfarna läsare använder sig 

av. Dessa läsare gör olika kopplingar (se avsnitt 4.4 Lässtrategier) från och till texten för att 
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aktivera sin förförståelse. Sedan ställer de frågor till texten för att lyfta det som står mellan 

raderna och tränga in i texten (Stensson 2006, 29, 32). De försöker skapa inre bilder med 

hjälp av sina egna erfarenheter. Detta för att lättare kunna gå in i texten (Stensson 2006, 29, 

32-33). Erfarna läsare gör också inferenser; tolkar texten och kopplar ihop den med egna 

erfarenheter, inre bilder och snappar upp olika ledtrådar ur texten (Stensson 2006, 29, 33). De 

kan också ta ut det viktiga ur texten, sammanfatta texten efter dessa viktiga delar och de vet 

hur de ska gå tillväga om de tappar förståelsen (Stensson 2006, 29). 

 

4.4  Lässtrategier 

När läsaren läser skiftar denne mellan olika lässtrategier. Det är både förståelse- och 

avkodningsstrategier. Därför behöver eleverna få undervisning om dessa olika lässtrategier. 

Några exempel på sådana är: förförståelse, ställa frågor till texten, sammanfatta, identifiera 

budskap, dra slutsatser, knyta texten till egna erfarenheter, göra förutsägelser, koppla texten 

till andra texter, granska form och innehåll, förståelse för när man inte förstår, helords-läsa 

samt ljuda ihop ord (Skolverket 2010, 16). 

 

Körling (2006, 170) skriver att läsundervisningen ofta stannar av efter att eleven knäckt 

koden. Hon menar att detta är farligt om vi förutsätter att eleven har strategier för att ta till sig 

och förstå texten. Att undervisa i lässtrategier är något som kan göras under hela skoltiden. 

Stensson (2006, 19) anser också att eleverna måste få undervisning i lässtrategier. De behöver 

ha hjälp och stöttning för att kunna komma in i texten. Detta är en förmåga som måste 

utvecklas över tid och Stensson menar att: 

 

Undervisningen i svenska skolor har alltför länge varit styrd av lästekniska 

färdigheter. Alltför lite tid har ägnats åt läsförståelse och tolkning. […] 

[F]orskningen har visat att läsförståelse och effektiva lässtrategier inte kommer 

av sig självt, i alla fall inte för alla barn. Texten måste läsas av en aktiv läsare 

som själv kan bygga upp inre bilder med utgångspunkt i sin egen 

bakgrundserfarenhet. 

(Stensson 2006, 19) 

 

För att nå detta behövs mer än bara avkodningsförmåga. För om texten bara förstås som ord 

och yta hamnar läsförståelsen i bakvattnet (Stensson 2006, 19-20). Eleverna behöver kunna 

göra olika kopplingar till och från texten. För att kunna göra dessa kopplingar krävs 

tankeförmåga. Läraren kan uppmuntra eleven att tänka både innan, under och efter att den läst 

en bok (Stensson 2006, 69).  
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Stensson tar upp tre olika kopplingar en läsare kan göra när den läser. Den första är text-till-

själv-koppling. Här kopplar läsaren texten till sina egna erfarenheter. Genom att göra text-till-

själv-kopplingar kan läsaren få en känsla och en insikt i att denne inte är själv i sin situation, 

något som kan vara bekräftande och skönt (Stensson 2006, 70).  Den andra kopplingen är text-

till-text-kopplingar. Här kopplar läsaren texten med någon annan text. Jämförelser görs 

mellan dessa texter och andra lästa texter. Genom dessa kopplingar kan en större förståelse 

skapas. Texten kan få en annan innebörd och ett annat djup och det kan också vara lättare att 

förutse vad som ska hända om man har en viss förförståelse (Stensson 2006, 78). Den tredje 

och sista kopplingen är text-till-värld-kopplingar. Här kopplas världen till texten och vice 

versa. Detta kan skapa ett annat sammanhang och förståelse för den värld vi lever i (Stensson 

2006, 79-80). 

 

En lässtrategi är ljudningsmetoden, eller grammatiskt läsande som Liberg (2006, 27) kallar 

den. Detta är enligt henne ett stöd i läsandet. En annan typ av läsande, det som Liberg (2006, 

28) benämner som effektivt läsande, innebär att eleven läser flytande och befinner sig i 

språket och texten. Båda dessa lässtrategier används då vi läser, men det grammatiska 

läsandet ska inte ses som ett mål, utan som ett verktyg för att nå det effektiva läsandet (Liberg 

2006, 30). Det finns även andra strategier som är av vikt, såsom att ha en förförståelse, att dra 

slutsatser utifrån det lästa, att ställa frågor till texten och att sammanfatta det lästa (Liberg 

2006, 27).  

 

Stensson (2006, 25) menar att målet med läsundervisningen är att eleven ska kunna välja en 

strategi efter den text som läses och efter vad meningen med läsningen är. Hon tar upp fyra 

läsförståelsenivåer där den fjärde nivån är den lärarna ska försöka få eleverna till. Den första 

nivån är den stumma: här vet inte eleven hur den gör, när den läser, och varför den förstår 

eller inte förstår. Eleven har inget språk för att uttrycka sin förståelse. Den andra nivån är den 

medvetna: här förstår eleven att den inte förstår, men eleven har inga strategier för att komma 

till bukt med sin oförståelse. Den tredje nivån är den strategiske: eleven förstår vad den ska 

göra när förståelsen bryts och kan använda olika strategier för att återskapa förståelse. Den 

sista nivån är den reflekterande: här väljer eleven strategi efter läsningens syfte. Eleven vet 

redan innan vilka strategier som behövs för att texten ska förstås (Stensson 2006, 24-25). 
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4.5  Föreställningsvärldar  

Langer (2005, 23) pratar om begreppet föreställningsvärldar som något läsaren skapar när 

denne läser litteratur. Föreställningsvärldarna utgår från läsarens erfarenheter, både 

individuella som kulturella. De utgår också från upplevelsen av det lästa, det läsaren upplever 

och känner samt vad läsaren har för syfte med att läsa. Man kan säga att det är den 

uppfattning av texten som läsaren har (Langer, 2005, 24). Dessa föreställningsvärldar är inte 

statiska utan de förändras utefter texten, andra texter samt möten och samtal med andra 

(Langer 2005, 23-24). Langer (2005, 29) menar att skapandet av föreställningsvärldarna sker 

för att skapa en helhet med sammanhang och mening av det lästa.  

 

Langer (2005, 30) beskriver hur ett byggande av föreställningsvärldarna går till. Hon 

beskriver det som faser och säger samtidigt att dessa inte är statiska, de återkommer i 

processen. Hon menar också att dessa faser inte ska läras ut, utan att de ska ses som en helhet. 

Om läraren är medveten om dessa faser kan denne hjälpa eleven med förståelsen samt gå in i 

en dialog om föreställningsvärldarnas uppbyggnad (Langer 2005, 38).  

 

Den första fasen är att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. Innan läsaren läser 

en bok försöker denne skaffa sig förkunskaper om texten. Läsaren letar efter ledtrådar och 

försöker bredda sin kunskap för att bygga en föreställningsvärld (Langer 2005, 31.32). Nästa 

fas är att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld. I denna fas tar läsaren hjälp av sin 

förförståelse och sina livserfarenheter för att tränga in i texten. Läsaren testar sina idéer mot 

texten och föreställningsvärlden är här mycket föränderlig (Langer 2005, 33). Den tredje 

fasen Langer (2005, 33-34) beskriver är att stiga ut och tänka över det man vet. Här är det 

läsaren som påverkas av texten istället för tvärtom, som i de andra faserna. En reflektion över 

vad texten ger oss för kunskap förs hos läsaren och den uppbyggda föreställningsvärlden kan 

påverka läsarens liv och kunskap. Den fjärde och sista fasen är att stiga ut ur och objektifiera 

upplevelsen (Langer 2005, 24-35). Här tar läsaren ett steg tillbaka och blickar på sin 

föreställningsvärld. Här sker kopplingar till andra texter. Läsaren kollar på själva texten och 

språket. Langer (2005, 35) säger att läsaren här blir kritiker och att denne analyserar det lästa. 

 

I ett klassrum är det enligt Langer (2005, 58) viktigt att eleverna vågar tala om sina egna 

tankar. Detta till trots att alla kanske inte håller med om dem. I ett klassrum med Langers 

tankar är samtalet om det lästa betydande. Denna förståelse är något som man arbetar med. 
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Att bli förstådd och att förstå andra är viktigt (Langer 2005, 101). Langer (2005, 77) säger att 

det i många klassrum kan uppfattas som att man arbetar med förståelse av texter, men att 

denna förståelse är ytlig och går ut på att kunna besvara frågor som ställs. Hon säger att det är 

viktigt att det i klassrummet finns en kommunikation där läraren inte är den som sitter inne 

med all kunskap (Langer 2005, 103). I ett klassrum där Langers tankar om 

föreställningsvärldar tas på allvar menar hon att det finns fyra principer som genomsyrar 

undervisningen. Dessa är: 

 

 Elever behandlas som individer som bygger föreställningar: Detta innebär att eleverna 

ses som kompetenta individer med tankar. De har rätt att tänka och att uttrycka och 

bolla dessa tankar med andra (Langer 2005, 77-78) 

 Elevernas textfrågor behandlas: Detta innebär att elevernas frågor får ta plats och 

diskuteras i klassrummet. Även en fråga utan svar får ställas, frågorna är till för att 

utforska och utveckla nya tolkningar och ny kunskap (Langer 2005, 78-79). 

 Klassen är en gemenskap där förståelse och tolkning utvecklas: Eleverna lyfter sina 

tankar och frågor i klassen och klasskamraterna hjälper till att tolka och utveckla 

dessa. Texten fördjupas i den sociala kontexten och dialogen (Langer 2005, 80). 

 Perspektiv används för vidare reflektioner och tolkningar: Här används andras 

perspektiv på olika texter för att skapa en förståelse eller väcka reflektioner hos 

eleven. Viktigt att tänka på är att tolkningen är individuell (Langer, 80-81). 

 

Langer säger att dessa fyra principer utgör grunden och genomsyrar ett 

föreställningsbyggande klassrum (Langer 2005, 77, 81). 

 

Lärarens roll i ett sådant här klassrum är att vara ett stöd för den enskilda eleven (Langer 

2005, 103). Denna hjälp förs fram i samtalen och även om den riktar sig till en individ, kan 

hjälpen hjälpa de som lyssnar på detta samtal (Langer 2005, 102). För att skapa en sådan här 

miljö är det av vikt att läraren från början visar att elevernas tankar är centrala (Langer 2005, 

113). 

 

4.6   Mängdläsning kontra kvalitativ läsning 

”Bokslukning är både bra och nödvändig” hävdar Skardhamar (1994, 11). Hon fortsätter med 

att förklara att en bokslukare läser snabbt och ofta missar detaljer i texten. Bokslukning eller 
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mängdläsning är något som är vanligt i skolans värld. Syftet är att eleverna ska få träna på att 

läsa samt att utveckla en glädje för det. Mängdläsningen visas ofta i klassrummet genom att 

synliggöra hur många böcker eleverna läst (Skardhamar 1994, 11). 

  

Det finns också en annan typ av läsning. Skardhamar (1994, 11) benämner den som 

njutningsläsning. Då läses texten långsamt, kanske läses samma bok flera gånger och 

detaljerna i texten uppmärksammas. Grunden för att kunna läsa både snabbt och njutningsfullt 

är läshastighet och avkodningsförmåga (Skardhamar 1994, 15). Skardhamar (1994, 15) 

beskriver sedan en process för att komma djupare ner i texten. Denna process innehåller 

följande steg: En förstagångsupplevelse, en reflektion av det lästa och utifrån den reflektionen 

kommer en djupare förståelse för texten och en annan upplevelse av den. 

 

I en intervjustudie som Skardhamar (1994, 12) genomfört och hänvisar till, fann de att många 

av eleverna inte fick bearbeta den text de läst. Eleverna läste en bok och sedan gick de på 

nästa bok. Lärarens roll var att ibland förklara svåra ord som eleven inte kunde (Skardhamar 

1994, 12). Skardhamar (1994, 12-13) lyfter en aspekt till varför lärarna inte vågar gå in och 

bearbeta litteratur, de är rädda för att förstöra läsupplevelsen. Något som Skardhamar tror kan 

ha att göra med lärarnas egna upplevelser av skolan. Hon säger därefter att läsupplevelsen kan 

bli djupare om eleven får verktyg för att ta sig in i texten. Skardhamar (1994, 16) menar 

därför att analysen av det lästa är viktig i läsundervisningen. Även om bokslukningen, 

mängdläsningen, är viktig menar Skardhamar (1994, 63) att den aldrig kan ersätta vägledning 

och stöd i elevens läsutveckling. 

 

Stensson (2006, 14) tar upp Rosenblatts särskiljning av efferent läsning och estetisk läsning, 

där den förstnämnde innebär att läsaren söker förståelse i det skrivna och uttalade. Den 

estetiska läsningen innebär å andra sidan att texten får ett liv genom läsarens tolkning, känslor 

och idéer. Stensson menar vidare att det inom skolans värld ofta undervisas kring och om den 

efferenta läsningen. 

 

4.7  Arbetsätt och metoder för tyst läsning 

Skönlitteraturen är central i undervisningen, hela skoltiden, det menar Lindö (2002, 177). Hon 

skriver att skönlitteraturen kan användas ämnesövergripande på många olika sätt. 
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Något vanligt för litteraturundervisningen är att läraren förklarar svåra ord innan eleverna 

eller läraren läser. Detta menar Skardhamar (1994, 19) kan överskugga allt det eleverna kan, 

vilket kan leda till att fokus läggs på det eleverna inte kan. Hon menar att eleverna här kan 

tappa lusten för den text som ska läsas. Hon fortsätter med att förklara att denna typ av 

undervisning kan härstamma från den filologiska metoden. Den metoden försöker ta reda på 

vad texten betyder rent språkligt (Skardhamar 1994, 20).  

 

Skardhamar menar att vi medvetet eller omedvetet utgår från en metod som lärare. Vilket 

synsätt vi har påverkar vår undervisning. Hon sammanfattar dessa analysmetoder till fyra 

olika angreppssätt. Det första är det författarorienterade angreppssättet, där intresset för 

författaren och dennes liv är i fokus (Skardhamar 1994, 21-22, 56). Ett annat angreppssätt är 

det samhällsorienterade. Här försöks det se i vilken tid texten är skriven och försöker se det 

samhället i texten, samt vilken ideologi som gömmer sig bakom det skrivna (Skardhamar 

1994, 31-39, 56). Det tredje är ett textorienterat angreppssätt. Häri ingår den filologiska 

metoden, med många andra. Här fokuseras det på det skrivna ordet och vad det vill förmedla 

(Skardhamar 1994, 19-20, 24-30, 44-47, 57). Det fjärde och sista angrepssättet är det 

läsarorienterade. Här förstås texten genom läsarens tolkningar. Texten är inte statisk utan får 

en annan betydelse utefter vem som läser den (Skardhamar 1994, 40-43, 57). 

 

4.7.1 Samtal och dialog 

Dysthes (1996, 66-68, 75) begrepp flerstämmighet är något som är centralt för samtalet som 

arbetsätt. Dysthe bygger mycket av sitt begrepp på tankegångar från Bakhtin.  Begreppet 

innefattar enligt henne de röster som förekommer i ett klassrum. Traditionellt är det läraren 

som får ta ordet och eleverna innehar svarsroller (Dysthe 1996, 229). Dysthe menar att ett 

enstämmigt klassrum fokuserar på att förmedla kunskap, medan det flerstämmiga är 

dialogiskt och dess syfte är att skapa ny förståelse och kunskap. Dysthe (1996, 219) 

framhåller att hon tror på det dialogiskt flerstämmiga klassrummet. Där kan eleverna upptäcka 

nya kunskaper och skapa sammanhang. Hon framhåller dock att elevmedverkan och 

diskussion inte per automatik skapar ett flerstämmigt klassrum. De roller som är i 

klassrummet behöver ändras för att alla elever ska höras, det är en förutsättning för det 

demokratiska samhället säger Dysthe (1996, 229, 249). 
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Liberg, Geijerstam & Folkeryd (2010, 43, 45) skriver att samtalet är viktigt för att eleven ska 

utveckla ett språk. I samtalet utvecklas människan. Därför måste vi i skolan erbjuda eleven att 

delta i olika samtal. Samtalet ska verka för att eleven ska kunna lära genom texten och 

lärarens uppgift är att se om eleven förstår och se hur eleven är textrörlig (Liberg, Geijerstam 

& Folkeryd 2010, 43, 45). De skriver att lärare kan hålla i styrda och mindre styrda samtal. 

Där eleverna i de styrda samtalen har en specifik uppgift att ta reda på i texten. I de mindre 

styrda samtalen är det istället elevernas frågor och tankar som får styra. Här verkar läraren 

vägledande (Liberg, Geijerstam och Folkeryd 2010, 53-54). Detta är även något Skolverket 

(2010, 38) belyser. De tar även upp att lässtrategier som läsaren använder i texten kan visas 

och samtalas om vid högläsningen. Då går undervisningen kring lässtrategier från det 

gemensamma till det individuella (Skolverket 2010, 39). 

 

Jönsson (2007, 13, 24) har skrivit en avhandling om litteraturarbetets möjligheter. Där 

framhåller hon att samtalet om det lästa är viktigt, men också att variationen av 

undervisningen är viktig. Hon pratar om att läsningen kan ske i olika miljöer för att skapa 

förståelse och en annan upplevelse av det lästa. Istället för läsläxa pratar Jönsson om lässtund, 

hon säger att det vid en sådan typ av läsning inte förhörs något i skolan, utan att läraren 

samtalar med eleven om texten istället (Jönsson 2007, 15). 

 

Det är elevens frågor som är i centrum för samtalet och ofta kretsar det kring innehållet i 

texten. Jönsson (2007, 18, 93) framhåller dock att eleverna ibland tar upp formaspekter på 

språket och att detta också får en del i samtalet. Hon menar också att miljön i klassrummet är 

viktig för hur textarbetet sker. Det är av vikt att ha en praktik där elevernas egna åsikter får 

komma fram. 

 

Chambers (1994, 15-16) frågade sig hur elevernas litterära syn kan vidgas. Han upptäckte att 

eleverna och lärarna samtalade om böcker i vardagen och började studera detta mer ingående. 

Han menar att vi har mycket att hämta i ett samtal där vi utbyter läserfarenheter. Chambers 

säger att ett boksamtal är ”ett sätt att ge form åt de tankar och känslor som väckts av boken 

och den tolkning (de tolkningar) vi tillsammans skapat ur texten […]” (Chambers 1994, 23). 

Viktigt är att tänka på att uppfattningarna och tolkningarna av en text kan vara olika och att vi 

i boksamtalet inte ska komma överens gemensamt, utan bara lyfta tankar och tolkningar vi har 

(Chambers 1994, 53, 56). Vi måste i klassrummet komma till en punkt där eleverna känner att 
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allt jag säger är värt att berätta, att de blir lyssnade på och respekterade för det de berättar 

(Chambers 1994, 57, 59). 

 

Skardhamar hävdar att det inte bara är viktigt att eleven får läsa utan att det är viktigt att det 

lästa också följs upp. Hon (1995, 62) skriver om att samtalet är viktigt och att eleverna kan 

läsa mellan raderna. För att kunna detta krävs det övning och vägledning (Skardhamar 1994, 

65). Stensson (2006, 20) menar att samtalet gör att texten öppnar sig och påverkar, och 

påverkas, av läsarens erfarenheter. För att en glädje för undervisningen ska finnas måste 

eleverna och läraren få vara kreativa. När utbyte mellan elever och lärare sker händer detta, 

och lärandet blir en meningsfull aktivitet (Stensson 2006, 35). Litteratursamtal och läsande är 

inga tematiska områden i skolan hävdar Stensson (2006, 36). Hon menar att det är en grund i 

hela undervisningen och dess uppbyggnad. Körling (2011, 173) säger dock att vi lärare inte 

får döda boken med för mycket pedagogik utan att eleven ibland måste få läsa ensam om den 

vill det.  

 

I den intervjustudie som Skardhamar (1994, 66) genomfört sade många elever att en 

diskussion av det lästa hjälpte dem att förstå mer av texten. Viktigt är dock att samtalet inte är 

det explicita arbetssätt som genomförs i litteraturarbetet. Däremot är det viktigt att eleverna 

kan skapa sig en relation till texten och kunna tolka den (Skardhamar 1994, 72). En annan 

som premierar samtalen är Stensson (2006, 20). Hon menar att samtalet öppnar upp för 

förståelse. Det är viktigt att samtalet är öppet, ingen sitter inne med det rätta svaret. 

Tolkningen rör sig runt i samtalet. Därför är det viktigt att frångå det utfrågande samtalet, 

som Stensson (2006, 27) benämner det när läraren frågar och eleverna svarar. Istället säger 

hon att ett samtalande samtal är att föredra. Här diskuterar lärare och elever på samma nivå 

och elevens tankar får ta plats (Stensson 2006, 27).  

 

Liberg (2006, 43) säger att den gemensamma läsningen kan vara ett stöd för att få hjälp av 

andra i sitt läsande, för att skapa en förförståelse, kunna ställa frågor till texten, kunna dra 

slutsatser från texten och att bli textrörlig. Stensson (2006, 41) säger att det ibland kan vara 

bra att samtala i par. Då blir alla delaktiga och får utbyta många tankar. Som en hjälp för att 

komma ihåg sina tankar till samtalet kan post-it-lappen vara till hjälp. Där kan eleven skriva 

upp sina tankar och klistra in lappen på det ställe i boken där dessa uppkom (Stensson 2006, 

45). 
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Chambers (1994, 18-23) pratar om tre delar i boksamtalet. Det är att utbyta entusiasm över det 

läsaren gillat och ogillat med boken. Samtalet utgår från en subjektiv åsikt. Motstridigheter 

här menar Chambers (1994, 19) leder till att samtalet kan pågå längre. Den andra delen i 

samtalet är att utbyta frågetecken. Läsaren kanske inte förstått allt i texten eller kanske har en 

liten detalj väckt en fråga. I samtalet försöker vi göra dessa frågetecken räta. Den tredje delen 

i boksamtalet är att utbyta kopplingar. Här söks det efter en mening eller ett mönster 

(Chambers 1994, 18-23). Detta beskriver Stensson närmare (se avsnitt 4.4 Lässtrategier). 

 

Inte nog med att det finns olika delar i boksamtalet. Det finns också enligt Chambers (1994, 

24-31) fyra olika sätt att framhålla något. Dessa är inga steg och går in i varandra. Att säga 

något för sin egen skull är det första sättet. Här pratar vi högt för att sätta ord på våra tankar. 

Det andra sättet är att säga något till andra, här kan eleven använda sina klasskamrater för att 

expandera sina egna tankar. Andemeningen i boken skapas med hjälp av varandra. Att säga 

något tillsammans är det tredje sättet. Här samlar vi varandras tankar och skapar nya tankar. 

Vi samlas i gemenskapen, och där utvecklar vi mer kunskap. Det fjärde och sista sättet är att 

säga något nytt. Det okända i texten väcks till liv och nya innebörder i texten synliggörs 

(Chambers 1994, 24-31).  

 

Som lärare kan vi genom frågor hjälpa elevens tänkande framåt och hjälpa till att utveckla 

samtalet (Jönsson 2007, 154). Vi lärare bör i boksamtalet undvika varför-frågan. Denna 

menar Chambers (1994, 60) kan uppfattas som en förhörsfråga. Varför-frågan är också enligt 

Chambers en sammanfattande fråga som eleven kan uppfatta som för stor att besvara och 

svarar då med ett sammanfattande svar exempelvis ”den var bra”. Därför myntade Chambers 

uttrycket tell me som på svenska översattes till Jag undrar (Chambers 1994, 61). 

 

Lärarens roll är inte att ge svar på elevernas frågor. Utan lärarens roll är att hjälpa eleverna i 

utforskandet av boken. Eleverna vill enligt Chambers inte ha svaren. De vill ha hjälp att själva 

förstå och sätta ord på tankarna (Chambers 1994, 39). Därför måste läraren hålla inne med sin 

tolkning av en text till dess att eleverna berättat deras tolkningar. Om eleverna frågar efter 

lärarens tolkning kan läraren säga att hon berättar det senare. Hon får inte avfärda det 

önskemålet men bör uppmuntra eleverna att först säga sina egna tolkningar (Chambers 1994, 

66). Även Andersson (2008, 33) säger att olika tolkningar bör föras fram och att det i samtalet 
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inte behöver komma fram något rätt svar. Läraren ska här verka vägledande och försöka skapa 

en bra atmosfär där alla tolkningar är lika mycket värda. 

 

Lärarens uppgift är också att ställa olika typer av frågor samt sammanfatta samtalet. 

Chambers (1994, 106, 108, 111) delar upp frågorna i olika huvudområden. De är ”hur vet du 

det?”-frågor: En fråga som för tillbaka diskussionen till texten, allmänna frågor: Som är 

frågor som kan anpassas till alla texter och specialfrågor: Frågor som är specifika för just 

denna text.  

 

Även om intentionen hos läraren är att vara lyssnande och inte styrande, visar Jönssons (2007, 

155) avhandling att läraren ibland omedvetet missade elevernas kommentarer eller repliker 

och således fördes samtalet åt ett annat håll. Jönsson menar att lärarens val, omedvetet såsom 

medvetet, påverkar samtalsresultatet. 

 

4.7.2 Bokval och bokmängd 

Klassrummen måste innehålla böcker av olika karaktär, i olika svårighetsgrad. När en bok tar 

slut kan eleven inte alltid springa till biblioteket. Ofta är det läsundvikaren som springer 

(Stensson 2006, 18). Om eleven däremot har några olika böcker med till sin plats, i olika 

genrer kan eleven alternera mellan dessa texter om den ena texten blir för svår (Stensson 

2006, 53). Andersson (2008, 33) säger att läraren ibland måste vägleda eleven inför bokvalet, 

detta för att eleven ska våga gå utanför sin trygghetszon. Han menar att eleverna ibland 

behöver utmaningar för att deras självförtroende ska höjas. 

 

I klassrummet kan det skapas tid för eleverna att diskutera bokval och hur dessa görs 

(Stensson 2006, 54). Stensson (2006, 55) tar upp hur klassificering av böcker kan ske. En lätt 

bok: där är allt förståeligt och lättläst. Precis lagom: dessa böcker är lite svårare. Eleven kan 

läsa nästan allt. Den sista klassificeringen är utmanande: dessa böcker kräver ansträngning för 

att läsa. Det kan vara svåra ord eller en genre som är ovan för läsaren. Stensson avslutar med 

att säga att denna klassificering inte räcker. Boken måste också vara intressant för läsaren och 

den måste passa det syfte för varför man läser (Stensson 2006, 55). 
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4.7.3 Skrivandet och tyst läsning 

Läsloggen är en bok där eleverna kan anteckna vilken sida de startar och avslutar läsningen på 

är en idé från Stensson. Hon menar att eleverna då får synliggjort hur lång tid boken tar att 

läsa och kan då planera sin läsning lättare (Stensson 2006, 53).  

 

Jönsson (2007, 11, 93-94) tar i sin avhandling upp hur läsloggarna kan användas i ett 

klassrum. Hon benämnet bland annat att eleven innan boksamtalet kan, skriva ner sina tankar 

kring texten. Den text eleven skrivit utvecklas sedan i samtalet där elevernas tankar ligger till 

grund. I de lägre åldrarna kan eleverna rita en bild av det lästa och utifrån det formulera sig i 

sin läslogg. Jönsson (2007, 97, 102) påtalar att elever som behöver skrivhjälp kan få detta av 

läraren. Det hon märkt i sin undersökning är att mycket av skrivandet i loggböckerna är 

kopplingar till och inom texten och att desto mindre är kopplat till elevers erfarenheter.  

 

Lindö (2002, 183-185) skriver också hon om loggböcker och hur de kan användas i 

litteraturundervisningen. Läsloggen är en bok där elevens tankar kan skrivas ner, säger hon. 

Uppgiften kring läsloggen kan vara lärarstyrd eller spontan av eleverna. Detta arbetssätt kan 

gynna de tysta eleverna i klassen, då allas tankar skrivs ner på papper och på sådant sätt blir 

hörda i det efterföljande samtalet. Läsloggarna kan också användas för att se elevens 

progression i läsutvecklingen. De kan även användas av eleven för att reflektera metakognitivt 

kring dennes läsutveckling och lärande. 

 

Jönsson (2007, 15, 157-158, 172) talar även om en annan typ av läslogg. En kvantitativ sådan, 

där boktitlar av det som eleven läst skrivs upp. Denna benämner hon i avhandlingen som 

bokbok. Med denna bokbok menar hon att läraren kan följa vad eleven läser. Denna boklista, 

som bokboken är kan senare användas vid utvecklingssamtal för att visa vad eleven faktiskt 

läst. Jönsson (2007, 172) påtalar att läraren måste inse att en sådan här boklista enbart talar 

om vad eleven läser och inte något annat. 

 

5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer bakgrunden och resultatet att diskuteras i förhållande till det syfte och 

de frågeställningar som finns uppställda under avsnitt 1. Inledning. För att det ska bli tydligt 

vad som visats och vad jag kommit fram till i denna studie har valet att dela upp diskussionen 

i avsnitt gjorts.  
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5.1 Förändring – behövs den? 

Min undersökning har tagit upp att läsförmågan i Sverige försämrats över tid. Detta gäller 

både avkodningsförmåga, intresset för läsningen, läshastigheten och läsförståelsen 

(Skolverket 2012, 1; SOU 2012:65, 12,39; Gustafsson & Rosén 2004, 5, 55-56). Den tid som 

läggs på läsningen i dagens samhälle har minskat, kanske beror detta på att vi ägnar allt mer 

tid åt datorer och internet (SOU 2012:65, 41, 58-60). Tid är något som behövs för att 

läsförmågan ska öka, men även stödet från vuxna är av vikt (Gustafsson & Rosén 2004, 57).  

 

För att eleverna ska bli framgångsrika i skolämnen samt kunna bli kompetenta 

samhällsmedborgare krävs en god läsförståelse, avkodningsförmåga, läsförmåga och ett 

intresse och en motivation för att lära sig att läsa (SOU 2012:65, 30-31, 63, 83; Skolverket 

2007b, 8, 10; Gustavsson & Rosén 2004, 56). Med en god läsförståelse kan eleven förstå 

andras tankar, dra slutsatser, se samband, reflektera och argumentera (SOU 2012:65, 30). 

Dessa är viktiga delar för, som synes ovan, både samhällsutvecklingen samt skolgången. 

 

Bilden av momentet tyst läsning, som finns beskriven under avsnitt 3.4 Tyst läsning i denna 

rapport, har under studien förstärkts. Både rapporter (Se exempelvis SOU 2012:65, 87-89; 

Skolverket 2007b, 12), litteratur och avhandlingar (Se exempelvis Stensson 2006, 17; 

Skolverket 2007a, 82) påvisar en enskild aktivitet som till stor del fokuserar på mängdläsning, 

avkodning och läshastighet. Den tysta läsningen idag är något som sker när den ordinarie 

undervisningen är avklarad. Min studie visar att detta drabbar de elever som kämpar med den 

ordinarie undervisningen. De kommer aldrig fram till momentet där de får läsa tyst och detta 

anser både Stensson (2006, 16), Ewald (2007, 156-157) och jag är ett problem. För hur ska 

dessa elevers läsförmåga öka om de aldrig får en möjlighet att läsa? 

 

En liten del av litteraturen i undersökningen visar att samtalets roll i läsundervisningen stärkts 

och ökat men att det inte är en tillräckligt stor ökning (SOU 2012:65, 86). Det här är något jag 

insett måste förändras och som också ingår i läroplanen (Skolverket 2011b, 9). Med det menar 

jag inte att mängdläsningen, eller bokslukningen, ska tas bort helt. Jag anser likt Skolverket 

(2007b, 12; Skolverket 2011b, 16) och Skardhamar (1994, 11) att det är betydelsefullt att läsa 

mycket, men det är lika viktigt att tala om det lästa med klasskamrater samt få strategier för 

hur man ska ta sig an litteraturen. Det ingår också i läroplanen att eleverna ska få läsa och 

analysera, olika typer av text (Skolverket 2011a, 222). Den tysta läsningen behöver alltså 
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lyftas med andra typer av undervisningsformer (se exempel i avsnitt 5.2 Förändring – hur?) 

(Andersson 2008, 31). Viktigt är här att framhålla att bokslukningen också sker hemmavid. 

Dock anser jag, att den också måste få förekomma i skolan. Alla elever kanske inte har tid 

hemma till läsning, de kanske inte heller har stöttande vuxna runt sig eller böcker som de kan 

läsa. Här anser jag att skolan har en viktig roll för att se till att eleverna läser. 

 

Likt Körling (2011, 161,169) ser jag en fara om elevens oförståelse också blir tyst, då 

innehållet inte får samtalas om i momentet tyst läsning. Detta kan leda till att elever bara blir 

avkodare utan förståelse (Stensson 2006, 19-20). Om en elev enskilt sitter med en bänkbok 

och aldrig får tala om sin upplevelse vet vi lärare inte var eleven ligger i sin läsförmåga, vilket 

intresse eleven har för det lästa eller vilka frågetecken som dyker upp medan eleven läser. 

Lärarna missar då en väsentlig del av läsinlärningen och jag skulle vilja hävda att det bara blir 

en tidsutfyllnad, och en träning för automatisering, att ha tyst läsning i skolan. Om vi lärare 

intresserar oss för det lästa kan vi både synliggöra progressionen i läsförmågan, vi har mer 

material att bedöma för språkutvecklingen och vi kommer mer elevnära i 

undervisningssituationen.  

 

Lärarstödet är viktigt för elevens lärande och då undersökningen visat att lärarstödet vid tyst 

läsning är litet (Jönsson 2007,236) anser jag att detta bör öka. Om vi som lärare är rädda att 

förstöra läsupplevelsen som Skardhamar (1994, 12-13) menar att vi kan vara, måste jag 

framhålla hur viktigt det är med balans. Vi ska inte göra att intresset och lusten för läsningen 

hos eleverna minskas genom att överanalysera och använda för mycket pedagogik (Körling 

2011, 173), vi ska lyfta innehållet till nya nivåer av tolkning. Därför behövs en annan 

undervisning där innehållet i texten får vara i centrum. 

 

I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i Svenska (Skolverket 2011b, 12) framgår, 

som jag tagit upp innan, att progressionen i läsningen ska gå från avkodning till tolkning. De 

skriver att det i skolans senare år ska börja tolkas. Jag anser däremot att detta måste in 

tidigare. När eleverna knäckt koden kan de också öva på att ta till sig innehållet. De kan tänka 

och fundera över vissa aspekter i texten, både språkliga och tolkningsbara sådana. Detta är 

något som kan leda till ett fokusskifte från att lära sig läsa, till att lära som om det lästa 

(Taube 2007a, 61). I studien tar jag upp den tysta läsningen, men jag skulle också vilja 

argumentera för att eleverna redan tidigt, till och med innan de knäckt koden, kan få 
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undervisning i lässtrategier genom högläsningen. Här kan analyserande och reflekterande få 

rum. Jag anser därför att elevernas frågor redan här bör lyftas; i de tidiga årens 

läsundervisning. Där menar också litteraturutredningen att grunden för läsinlärningen skapas 

(SOU 2012:65, 76). Undervisning i lässtrategier är alltså något som kan pågå under hela 

skoltiden (Körling 2011,170). 

 

Skolverket (2007a, 82) tar upp att syftet med undervisningen idag verkar vara att eleverna ska 

få öva sin läsförmåga samt att de ska få läsupplevelser. Detta anser jag inte är ett tillräckligt 

syfte då läsningen till synes är mycket mer. Att knäcka koden och läsa mycket räcker inte för 

att bli en bra läsare. Eleverna måste få strategier för hur man läser och tolkar en text. En liten 

ökning av denna typ av undervisning visar PIRLS 2011 (Skolverket 2012, 9, 61) på, men det 

krävs mer. Precis det Skolinspektionen (enligt SOU 2012:65, 89) kommit fram till, har jag 

också fått upp ögonen för. En bearbetning av text kräver mycket mer än bara låta eleverna 

svara på givna frågor. Eleverna måste få undervisning i hur man kan leta upp dessa svar, hur 

man kan tolka in i texten och störst av allt är kanske att undervisningen inte behöver vara 

enormt lärarstyrd. Vad händer om vi låter elevernas frågor styra oss och guida oss in i en 

bearbetning av det lästa?  

 

Det jag kommit fram till i denna studie är att en förändring av den tysta läsningen behövs. 

Detta för att komma ifrån ett fokus där enbart läsförmågans del, avkodning är i fokus. Även 

innehållet i det eleverna läser är viktigt och där kan vi inhämta mycket kunskap. Om 

undervisningen inte ändras ser jag en risk för ytterligare försämring av främst läsförståelsen i 

kommande nationella och internationella undersökningar. Om det kommer att bli så kan jag 

däremot inte svara på. Detta är en mätning som måste göras på en betydligt större 

forskningsbasis. Jag kan bara se till denna studies resultat och här står det klart att något måste 

göras. Vad detta kan vara förklaras i följande avsnitt. 

 

5.2  Förändring – hur? 

Denna undersökning visar att studier påvisar att mängdläsningen, bokslukandet, fortfarande är 

viktig. Men den visar också att andra undervisningsstrategier måste till. Avkodningsförmågan 

och flytet är en viktig förmåga för att bli en bra läsare (se exempelvis Skolverket 2007b, 8) 

men om eleverna avkodar och inte förstår vad de läser uppstår ett tomt läsande precis som 

Stensson (2006, 24) påvisar. Detta innebär att vi i skolan måste arbeta med förståelsen 
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parallellt med avkodning och läshastighet. Med en sådan undervisning anser jag inte, att vi 

lägger för mycket pedagogik i den tysta läsningen. För precis som Körling (2011, 173) 

skriver, måste en bok ibland bara få läsas utan att behandlas. Läsupplevelsen och 

mängdläsningen är som sagt också viktig. 

 

Men hur kan en undervisning där det lästa behandlas se ut? Klart är att det finns olika 

angreppsätt och att kunskapssynen styr. Vad som görs får betydelse för vilka resultat det får, 

därför spelar angreppssättet in. Hur vi angriper en text får betydelse för tolkningen, därför 

måste syftet med vad vi gör vara tydligt. Är syftet att tolka in samhället, tolka texten eller att 

tolka författaren. Se mer om Skardhamars (1994, 19-47, 56-57) metod, synsätt och 

angrepssätt i avsnitt 4.7 Arbetssätt och metoder för tyst läsning. Vad syftet med den tysta 

läsningen är, är således en viktig fråga för läraren att fundera över och hålla aktivt i sin 

undervisning.  

 

Jag har i undersökningen tagit upp olika arbetssätt för hur den tysta läsningen kan förändras, 

dessa är: Samtalet och det dialogiska klassrummet, undervisning i lässtrategier och 

läsförståelse samt att arbeta med loggboken. Dessa olika arbetssätt kommer nu att få utspel i 

enskilda avsnitt för att tydliggöra hur en förändring av den tysta läsningen kan ske. 

 

5.2.1 Lässtrategier och läsförståelse 

Att läsförståelsen är viktig har forskning som tagits upp i denna studie visat (se 2.2 läsläget i 

Sverige). Om eleven inte förstår det den läser kan heller inte litteraturen användas för att 

vidga kunskapen om det som står. Taube bytte ut läsning mot läsförståelse i sin läs-ekvation 

(2007a, 14) och jag kan se varför. Vi läser för att förstå, varför skulle vi annars läsa? 

Tolkningen är därför betydelsefull (Taube 2007a, 68) och eleverna behöver stöttning i hur 

man kan tolka och de behöver förstå att ingen tolkning är den absoluta sanningen.  

 

Att eleven också blir textrörlig är en viktig del i att bli en god läsare (Liberg 2006, 23; Körling 

2011, 171), det gäller att kunna gå bortom bokstäverna på pappret och in i betydelsen av dessa 

samt ta betydelsen och jämföra den med olika saker i sig själv och i världen. När eleven får 

kunskap om tolkning, textrörlighet och undervisning i strategier anser jag att eleven lättare 

kan prata om sin läsning utifrån ett metakognitivt perspektiv. Detta är viktigt för att eleven 

ska kunna förstå var den befinner sig i sin resa mot att bli en god läsare. Läraren kan enligt 
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Taube (2007a, 45, 73) stötta eleven i detta genom att berätta om sina egna lässtrategier. För 

precis som Taube säger tror jag att elevernas läsning och läsförståelse kan gynnas av ett 

synliggörande av olika strategier.  

 

Av egen erfarenhet vet jag att det i många klassrum arbetas mycket med just läsförståelse nu. 

I vissa forum på nätet, exempelvis på Twitter och Facebook, syns en förståelse för hur viktigt 

det är med arbetet kring läsförståelse. Kanske är vi i en uppgång där det läggs mer energi på 

att undervisa i läsförståelse? Om det är så måste undersökas, men jag ser tendenserna. 

Stenssons (2006, 24-25) fyra läsförståelsenivåer tar enligt min mening tydligt upp var vi 

lärare bör sträva i denna undervisning i läsförståelse. En elev som inte har koll på vad den gör 

när den läser kan inte heller hjälpa sig själv då den fastnar. I skolan strävar vi efter att elever 

kan klara sig själva utan stöd och därför behöver vi strategiskt reflekterande läsare som kan 

hjälpa sig själva om de fastnar. 

 

Att undervisning i lässtrategier är viktigt har jag redan belyst i både bakgrund, resultat och 

diskussion. Något jag inte lyft upp är Anderssons (2008, 32) syn att eleverna kan bli 

läsundvikare om de inte får undervisning i bland annat lässtrategier. För att tycka om att läsa 

krävs det ett intresse och en motivation för att lära sig. Om en elev upplever svårigheter vid 

inlärningen och inte får hjälp med hur man kan göra för att komma vidare, kan jag förstå att 

eleven tappar sitt intresse och sin motivation: då blir eleven en läsundvikare. Därför anser 

även jag att eleverna bör möta undervisning i strategier. Det är inte tillräckligt att knäcka 

läskoden, utan eleverna behöver verktyg för att förstå texten och kunna tolka den. Eleverna 

behöver stöd i sin utveckling (SOU 2012: 65, 85). Detta framkommer även i kursplanen. 

Eleverna ska möta lässtrategier (Skolverket 2011a, 223-224). Detta innebär att lärare ska 

undervisa om lässtrategier. Hur detta görs är upp till läraren men i min undersökning har det 

uppkommit några sätt. Bland annat kan eleverna möta lässtrategierna genom att läraren 

modellerar dem, genom samtal, samt vid högläsningen. 

 

Läsinlärningen är något som sker både i hemmet och i skolan och jag anser att det borde 

fortgå att göra det, men jag anser också att vi i skolan borde ta ett större ansvar och inte förlita 

oss på att eleverna lär sig läsa i hemmet. Jag tänker på det lilla barnet som ska lära sig gå. Där 

finns föräldrar, och andra vuxna, runt detta barn för att stötta upp genom att hålla i barnet och 

visa hur man går. På samma sätt måste vi lärare stötta eleverna i skolan när de lär sig 
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läsandets konst. Vi måste stötta upp och visa hur man gör för att bli en effektiv läsare. Genom 

samtal om, och undervisning i detta, hjälper vi eleven framåt mot nya mål. En elev ensam 

med en bänkbok, utan strategier att ta sig an denna bok tror jag löper stor risk att bli en 

läsundvikare. Speciellt om eleven inte har stöttande vuxna hemma. Vi kan inte förlita oss på 

att läsinlärningen bedrivs i hemmet, inte heller förvänta oss detta, och därför måste vi 

förändra den tysta läsningen i skolan. Genom denna förändring kan vi följa och utveckla varje 

elevs läsning utifrån denna individs proximala utvecklingszon. 

 

Jag anser att det, med tanke på det jag skrivit innan, är viktigt att som lärare vara medveten 

om vilka strategier en bra läsare använder sig av och här menar jag att Pearsons studie som 

Stensson (2006, 29) tar upp är väldigt belysande och bra. Att vi som lärare vet att bra läsare 

gör kopplingar, ställer frågor till texten, skapar inre bilder och gör inferenser mellan bland 

annat sig själv, texten och världen, gör att vi kan använda denna kunskap i vårt klassrum. Vi 

kan fråga eleverna vilka inre bilder de får av texten, vi kan arbeta med inferenser och att ställa 

frågor. Genom kunskap om detta kan vi utveckla en bättre undervisning. Jag har även tagit 

upp andra lässtrategier som är viktiga i arbetet och jag hänvisar dig som läsare tillbaka till 

avsnitt 4.3.2 läsförståelse och 4.4 lässtrategier för att läsa mer om dessa. Där går det att läsa 

mer om olika kopplingar och hur dessa görs.  

 

Langer (2005, 23) pratar om föreställningsvärldar som något läsaren skapar och bygger upp. 

Kunskapen om hur denna uppbyggnad går till är något som är bra om vi lärare känner till. 

Genom kännedom kan vi använda även denna kunskap i vår undervisning. Jag förstår det som 

att dessa föreställningsvärldar skapas för att läsaren ska få en förståelse för det lästa. En sådan 

förståelse anser jag är viktig. Själv kan jag relatera till det Langer skriver om (se avsnitt 4.5 

föreställningsvärldar) speciellt då jag läser skönlitteratur. Då jag läser skönlitteratur hamnar 

jag i en värld där boken spelas upp runt mig. Jag relaterar olika händelser till mitt eget liv och 

andra texter jag läst och när boken är slut uppstår som ett vakuum. Jag tänker, att vi i skolan 

kan ta del av dessa föreställningsvärldar och prata med varandra om de olika tolkningarna 

som vi får. Att jag upplever något på ett sätt betyder inte att alla gör det.  

 

Hur man kan arbeta med både lässtrategier och läsförståelse är egentligen upp till läraren, men 

i min studie har jag visat att detta bör vara en betydelsefull del i undervisningen. 

 



 

33 

 

5.2.2 Samtalet och det dialogiska klassrummet 

Dysthes (1996, 66-68: 75) förklaring av det flerstämmigt dialogiska klassrummet bedömer jag 

som en viktig del av förändringen kring den tysta läsningen. Vi kan inte förändra läsningen i 

ett klassrum där läraren är den som pratar mest och har tolkningsföreträde. Det finns ingen 

absolut sanning i världen, allt är tolkningsbart. Det har jag fått lära mig under 

lärarutbildningen och det är något jag bär med mig i min lärarroll. Därför är det betydelsefullt 

att elevernas röster får höras i klassrummet och att deras frågor får plats. 

 

De samtal som lyfts i studien, är samtal som präglas av nyfikenhet för olika tolkningar och 

förklaringar. Vi kan också se ett ömsesidigt samspel mellan elever och lärare där elevernas 

tolkningar är viktiga för samtalet. Jag lyfter även en annan typ av samtal, ett som är mer styrt 

av lärarens frågor (Liberg, Geijerstam och Folkeryd 2010, 53-54). Jag har förstått att båda 

typer av samtal är viktiga. I undervisningen måste läraren både kunna ge bestämda uppgifter 

för att påvisa en viss strategi eller förståelsenivå, men också kunna vara mer fri och låta 

elevernas tankar styra. Om det enbart blir styrda samtal ser jag en risk i att eleverna tappar sitt 

intresse och sin motivation för att läsa. Därför krävs även här en balans.  

 

Genomförandet av samtalet kan vara i olika konstellationer, både lärare- elev, i helklass eller 

elev- elev. Det är detta ombyte som jag ser som framgångsrikt. Variationen i undervisningen 

ska man enligt mig inte underskatta som lärare. Detta innebär också en variation av 

undervisningsstrategi, där samtalet inte är den enda strategin som genomförs (Skardhamar 

1994, 66). Viktigt att belysa här är att det är det samtalande samtalet som Stensson (2006, 27) 

tar upp, som är det viktiga. Det utfrågande samtalet där ett rätt svar eftersträvas är något jag 

anser att vi bör frångå i boksamtal med ett syfte att lyfta tolkningar. För det första får någon 

tolkningsföreträde och för det andra utvecklar det inte läsförståelsen. Eleverna vill enligt 

Chambers (1994, 39) inte ha någon lärare som ger svar på deras frågor och det är också något 

som jag anser är oerhört viktigt att vi inte ger. Elevernas frågor ska lyftas och eleverna bör 

också ges tillfälle att besvara sina egna frågeställningar om de vill. 

 

Arbetet med samtalet kräver att läraren är inlyssnande och hjälpande men inte styrande. Detta 

är något som i studien belysts som svårt då läraren omedvetet kan styra samtalet (Chambers 

1994, 39; Jönsson 2007, 155). Med andra ord krävs en medvetenhet hos läraren och jag anser 

också att det är väsentligt att ta upp att ingen människa är ofelbar. Om man som lärare vet sina 
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brister kan man jobba med dem. Det farliga är då man inte är medveten om vad man gör och 

varför. 

 

Nu har jag visat hur viktigt det flerstämmigt dialogiska klassrummet är och jag har även 

påvisat samtalets vikt. Dessa arbetssätt kan man, också, använda för att utveckla den tysta 

läsningen. Exakt hur lärare gör detta, är upp till dem. Jag lägger stor vikt vid att man förankrar 

allt det som genomförs i klassrummet i läroplanen. Jag tänker också att man inte ska begränsa 

sig vid skönlitterär läsning utan också hålla boksamtal om sakprosa, lyrik och andra typer av 

text. På så sätt kan genrestilen lyftas och synliggöras för eleven, något som leder till en 

fördjupad kunskap om textstil.  

 

5.2.3 Loggboken 

Ytterligare en del i hur den tysta läsningen kan utvecklas är detta med loggboken. Jag ser 

många fördelar med en sådan bok. Istället för enbart en kvantitativ mätning av det lästa, 

synliggörs här elevernas tankar och funderingar. Jag tänker att loggboken kan användas både 

för givna uppgifter men också spontant av eleverna. Det eleverna skriver i loggböckerna 

tänker jag kan ligga till grund för olika samtal. Kanske är det tolkningar eller språkliga 

funderingar eleverna har. Tolkningar som vid den tysta läsningen annars inte kommit till tals. 

I loggboken synliggörs dessa och kommer upp till ytan. Jag tänker också att eleverna i 

loggboken kan skriva upp svårigheter de stött på och diskutera metakognitivt om hur de 

gjorde för att förbigå dessa svårigheter. På så sätt synliggörs elevens lärandeprocess mot att 

bli en bättre läsare.  

 

Jag ser också en fördel i den loggbok som Jönsson (2007, 15, 157-158, 172) tar upp i sin 

avhandling: bokboken. Genom att se titlar på det eleven läser kan läraren både stötta eleverna 

i sitt bokval men också se vad nästa steg kan tänkas vara. Jag säger som Jönsson, det är viktigt 

att inse att en sådan här bok enbart visar vad eleven läst och inget annat. Men jag ser ändå att 

det kan vara ett bra verktyg för att synliggöra just vilka böcker eleven läst. Denna bokbok kan 

användas som ett komplement till den andra loggboken där elevernas tankar får utspel. 

 

En mätning på väggen över bokmängder och en jämförelse mellan eleverna ser jag däremot 

som något negativt. Enligt min uppfattning bör man inte lägga någon större vikt vid att 

synliggöra den mängd böcker som läses. Kanske att detta måste ske i vissa klassrum för att 
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öka motivation och intresse, men jag ser ändå faran i att jämföra något kvantitativt. För vad 

säger att eleven faktiskt läste boken? Kanske blädderläste den för att få hänga upp en 

papperslapp på väggen som visar hur duktig eleven varit. Jag måste framhålla att denna syn 

på duktighet är något jag anser måste försvinna från svensk skola. Att vara duktig är inte att 

kunna prestera mycket och ofta. Det är också av vikt att framhålla att man ej heller är det man 

gör. Något som borde genomsyra all undervisning. 

 

5.3  Förändring för lärandet? 

Genom att göra dessa förändringar, beskrivna i avsnittet ovan, i undervisningen, ser jag att vi i 

skolan får större fokus på innehållet i den litteratur vi läser. På så sätt kan vi bygga vår 

undervisning kring litteraturen. Detta framgår även av LGR11 (Skolverket 2011b, 16) som tar 

upp att litteraturen breddar och utvecklar elevernas kunskaper. Tänk vad mycket kunskap 

eleverna missar om de inte förstår det de läser. Här anser jag att det är viktigt att belysa att 

”språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket 

2011a, 222). Då måste också skolan utveckla elevernas läsande. 

 

Med ett större fokus på innehållet anser jag att vi får upp lusten för det lästa. För hur roligt är 

det att läsa en bok om man för det första inte förstår den och för det andra inte kan relatera 

den till något? Detta är något eleverna i skolan måste få undervisning i; strategier för att ta till 

sig och tolka det skrivna. När de får detta utvecklas inte bara lusten och motivationen, även 

läsförmågan när det kommer till tolkning och förståelse förbättras. 

 

Genom att schemalägga den tysta läsningen kommer vi också åt problemet med att inte alla 

hinner eller får möjlighet att läsa. Om skolan gör läsningen till en stående punkt kan den 

naturligt få in både mängdläsningen, lässtrategier, läsförståelse och samtalet om innehållet. 

Detta för alla elever. Med det visar skolan att läsningen är en viktig förmåga, en förmåga som 

Skolverket själva säger ingår i alla ämnen och som gör att eleverna kan klara sig bra i 

samhället. Därför anser jag att tyst läsning och samtal om den bör schemaläggas som en fast 

punkt, istället för att som nu vara flyttbar. 

 

5.4 Reflektioner för fortsatt forskning 

Under min undersökning har många frågor väckts. Frågor som skulle behöva egna 

undersökningar. Jag undrar hur, och om kunskapen om hur, man kan arbeta med tyst läsning 
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finns hos lärare idag. Om den finns, varför används den då inte? Vad är det som gör att lärare 

istället använder bänkboken och avkodningsträning och varför premieras inte samtalet? För 

att ta reda på detta skulle en intervjustudie i samband med observationer behövas. Vad säger 

lärare att de gör i klassrummet, och vad gör de faktiskt. Detta är en undersökning jag gärna 

skulle ta del av. 

 

Medan jag läst all litteratur har jag funderat på hur enkelt det låter i litteraturen. Om det är så 

enkelt undrar jag varför inte alla lärare arbetar med samtalet, lässtrategier och loggboken i sin 

dagliga undervisning. Visst förstår jag att det beror på vad man är för typ av lärare, vilken 

kunskapssyn man har och vad man lägger mest energi på i undervisningen. Men jag ser ändå 

inget hinder till att arbetssätt likt de jag beskrivit kan finnas i någon del i alla klassrum. Är det 

inte lika enkelt som litteraturen får det att framstå? Hur utvecklas all denna teori till praktik? 

Detta är också något jag är nyfiken på. Kanske kommer jag fortsätta bära med mig dessa 

frågor och undersöka dem själv. En sak är i alla fall säker och det är att jag kommer att arbeta 

med lässtrategier i mina klasser där jag kommer verka som lärare. 

 

En sista fråga, som jag också lyft tidigare, är om en förändring av den tysta läsningen kommer 

att göra att elevernas läsförmåga visar på en ökning i internationella och nationella studier. 

Jag tänker att det kanske inte bara hänger på den tysta läsningens förändring, utan att det 

påverkas av en förändring av all läsning som sker i skolan. Där är den tysta läsningen, och bör 

fortgå att vara, ett moment. Men frågan kvarstår, kommer en förändring leda till en ökning i 

läsförmågan hos eleverna? 

 

6. Slutord 

Mitt arbete har påvisat att den tysta läsningen i skolan bör förändras, varför detta bör ske samt 

hur det kan göras och hur det påverkar eleverna. Till sist skulle jag vilja förstärka vikten av 

hur vi lärare ser på undervisningen. Detta spelar en stor roll för om och hur vi förändrar 

arbetet i vårt klassrum. Denna undersökning har genomförts genom Vygotskijs perspektiv på 

lärande. Detta innebär att det sociala samspelet är viktigt. Om man har en annan kunskapssyn 

kanske man inte alls kommer fram till samma resultat som jag. Jag vill här påpeka att vår 

läroplan dock bygger mycket på individuellt arbete kontra samspel och att samtalet och 

innehållet därför är viktigt. Precis som Stensson (2006, 17) skriver handlar det om ifall man 

som lärare insett att läsningen är ett medel för att tänka, fantisera, reflektera och samtala. Då 
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kommer man likt henne, och mig, inse att den tysta läsningen ibland behöver bli en läsning 

man samtalar om. För det är också som Körling (2011, 169) skriver, eleven ska ha möjlighet 

att få läsa tyst men också möjlighet att samtala om det lästa. Frågetecken ska få finnas i våra 

klassrum och där bör de också få en möjlighet att bli räta. Vi behöver lägga större vikt vid 

elevernas frågor. Om vi lärare gör det tror jag att motivationen och lusten för att läsa och lära 

kommer att gödas hos eleverna. Det är också viktigt att belysa att ett sådant ansvar inte enbart 

faller på svenskläraren. Språkundervisning sker i alla ämnen. Som sista ord vill jag avsluta 

med det viktiga citat jag inledde detta arbete med. Jag anser att det visar hur viktig 

språkundervisningen är i undervisningen och att vi bör fokusera mer på detta i dagens skola. 

 

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas 

fortsatta liv och verksamhet. Därför är det ett av skolans viktigaste uppdrag att 

skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. En nyckelroll intar 

förmågan att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag. 

 

(Skolverket 2007b, förord)  
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