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Abstrakt  
Resultaten från de internationella undersökningarna PISA 2012 och PIRLS 2011 har visat att 
svenska elevers läsförståelse och läsförmåga har försämrats. PISA 2015 visade dock på ett 
trendbrott vad gäller svenska elevers läsförståelse, de presterar bättre än vad de gjorde i 
undersökningen år 2012. Läsning är en förutsättning för att klara av skolan och att leva i 
samhället och det är en central del i läroplanen. Läsning är dessutom ett omdiskuterat ämne i 
skolvärlden och forskning visar att läsförståelsestrategier utvecklar elevernas läsförståelse. 
Detta gör läsning till ett intressant ämne att studera. Denna studies syfte var att finna 
sambanden mellan tyst läsning och utveckling av elevers läsförståelse i årskurs 1–3. Detta 
syfte konkretiserades med följande frågeställningar: Hur motiverar lärarna sitt arbete med tyst 
läsning? Hur resonerar lärarna kring sitt arbete med läsförståelsestrategier för att utveckla 
elevernas läsförståelse? Jag genomförde en intervjustudie med sex lärare i årskurserna 1–3. 
Vid analysen av insamlat material användes det sociokulturella perspektivet som stöd. 
Studiens resultat visade att lärarna ger eleverna många tillfällen till tyst läsning och de arbetar 
med läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. Resultatet visade också att 
lärarna framhåller vikten av samtal vid läsning.  
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1. Inledning 
För att kunna värdera och ta till sig kunskap och information både i skolan och i samhället är 
det en förutsättning att läsförmågan är utvecklad (Skolinspektionen 2011:1). Monica 
Reichenberg skriver i sin bok Vägar till läsförståelse – texten, läsaren och samtalet att en av 
skolans viktigaste uppgifter är att lära elever läsa, förstå och använda olika texter och en god 
läsförmåga är en avgörande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan (Reichenberg 2008:7). I 
svenskundervisningen i dagens skola är läsning en central del och läroplanen, Lgr11, lyfter 
fram läsning som en viktig del i kursplanen i ämnet svenska. Under syfte i kursplanen för 
ämnet svenska står det bland annat att elevers intresse för läsning ska stimuleras i 
undervisningen (Skolverket 2011:222). Tyst läsning är vanligt i de svenska klassrummen och 
samtliga lärare som ingick i PIRLS 2011 menar att deras elever ägnar sig åt tyst läsning någon 
gång varje vecka (Skolverket 2012:63). Läsning är en central del i läroplanen och en 
förutsättning för att både klara av skolan och att leva i samhället, dessutom visar 
internationella undersökningar på en försämring vad gäller svenska elevers läsförståelse vilket 
gör läsning till ett intressant område att studera.  
 
Utifrån examensarbetet som jag genomförde tidigare i utbildningen, där en systematisk 
litteraturstudie gjordes, var syftet att undersöka hur tyst läsning kan användas för att utveckla 
elevers läsförståelse i årskurs 1–3. Syftet preciserades i två frågeställningar som handlade om 
vilka förmågor elever använder vid tyst läsning samt hur läraren kan organisera 
undervisningen för att tyst läsning ska leda till ökad läsförståelse. Slutsatsen i studien var att 
läsundervisningen är komplex och att det är många olika förmågor som ska samspela för att 
läsning och läsförståelseutveckling ska uppnås. Fonologisk medvetenhet, avkodning och 
läsförståelse är tre viktiga förmågor som eleverna använder vid tyst läsning. Avkodning och 
läsförståelse måste samspela för att läsning ska uppnås. Utöver detta är även ett stort 
ordförråd, koppling mellan fonem och grafem och läsflyt viktiga för läsningen, samt tillgång 
till läsförståelsestrategier. Resultatet visade att användningen av läsförståelsestrategier ökar 
elevernas läsförståelse. Studien visade även att samtal är viktigt i samband med läsning, dock 
var samtal mer vanligt förekommande i samband med högläsning än vid den tysta läsningen. 
Resultatet i studien visade slutligen på vikten av kompetenta lärare med goda kunskaper inom 
läsutveckling, som kan stödja och hjälpa eleverna att utveckla läsningen (Wijk 2017). 
 
Jag har under min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på grundlärarprogrammet sett att 
eleverna ägnar mycket tid till tyst läsning i undervisningen. Det som jag reflekterat kring är 
att den tysta läsning inte följs upp genom till exempel samtal. En annan reflektion kring detta 
är att lärarna inte pratar om läsförståelsestrategier vid den tysta läsningen, utan dessa används 
mestadels i samband med högläsning. Utifrån resultatet i mitt första examensarbete och 
utifrån mina egna tankar och reflektioner från min VFU kommer jag i detta arbete genomföra 
en intervjustudie med sex lärare från årskurserna 1–3. Denna studie syftar till att finna 
sambanden mellan tyst läsning och utveckling av elevers läsförståelse i årskurs 1–3.  

2. Bakgrund 
I denna del av studien presenteras först vad läroplanen skriver om läsning och läsförståelse. 
Därefter följer en beskrivning av de internationella undersökningarna PIRLS och PISA. 
Slutligen presenteras några viktiga begrepp och områden som är relevanta för denna studie. 
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2.1. Styrdokument 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är det 
styrdokument som lärare ska utgå från i planeringen av undervisning i skolan. Under syfte i 
kursplanen för ämnet svenska står det att elevers intresse för läsning ska stimuleras i 
undervisningen (Skolverket 2011:222). I kursplanen för ämnet svenska finns läsning med som 
förmåga, centralt innehåll och kunskapskrav. Förmågan handlar om att eleverna ska läsa samt 
analysera skönlitteratur, men även andra texter som har olika syfte. I det centrala innehållet 
lyfts lässtrategier fram, eleverna ska använda strategier för att både förstå och tolka olika 
texter och de ska även kunna anpassa läsningen utifrån textens uppbyggnad. I det centrala 
innehållet skrivs det också fram att eleverna ska läsa olika typer av texter, såsom berättande 
texter, poetiska texter, faktatexter m.m. och förstå budskap, hur dessa är uppbyggda och 
innehållet i dem. Även ljud och bokstävers samband lyfts fram, vilket är en förutsättning för 
läsning (Skolverket 2011:223). Kunskapskraven för årskurs 3 handlar om att eleverna genom 
att använda lässtrategier ska kunna läsa elevnära och bekanta texter med flyt på ett någorlunda 
fungerande sätt. Eleverna ska också kunna visa grundläggande läsförståelse genom att återge 
viktiga delar ur ett innehåll på ett enkelt sätt. De ska också kunna koppla texters innehåll till 
egna erfarenheter genom enkla resonemang (Skolverket 2011:227). 

2.2. Internationella undersökningar 
Den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 
genomförs vart femte år och undersöker läsförmågan hos elever i årskurs fyra i olika länder i 
hela världen. Senaste undersökningen, som genomfördes 2011, visade att svenska elevers 
läsförmåga har blivit sämre, dock ligger Sverige över snittet i världen (Skolverket 2012:6). 
Undersökningen visade också att den undervisningsform som är vanligast förekommande är 
helklassundervisning. Det visade dock sig att individuellt arbete ökat i skolan och detta 
arbetssätt gynnar inte de elever som inte kommit särskilt långt i utvecklingen, då enskilt 
arbete ställer höga krav på eleverna (Skolverket 2012:8). Att eleverna får tillgång till 
lässtrategier är viktigt för att utveckla läsförståelse och undersökningen från 2011 visar att 
svenska elever mer sällan arbetar med lässtrategier i jämförelse med elever från andra länder. 
PIRLS 2006 gav samma resultat, dock har en ökning i arbetet med lässtrategier skett från 
undersökningen år 2001 (Skolverket 2012:8–9). Enligt lärarna i PIRLS 2011 består en 
fjärdedel av undervisningen i skolan av svenskundervisning och i genomsnitt ägnas 34 
procent av den undervisningen åt någon form av läsning, dessutom får eleverna ägna sig åt 
tyst läsning minst någon gång i veckan (Skolverket 2012:58, 63). 
 
Även PISA (Programme for International Student Assessment) som är en internationell 
undersökning för 15-åriga elever visar på en försämring vad gäller svenska elevers 
läsförståelse. Första PISA-undersökningen genomfördes år 2000 och sedan har 
undersökningar genomförts vart tredje år (Skolverket 2013:15). Undersökningen från år 2012 
visar att svenska elevers läsförståelse har blivit sämre sedan år 2000 (Skolverket 2013:134). 
Senaste undersökningen genomfördes år 2015 och visar att svenska elevers läsförståelse har 
blivit bättre sedan år 2012. Resultatet är nu på ungefär samma nivå som år 2009, dock är 
resultatet fortfarande sämre än år 2000, 2003 och 2006 (Skolverket 2016:22). 

2.3. Tyst läsning 
Tyst läsning innebär att eleverna läser tyst för sig själva (Skolverket 2012:3). Reichenberg 
(2008:63) menar att elever som inte har utvecklat goda läsförståelsestrategier missgynnas av 
den tysta läsningen. Att elever däremot får läsa tyst en stund, i en bok som de själva valt, är 
bra för att automatisera avkodningen. Inger Fridolfsson (2008:189) menar i sin bok 
Grunderna i läs- och skrivinlärning att det regelbundet krävs att eleverna får chansen till egen 
tyst läsning för att de ska kunna utvecklas till goda läsare. Den tysta läsningen är betydelsefull 
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och av stort värde för läsutvecklingen. Fridolfsson (2008:189) lyfter sex viktiga intentioner 
med den tysta läsningen. Den första handlar om att väcka elevernas intresse för läsning, 
eleverna ska känna glädje och nyfikenhet till böcker. Den andra intentionen handlar om att 
eleverna får träning i avkodning vid tyst läsning, så att de så småningom kan uppnå läsflyt. 
Den tredje intentionen är att elevernas språkliga förmåga utvecklas och ordförrådet blir större. 
Det fjärde skälet är att kunskap om meningsbyggnad och grammatik stärks i samband med 
den tysta läsningen. Vid den tysta läsningen får eleverna erfarenheter och förebilder kring 
struktureringen av en berättelse vilket är vad den femte intentionen handlar om. Slutligen 
läser eleverna för att skaffa kunskaper, vilket är ett mer långsiktigt och övergripande syfte 
med den tysta läsningen (Fridolfsson 2008:189). Maj Björk och Caroline Liberg (1996:89–90) 
menar i sin bok Vägar in i skriftspråket – tillsammans och på egen hand att är av vikt att 
eleverna tycker läsning är roligt, oavsett om det handlar om tyst läsning eller högläsning. Om 
eleverna tycker det är roligt att läsa underlättar det förståelsen i läsningen. För att eleverna ska 
tycka det är roligt att läsa bör de få välja böcker själva vid den tysta läsningen. Men det är 
också viktigt att läraren stöttar eleverna i val av bok, så att eleverna läser böcker på rätt nivå. 
Att eleverna får berätta om böcker för varandra brukar sprida läslust i klassrummet (Björk & 
Liberg 1996:89–90).  
 
Jan Nilsson (2007:80) skriver i sin bok Tematisk undervisning att det är vanligt att eleverna 
har en bänkbok i sina bänkar som de får läsa när de färdigställt de arbetsuppgifter som 
lektionen innehåller, den tysta läsningen sker då medan de andra klasskamraterna färdigställer 
arbetsuppgifterna. Nilsson menar att detta är ett oreflekterat arbetssätt och läraren använder 
läsningen som tidsutfyllnad. Bänkboken brukar oftast lånas på ett skolbibliotek eller så har 
eleverna med sig egna böcker hemifrån och lånar sedan dessa av varandra. När bänkboken 
blir tidsutfyllnad då arbetsuppgifter är färdigställda blir det sällan någon uppföljning av 
läsningen, om någon uppföljning sker brukar det handla om en bokrecension eller en 
sammanfattning av det lästa (Nilsson 2007:80). Nilsson (2007:80–81) menar vidare att 
läsningen i bänkboken främst fyller två olika funktioner. Den första handlar om att eleverna 
som är färdiga med uppgifterna läser tyst i bänkboken och ger på så sätt de andra eleverna 
chansen att arbeta vidare med sina uppgifter i lugn och ro. Den andra funktionen handlar om 
att bänkboken ger lästräning. Dock finns det vissa problem som uppstår genom att använda 
bänkboken som utfyllnad och det kan vara att eleverna ser läsning som något som inte 
prioriteras i undervisningen då det endast sker när andra uppgifter är färdigställda. Dessutom 
kan det vara så att vissa elever aldrig får chansen att läsa i bänkboken eftersom de inte hinner 
färdigställa de uppgifter de blivit tilldelade (Nilsson 2007:80–81). Björk och Liberg (1996:91) 
anser att tid bör avsättas varje dag för elevernas bänkbok, detta för att elevernas tysta läsning 
inte ska komma i kläm. Om eleverna endast får chansen att läsa när de färdigställt olika 
uppgifter hinner vissa elever aldrig läsa i bänkboken.  

2.4. Läsförståelse och läsförståelsestrategier 
Barbro Westlund (2009:6, 69) beskriver i sin bok Att undervisa i läsförståelse – lässtrategier 
och studieteknik svårigheten i att definiera läsförståelse eftersom det är ett komplext begrepp. 
Ska eleverna utveckla läsförståelse genom alla skolans år är det inte tillräckligt att se om 
eleverna kan läsa flytande och svara på innehållsfrågor av enklare karaktär. Denna studie har 
Barbro Westlunds (som är lärarutbildare och arbetar inom läs- och skrivområdet) definition av 
läsförståelse: 
 

Sammanfattningsvis kan man säga att läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process, 
som inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. Man läser för att skapa 
mening och förståelsen påverkas av syftet, dvs. uppgiftsformuleringen före läsningen. Läsaren 
ska både iaktta och känna sig bunden till textinnehållet, samtidigt som han eller hon ska gå 
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utanför innehållet och tillföra texten något nytt. Läsaren och texten interagerar på så sätt för att 
skapa mening (Westlund 2009:70). 
 

Westlund (2009:70) menar vidare att nyckeln till läsförståelse är att eleverna får tänka och 
resonera på djupet och därigenom använda kunskapen, genom så kallat aktivt deltagande. Det 
vanliga är att elevernas läsförståelse kontrolleras via olika test eller kontrollfrågor, men 
istället bör eleverna få använda sina kunskaper genom aktivt deltagande, där de får visa sin 
förståelse genom att resonera och tänka. Westlund (2009:41–42, 101) beskriver också att 
eleverna i dagens skola möter många olika typer av texter och alla texter intresserar inte alla 
elever. Det viktiga i läsningen, oavsett vilken text eleverna läser, är att de har förmågan att 
skapa förståelse i läsningen. Eleverna ska inte endast läsa texten, utan de ska också tolka den 
och genom tidigare kunskaper och utifrån ny kunskap som uppstår i läsningen dra slutsatser. 
Inferenser är en viktig del av läsförståelsen, som handlar om att kunna läsa mellan raderna. 
Inferenser uttrycks inte direkt i texten, utan läsaren måste fylla det tomrum som författaren 
lämnat till läsaren utifrån den egna förståelsen. När läsförståelse uppnåtts interagerar läsaren 
och texten med varandra och förståelse uppstår. Westlund (2009:43) menar vidare att 
läsförståelsestrategier är viktigt för att utveckla god läsförståelse och det handlar om att 
läraren måste ge eleverna medvetna verktyg som underlättar förståelsen vid läsning. 
Läsförståelsestrategierna används medvetet för att öka förståelsen i texter. Alla elever gynnas 
av en strukturerad undervisning i läsning, både elever som redan har uppnått läsflyt och 
läsförståelse men också de elever som kämpar med läsningen (Westlund 2009:43).  
 
Att en person med god läsförmåga förstår allt den läser är en vanlig missuppfattning som inte 
stämmer. Det som karaktäriserar den goda läsaren är att den inser när den inte förstår något 
och är då medveten om hur den behöver gå vidare för att skapa förståelse. Den goda läsaren 
har och använder lässtrategier i läsningen och är även medveten om att olika strategier behövs 
för olika typer av texter. Vid mötet av en ny text inser den goda läsaren att en ansträngning 
krävs för att kunna skapa förståelse i läsningen och att det krävs inferenser i läsningen, att läsa 
mellan raderna (Reichenberg 2008:60–61).  
 
Fem av sex informanter i studien arbetar med läsförståelsestrategierna från en läsande klass. 
Dessa strategier är (En läsande klass 2017):  

o Spågumman handlar om att förutspå och ställa hypoteser kring texter. Detta görs 
genom att se över rubriker, bilder, bildtexter och vilken typ av genre texten har. 
Spågumman används före, under och efter läsningen.  

o Konstnären handlar om att skapa inre bilder av det som läses, läsaren lever sig in i 
texten genom sinnena och kan på så sätt se, höra och känna textens handling. Denna 
strategi används under läsningen.  

o Detektiven handlar om att reda ut oklarheter som uppstår i läsningen, såsom nya ord 
och uttryck. Det kan handla om att läsa ett ord igen, att läsa en hel mening igen, läsa 
om ett helt stycke för att skapa förståelse för ett ord via dess sammanhang, koppla ord 
till andra språk, fundera om ordet är ett sammansatt ord och fundera om det är ett 
substantiv, adjektiv eller verb, att använda förkunskaper inom området och slutligen 
kan man slå upp ordet eller fråga någon som vet vad ordet betyder. Denna strategi 
används under läsningen. 

o Reportern handlar om att ställa frågor till texten. Dessa frågor kan ställas på tre olika 
nivåer, vilka är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden innebär 
att ge ett svar som står direkt utskrivet i texten. Frågor mellan raderna innebär att 
läsaren måste finna svar på flera olika ställen i texten och dessutom dra egna 
slutsatser, vilket innebär att läsa mellan raderna eller att göra inferenser. Frågor 
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bortom raderna kräver att läsaren kan göra text-kopplingar, vilket innebär att använda 
sig av tidigare kunskaper och erfarenheter. Denna strategi används under och efter 
läsningen.  

o Cowboyen handlar om att sammanfatta textens viktigaste delar. Strategin används 
under och efter läsningen (En läsande klass 2017). 

2.5. Lärarens viktiga roll 
Läraren har en viktig roll vad gäller elevers utveckling av läsförståelse. En avgörande faktor 
vid elevers utveckling av läsförståelse är att läraren navigerar, det vill säga vägleder eleverna 
vid deras utveckling av läsförståelse. Läraren måste hjälpa eleverna att utveckla läsförståelse 
på bredden, men även på djupet. Det räcker inte med endast ytliga frågor kring texter om 
elevernas läsförståelse ska utvecklas, utan frågor måste ställas på djupet (Westlund 2009:8–
9). Även Reichenberg (2008:64) menar att läraren har en viktig roll och bör vara väl 
medveten om hur läsförståelse byggs upp hos eleverna. Westlund (2009:36) menar att vid den 
tysta och självständiga läsningen har läraren också en viktig roll. Den tysta läsningen ger 
eleverna chansen att bredda sin läsrepertoar och att utveckla ett eget ansvar för läsningen. 
Men här har läraren en viktig uppgift att vägleda och hjälpa eleverna, för läser eleverna alltid 
texter inom samma genre utvecklar de till exempel inte ordförrådet. Då blir lärarens uppgift 
att vägleda eleverna till lämpliga texter (Westlund 2009:36). När undervisning i läsning sker i 
skolan är det viktigt för läraren att tänka på att läsningen ska vara meningsfull och den text 
som eleverna läser måste intressera eleverna och gärna handla om något som eleverna kan 
koppla egna erfarenheter till eller som de har kunskaper kring. När man läser kliver man in i 
en annan värld, därför är det av vikt att texternas värld går att koppla till elevernas värld. När 
elever läser måste de kunna relatera till texterna via olika känslor, såsom att bli glad, arg, 
ledsen, upprörd eller att bara kunna känna igen sig i texten (Nilsson 2007:79–80). Läraren 
måste visa intresse för elevernas tysta läsning, att sätta sig ned med en elev och prata om den 
tysta läsningen gör att elevernas medvetenhet kring sin egen läsutveckling stärks. Eleverna får 
då chansen att berätta om upplevelserna kring en bok och således visa på läsförståelse (Björk 
& Liberg 1996:91).  

2.6. Samtal vid läsning 
Reichenberg (2008:63–64) menar att många skolor har så kallade bokbad för att utveckla 
elevers läsförståelse, där får eleverna läsa bok efter bok. Författaren menar att detta oftast 
leder till läsning utan liv, då eleverna sällan får chansen att samtala kring de lästa böckerna. 
Reichenberg (2008:63–64) menar vidare att en risk med bokbadet är att eleverna skriver 
recensioner som enda uppföljning till läsningen och till en början kan detta leda till 
utveckling, men i längden finns en risk att det blir mekaniskt. Om eleverna ska kunna 
utveckla läsförståelse krävs det att de får stöttning och undervisning av skickliga lärare som är 
väl förstådda i hur läsförståelse byggs upp (Reichenberg 2008:63–64). Reichenberg (2008:68) 
menar vidare att gemensam läsning och efterföljande samtal är ett bra arbetssätt för att så 
småningom kunna läsa självständigt. I samtal händer det mycket och de som ingår i samtalet 
får chansen att lyssna till andras tankar samtidigt som man gör jämförelser, tolkar och 
misstolkar, man löser problem tillsammans, ställer frågor och reflekterar kring saker. Genom 
samtal ges möjligheten att utveckla och bearbeta kunskap. För att lärande ska uppstå är samtal 
en viktig del (Reichenberg 2008:68).  
 
Fridolfsson (2008:201) menar att samtal kring texters innehåll är viktigt för att utveckla 
läsförståelse. I samtalen kan diskussioner kring hur personer i texten beskrivs, vilken miljö 
som handlingen utspelar sig i och hur tidpunkter lyfts fram i texten. Det är även av vikt att 
samtala om till exempel dialoger och interpunktion. Eleverna måste kunna förstå vem det är 
som pratar i dialogen för att kunna skapa förståelse i läsningen. Eleverna måste också veta hur 
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interpunktion används vid läsning, texten blir svårbegriplig om man missar eller hoppar över 
pauser och punkter, då kan innehållet i texten förändras vilket påverkar förståelsen. Att 
samtala om en text innan eleverna börjar läsa är också av stor vikt för att underlätta 
förståelsen. I samtalet kan man gå igenom huvudpersonerna i texten och göra förutsägelser 
genom att läsa de första raderna i boken och utifrån det gissa vad boken kommer att handla 
om (Fridolfsson 2008:201).  

3. Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att finna sambanden mellan tyst läsning och utveckling av elevers 
läsförståelse i årskurs 1–3. Detta syfte konkretiseras med följande frågeställningar: 
 

o Hur motiverar lärarna sitt arbete med tyst läsning?  
o Hur resonerar lärarna kring sitt arbete med läsförståelsestrategier för att utveckla 

elevernas läsförståelse?  

 
4. Tidigare forskning 
Denna del av studien ger en övergripande beskrivning av vad tidigare forskning skriver om 
tyst läsning, läsförståelse och läsförståelsestrategier. I detta kapitel ingår endast vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar som är av god kvalitet utifrån kriteriet att de är granskade av 
sakkunniga eller så kallat peer review (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:61).  

4.1. Organisering av undervisning i tyst läsning 
Resultatet i Helena Eckeskogs studie Varför knackar han bara inte på? – en studie om arbete 
med läsförståelse i åk 1–2 och i Catarina Schmidt och Karin Jönssons artikel Glädjen i att 
förstå – förhållningssätt och strategier pekar på att lärare organiserar undervisningen så att 
eleverna först får lära sig strategier vid högläsning, för att sedan tillämpa dessa vid den tysta 
läsningen (Eckeskog 2013:92, 95, Schmidt & Jönsson 2015:7). Eckeskog (2013:95) menar att 
högläsningen ska göra att eleverna lär sig att förstå och ta till sig text som de sedan kan 
använda vid den tysta läsningen. Dock påpekar författaren att det inte är helt säkert om alla 
elever i studien förstår att de strategier som de använder vid högläsningen också kan användas 
vid den tysta läsningen. Vidare visar Karin Jönssons (2007:236) studie Litteraturarbetets 
möjligheter – en studie av barns läsning i årskurs F–3 att den tysta läsningen är 
svårorganiserad på grund av att lärarens syfte är att läsningen ska vara fri, men eftersom 
läraren styr när och var eleverna ska läsa blir den inte så fri som tanken var. Dessutom 
försvinner stöd från både lärare och kamrater vid den tysta läsningen, stöd som boksamtal vid 
högläsning finns inte vid den tysta läsningen. Det stöd eleverna får av läraren vid den tysta 
läsningen är hjälp att välja bok (Jönsson 2007:236). 
 
I Tarja Alatalos studie Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3 – om möjligheter och 
hinder och i Jönssons studie visar resultatet att lärarnas ambition med den tysta läsningen är 
att eleverna ska få läsa mycket och ofta (Jönsson 2007:237; Alatalo 2011:86). I Schmidt och 
Jönssons (2015:5) artikel framkommer det att vid elevernas tysta läsning är det viktigt att 
böckerna eleverna läser anpassas utifrån varje elevs nivå vad gäller läs- och skrivutvecklingen 
(Schmidt & Jönsson 2015:5). Oavsett om läsningen sker enskilt eller i grupp, måste eleverna 
få chansen att bearbeta det lästa. Författarna ger exempel på att eleverna kan skriva läsloggar, 
dessa blir sedan underlag för boksamtal. Läsloggar kan utveckla elevernas tankar och 
reflektioner medan de läser och eleverna blir också mer aktiva i sin läsning när läsloggar 
skrivs (Schmidt & Jönsson 2015:7). I Schmidts (2013:122) studie Att bli en sån’ som läser – 
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barns menings- och identitetsskapande genom texter organiseras undervisningen så att 
eleverna får träna på läsförståelse genom den tysta läsningen, bland annat via övningsböcker 
där de får läsa och sedan svara på frågor. En annan viktig del i läsundervisningen som lyfts i 
två avhandlingar och en artikel är att läraren måste stötta och vägleda eleverna i val av böcker 
vid den tysta läsningen. Vissa elever klarar detta på egen hand, medan andra behöver mer 
stöttning. De elever som har svårigheter med läsningen kan behöva extra stöd att välja en bok 
som intresserar dem och får dem att vilja läsa (Varga, Hultgren & Widhe 2015:10; Eckeskog 
2013:96; Jönsson 2007:236, 239). 
 
Resultatet i Alatalos (2011:194–195) studie visar att när eleverna lärt sig avkoda, lämnas de 
utan stöd i läsningen och fokus läggs istället på att eleverna ska läsa mycket. Det betyder att 
vissa elever som skulle behöva mer stöd via läsförståelsestrategier eller läsningens tekniska 
grunder, såsom att läsa med intonation och frasering eller att läsa texter av olika 
svårighetsgrad, lämnas utan detta stöd. Jönsson (2007:238–239) lyfter i sin studie begreppet 
scaffold, som översatt till svenska betyder byggnadsställning. Jönsson väljer i sin avhandling 
att använda begreppet stödstruktur. Att ge eleverna stöd där de befinner sig, att de får klara av 
saker tillsammans i klassen som de inte kan göra på egen hand är att bygga stödstrukturer. 
Begreppet scaffold förklaras utförligare under kapitel 5 teoretiska utgångspunkter då det är en 
del av den teori som denna studie tolkas mot. Jönsson (2007:240) menar vidare att eleverna 
utvecklas som läsare genom läsning tillsammans, samtal och den enskilda tysta läsningen. 
Stödstrukturerna är viktiga inom alla dessa områden, men på olika sätt. Stödstrukturerna 
förändras genom årskurserna visar studien, men de tas aldrig bort utan finns med hela tiden 
(Jönsson 2007:240). 
 
Eleverna i Jönssons (2007:156, 237) studie skriver boklistor där de dokumenterar vad de läser 
vid den tysta läsningen och tanken med detta är att eleverna själva ska få välja böcker utifrån 
intresse. För att eleverna ska kunna utveckla läsflyt behövs det tid till regelbunden tyst läsning 
där eleverna får läsa böcker som intresserar dem och det är viktigt att eleverna får olika typ av 
stöd i läsningen. Organisering av den tysta läsningen kan ske på olika sätt och ett sätt är att 
eleverna har en bänkbok. Bänkboken brukar oftast vara en skönlitterär bok som eleverna har i 
bänken och tar fram och läser när det finns tid över eller när de är färdiga med de 
arbetsuppgifter de blivit tilldelade. Jönsson (2007:157) beskriver vidare att när läraren låter 
eleverna läsa i bänkboken när de är färdiga med arbetsuppgifter kan problem uppstå. 
Problemen som kan uppstå är att boken aldrig hinner bli läst eller att eleverna uppfattar den 
tysta läsningen i bänkboken som något oviktigt och något som inte prioriteras. Bänkboken blir 
tidsutfyllnad och något man endast gör när det inte finns några arbetsuppgifter kvar att 
slutföra. Resultatet i Jönssons (2007:157) studie pekar på att eleverna i undersökningen fick 
möjlighet till tyst läsning varje dag och i dessa fall valde eleverna själva böcker efter intresse. 
Resultatet i Alatalos (2011:86) studie visar att lärarna tycker att upplevelseläsning är viktigt. 
 
Alatalos (2011:191, 194) studie visar att läraren är den viktigaste faktorn för elevers lärande, 
men en stor del av lärarna i studien visar brister i förståelsen för elevers läsinlärning. Att 
lärarna själva inte förstår språkets uppbyggnad gör att de inte kan lära eleverna detta, vilket 
oroar författaren. Även Varga, Hultgren och Widhe (2015:3) beskriver i sin artikel Att 
stimulera elevers läsintresse – ett samverkansuppdrag att läraren har en viktig roll vid 
elevernas läsutveckling, lärarna måste ha kunskaper kring läsprocessen och de måste 
dessutom veta hur de kan stötta eleverna för att de ska utvecklas som läsare. Jönsson 
(2007:239) menar att läraren är en viktig stödperson i arbetet med läsning, läraren ska stötta 
eleverna i läsningen och inte värdera deras arbete. Läraren ger eleverna tid till läsning och ser 
till att det finns böcker att tillgå samtidigt som hon vägleder dem.  
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4.2. Läsförståelse och läsförståelsestrategier  
I Eckeskogs (2013:100) avhandling och i Reichenbergs och Emanuelssons (2014:13–14) 
artikel Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter: En interventionsstudie visar resultaten 
att eleverna utvecklade läsförståelsen genom användningen av läsförståelsestrategier. 
Resultatet i Eckeskogs (2013:93) studie visar också att lärarna har utgångspunkten att 
eleverna ska lära sig att avkoda innan de börjar arbeta med läsförståelsestrategier vid tyst 
läsning. I Reichenbergs och Emanuelssons (2014:13–14) artikel visade det också sig att 
elevernas läshastighet ökade genom arbete med lässtrategier. Dock påpekar Eckeskog 
(2013:100) att lärarna inte var helt säkra på om elevernas läsförståelse ökade på grund av 
arbetssättet eller bara genom att eleverna var engagerade och intresserade. Detta kan ses om 
ett tecken på att lärarna inte reflekterar kring valda arbetssätt och de prioriteringar de gör i 
undervisningen. Alatalo (2011:188) understryker vikten av ett stort ordförråd samt goda 
läsförståelsestrategier för att underlätta elevernas förståelse av texter. Även Schmidt (2015:5) 
menar att eleverna behöver stöd via läsförståelsestrategier för att utveckla läsningen och 
läsförståelsen. Varga, Hultgren och Widhe (2015:3) beskriver i sin artikel vikten av att elever 
får träning i läsförståelsestrategier. För att förståelse ska kunna uppnås vid läsning krävs det 
tillgång till olika läsförståelsestrategier och att dessa används på ett fungerade sätt. För att 
eleverna ska utvecklas och kunna använda läsförståelsestrategierna måste läraren tydligt 
förklara och prata med eleverna om dessa och beskriva varför eleverna ska använda sig av 
dessa via ett systematiskt och medvetet arbetssätt (Varga, Hultren & Widhe 2015:4).  
 
Flera avhandlingar och artiklar visar exempel på läsförståelsestrategier som kan användas i 
undervisningen. Dessa läsförståelsestrategier är till exempel: återberätta, ställa frågor, reda ut 
oklarheter, förutsäga, dra slutsatser, hitta samband, sammanfatta med mera (se till exempel 
Varga, Hultgren & Widhe 2015:3; Eckeskog 2013:34; Reichenberg & Emanuelsson 2014:13–
14; Jönsson 2007:238). Resultatet i Jönssons (2007:238–239) studie visar att lässtrategierna 
tränas parallellt genom hela läsningen, man tränar inte en strategi i taget utan det är en 
naturlig del i arbetet med läsning. Lärarna i Eckeskogs (2013:91) studie ser olika på 
läsförståelsestrategierna, några lärare ser kunskap om symbolerna som centralt för arbetet 
med läsförståelse, medan andra lärare använder dem som ett verktyg när arbetet introduceras 
för att ge eleverna förståelse kring grundtanken med varje strategi. Schmidts (2013:122) 
studie visar att eleverna i årskurs 3-5 läser på egen hand och arbetar med läsförståelsen, detta 
görs genom olika övningsböcker eller läromedel och i årskurs 3 arbetar eleverna till exempel 
med övningsboken Äppel. I övningsböckerna läser eleverna något för att sedan svara på frågor 
(Schmidt 2013:122). Eckeskogs (2013:96) studie visar att det skulle göra det lättare för 
eleverna att överföra de kunskaper de fått kring lässtrategierna vid högläsning till den tysta 
läsningen om eleverna fick mer individuell stöttning och feedback kring läsningen och 
läsutvecklingen.  

I studien Comprehension After Oral and Silent Reading: Does Grade Level Matter? skriven 
av Suzanne M. Prior, Kimberley D. Fenwick, Katie S. Saunders, Rachel Ouellette, Chantell 
O’Quinn och Shannon Harvey (2011:183, 185–187) har de undersökt hur läsförståelsen 
påverkas efter både tyst läsning och högläsning hos elever i årskurs 1-7. Eleverna fick göra ett 
test där de skulle läsa en sida tyst och en sida högt, därefter skulle eleverna svara på tio frågor 
muntligt kring texten. Resultatet i studien visade att eleverna i årskurs 1–5 visade bättre 
resultat vad gäller läsförståelse vid högläsningen, medan eleverna i årskurs 7 visade bättre 
resultat på läsförståelsen vid den tysta läsningen. För eleverna i årskurs 6 skilde sig inte 
resultatet mellan högläsning och tyst läsning. Eleverna i årskurs 1 visade lägst resultat på 
läsförståelse och eleverna i årskurs 4-5 visade sämre resultat i både högläsning och tyst 
läsning än eleverna i årskurs 2-3 (Prior m.fl. 2011:188–189). Prior m.fl. (2011:189–191) 
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menar utifrån resultatet i studien att de inte märkte fördelarna med tyst läsning förrän eleverna 
går i årskurs 7. Högläsningen gynnar däremot elevernas förståelse för ord och 
meningsuppbyggnad och hur de samspelar. Eleverna utvecklar läsförståelsen på ett bättre sätt 
i de lägre årskurserna vid högläsning än vid tyst läsning. Dock påpekar författarna att tyst 
läsning är viktigt även om effekterna på läsförståelsen inte märks omedelbart, det tar tid att 
utvecklas som läsare och därför måste eleverna ofta få tillfällen till tyst läsning. När eleverna 
har blivit läskunniga och klarar av den tysta läsningen är det ett bättre arbetssätt än 
högläsningen för att utveckla läsförståelse. Detta för att eleverna vid den tysta läsningen inte 
behöver fokusera på språkljud och enskilda ord utan kan läsa och känna igen ordbilder. Vid 
högläsningen måste eleverna ljuda varje ord för att vara tydlig i läsningen (Prior m.fl. 
2011:189–191).  

4.3. Samtal vid läsning 
Jönssons (2007:237) studie visar att samtal kring det lästa utvecklar och fördjupar elevers 
förståelse av texter, men vid den tysta läsningen finns inget sådant stöd för att utveckla och 
förbättra läsförståelsen. Schmidt och Jönsson (2015:7) ger i sin artikel tips på att eleverna kan 
skriva läsloggar för att utveckla tankar och reflektioner kring det lästa, detta kan sedan leda 
till boksamtal. Varga, Hultgren och Widhes (2015:4) artikel visar på vikten av att läraren 
tydligt förklarar och pratar med eleverna om läsförståelsestrategierna för att de ska kunna 
använda dem och utveckla läsförståelsen. Även Reichenberg och Emanuelssons (2014:13–14) 
artikel visar att arbetet med läsförståelsestrategierna bygger på strukturerade lärarledda 
samtal. Resultatet i Eckeskogs (2013:92) studie visar på vikten av samtal i samband med 
läsning och samtal är vanligt förekommande i samtliga klassrum, lärarna visar ambition att 
göra eleverna till aktiva och deltagande individer vid läsningen. Av resultatet framgår att 
samtal är vanligt förekommande vid högläsningen.  
 
Eleverna i Jönssons (2007:135–136) studie får möjlighet till samtal om läsning varje dag, det 
kan vara kring högläsningen, den tysta läsningen eller den gemensamma läsningen. Ibland 
bestod samtalen av ”vardagsprat” om högläsningen eller det eleverna själva läst och ibland 
hade läraren planerat och organiserat samtal om böcker både i helklass och smågrupper. 
Samtal om de tankar som väckts hos eleverna vid lärarens högläsning var vanligast 
förekommande i klassrummet. Inför de planerade och organiserade boksamtalen fick eleverna 
skriva läsloggar och dessa blev då samtalets utgångspunkt. Eleverna hade fyra frågor att utgå 
från när de skrev läsloggar. Dessa var att skriva ned något man tyckt om i boken, något man 
inte tyckt om, skriva ned något som var svårt eller något man inte förstod och uppmärksamma 
kopplingar och mönster i texten. Frågorna fanns med som ett stöd om eleverna behövde, men 
samtalen styrdes inte utav dessa frågor. Eleverna tog ofta upp saker som de själva ville 
diskutera utifrån texterna. Jönsson (2007:234) menar vidare att eleverna i studien blev så inne 
i den tysta läsningen, så när de sedan för samtal eller skriver läsloggar visar det sig att vissa 
elever läser böckerna och tänker att de föreställer verkligheten. En elev läste om en 
plastindian och den blir i boken levande, eleven förstår inte hur något som består av plast kan 
bli en levande varelse. Läsloggarna och samtalen gör att eleverna får reflektera kring 
läsningen och ställa frågor till texterna. Eleverna får möjlighet till att fördjupa sina tankar 
kring det lästa när de får samtala med kamrater och lärare.  

5. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studies teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs syn 
på utveckling, lärande och språk (Säljö 2012:185). Dagens skola bygger mycket på att man 
ska lära i samspel med andra och att lärarens stöd och hjälp är av stor vikt i undervisningen, 
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därför väljer jag att koppla denna empiriska studie till det sociokulturella perspektivet. 
Begreppet scaffolding beskrivs också då det går in i det sociokulturella perspektivets syn på 
lärande. Nedan följer en beskrivning av vilka delar ur det sociokulturella perspektivet som 
denna studies resultat tolkas emot, centrala begrepp som kommer att användas vid analysen är 
scaffolding, mediering och den närmaste utvecklingszonen. 

5.1. Sociokulturella perspektivet 
Scaffolding, som även kallas stödstrukturer, handlar om att läraren hjälper eleverna i 
förståelsen genom att sätta upp så kallade byggnadsställningar. Det viktiga är att läraren 
anpassar stödet utefter varje individ, alla är olika och behöver olika slags stöd. Så småningom 
utvecklas eleverna och behöver nya slags stöd eller byggnadsställningar. Målet med 
stödstrukturerna är att eleverna till slut ska klara sig på egen hand. Att varje enskild elev får 
utvecklas på rätt kognitiv nivå är syftet med scaffolding (Westlund 2009:123–124). Stöd och 
hjälp av lärare eller en mer kompetent vän är enligt Vygotskij centralt för att förstå världen. 
Det eleven till en början behöver hjälp av en mer kompetent person för att klara av, ska så 
småningom leda till att eleven klarar av det på egen hand. Läraren behöver därför ha kunskap 
kring elevers utvecklingszon inom ett specifikt begrepp eller färdighet, för att kunna stötta 
och vägleda dem i sin utveckling (Säljö 2012:193-194). Scaffolding kan kopplas samman med 
det sociokulturella perspektivet, där kunskap uppstår i en social kontext, det vill säga i ett 
sammanhang. I detta perspektiv utgår inte lärandet från elevers egen aktivitet, utan lärandet 
uppstår i samspel med andra människor (Westlund 2009:20–21).  
 
Begreppet mediering är centralt inom det sociokulturella perspektivet och handlar om att vi 
förstår omvärlden och agerar i omvärlden genom att använda redskap eller verktyg. Enligt 
Vygotskij använder människan språkliga och materiella redskap (Säljö 2012:187). Språket är 
enligt Vygotskij det viktigaste medierande redskapet. Det är via kommunikation med andra 
som vi får chansen till att uttrycka oss och för att kunna organisera omvärlden hjälper de 
språkliga begreppen oss. I det mesta vi tar för oss är språket centralt och språket handlar i 
detta fall inte om svenska eller tyska, utan om ett flexibelt teckensystem. Genom detta 
teckensystem uttrycker vi oss och skapar förståelse för omvärlden. Det talade och skrivna 
språket ger människor möjlighet att skapa gemensam förståelse (Säljö 2012:189–191). Säljö 
(2012:192-193) förklarar skillnaden mellan den primära socialisationen och den sekundära 
socialisationen. Det som sker i början av barnens liv kallas den primära socialisationen, detta 
stadie är mycket betydelsefullt och här utvecklar barnen sitt första språk, de lär sig att 
socialisera med andra och utvecklar en egen identitet. I den sekundära socialisationen ges 
man vidare kunskaper och färdigheter från bland annat skolan. Den primära socialisationen 
kopplas till vardagliga begrepp som människor får genom dagligt samspel med närmaste 
kretsen, medan den sekundära socialisationen kopplas till vetenskapliga begrepp och dessa 
begrepp är sådana man inte möter i vardagslivet. Vetenskapliga begrepp måste man få 
förklarade för sig för att kunna skapa förståelse, vilket sker i till exempel skolmiljön. 
Undervisningen och läraren är nyckeln för att eleverna ska utveckla kunskaper och skapa 
förståelse (Säljö 2012:192–193). Detta leder till tolkningen att den undervisning som läraren 
genomför har en avgörande betydelse för hur eleverna tar till sig och utvecklar kunskaper om 
vetenskapliga begrepp, i denna studie kan det till exempel vara läsförståelsestrategier eller 
svåra ord och begrepp som uppkommer i elevernas läsning.   
 
Inom det sociokulturella perspektivet är den närmaste utvecklingszonen ett centralt begrepp 
om utveckling och lärande. Begreppet handlar om att utveckling och lärande är processer som 
är ständigt pågående. När en människa har lärt sig något, så är det nära till hands att lära sig 
ytterligare något nytt. Det finns hela tiden ny kunskap inom räckhåll. Den som ska lära sig 
något är i behov av hjälp från någon som är mer kunnig, det kan vara läraren eller en 
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klasskamrat som ger stöd. Begreppet scaffolding handlar om detta stöd, man bygger upp 
stödstrukturer eller byggnadsställningar där den som lär sig kan utvecklas och ta sig vidare i 
arbetet. I början krävs mycket stöd, men stödet avtar mer och mer och den som lär sig kan 
tillslut klara sig på egen hand (Säljö 2012:193–194). Det sociokulturella perspektivet handlar 
om att kunskap uppstår i ett samspel, både mellan lärare och elever och mellan elever (Säljö 
2012:196). I denna studie handlar det om att läraren stöttar och hjälper eleverna att utveckla 
kunskaper, till exempel en läsförståelsestrategi, som sedan kan leda till att eleverna lär sig en 
annan läsförståelsestrategi och så vidare, eller att eleverna lär sig att avkoda vilket sedan kan 
leda vidare till att lära sig arbeta med läsförståelsestrategier.  

6. Metod 
I denna del av studien presenteras inledningsvis metodval, urval av informanter i studien samt 
vilka forskningsetiska överväganden som gjorts. Därefter presenteras studiens genomförande 
samt hur analys och bearbetning av det insamlade materialet gått till. Slutligen presenteras 
studiens tillförlitlighet.  

6.1. Min förförståelse 
Den erfarenhet jag har från läraryrket är främst den VFU (verksamhetsförlagd utbildning) 
som jag haft under åren på grundlärarprogrammet. Jag har haft ett nära samarbete med två 
olika VFU-handledare och jag har fått möjlighet att ha VFU i samtliga årskurser på lågstadiet 
under åren. Jag arbetade även som elevassistent på lågstadiet under en kort period innan jag 
började studera. Jag har sett att lärarna ofta ger eleverna chansen till tyst läsning, oftast när de 
är färdiga med tilldelade arbetsuppgifter. Den tysta läsningen blir som ett slags tidsfördriv 
medan de andra eleverna gör färdigt arbetsuppgifterna. Det jag inte reflekterat speciellt 
mycket kring är varför lärarna väljer tyst läsning som en del av undervisningen. Jag har heller 
inte frågat lärarna om detta. I denna studie har jag varit medveten om mina egna förutfattade 
meningar om tyst läsning och utifrån det har jag på bästa sätt försökt se objektivt på 
informanternas svar.  

6.2. Val av metod 
För att syftet i denna studie ska uppnås och för att kunna besvara frågeställningarna har jag 
genomfört en kvalitativ intervjustudie på en lågstadieskola. Den kvalitativa metoden handlar 
om att tolka, skapa mening samt förståelse kring människors subjektiva upplevelser (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013:53). Eliasson (2006:21) menar att den kvalitativa 
metoden är lämplig när man ska gå in på djupet kring ett ämne. Larsen (2009:22) beskriver att 
den kvalitativa metoden tar fram kvalitativa (inte siffermässiga) egenskaper hos de personer 
som undersöks. Larsen (2009:26–27) menar vidare att forskaren möter informanterna ansikte 
mot ansikte vid en kvalitativ undersökning och detta ses som en styrka i detta arbete då det 
bland annat minimerar bortfallet som kan uppstå vid en enkätundersökning. Val av metod 
motiveras med att vid kvalitativa intervjuer kan forskaren gå på djupet kring informanternas 
svar och forskaren kan ställa följdfrågor vilket kan leda till djupare förståelse kring ett 
fenomen. En fördel med kvalitativa intervjuer är att det går att reda ut missförstånd under 
intervjuns gång och det går att förtydliga frågor som informanten inte förstår (Larsen 
2009:27).  
 
Några nackdelar med den kvalitativa metoden är att det är tidskrävande att behandla insamlat 
material och det är dessutom svårare än att sammanställa till exempel en enkätundersökning. 
En annan nackdel är det inte går att generalisera en kvalitativ undersökning. Den kanske 
största nackdelen med kvalitativa intervjuer är intervjueffekten. Intervjueffekten handlar om 
att den som intervjuar eller den valda metoden påverkar resultatet i intervjun. Informanten kan 
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svara det som den tror att intervjuaren vill ha som svar, eller att informantens svar handlar om 
att dölja brister i kunskap eller i undervisningen eller för att helt enkelt ge ett bra intryck 
(Larsen 2009:27–28). För att undvika intervjueffekten berättade jag för varje informant att 
denna studie bygger på deras erfarenheter, kunskaper och syn på ämnet och att det därför var 
av vikt att de pratade utifrån sig själva. Jag sa också att det inte fanns några rätt eller fel svar 
på frågorna. Jag försökte under intervjuerna undvika att visa vad jag tyckte om 
informanternas svar, men jag försökte bekräfta och uppmuntra informanternas svar utan att 
dominera. Jag lät informanterna prata till punkt för att visa att jag lyssnade och för att 
klargöra att det informanterna sa var viktigt och betydelsefullt för studien (Larsen 2009:87–
88). 
 
I denna studie valdes halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuerna gjordes med 
en friare karaktär där ett bestämt ämnesområde och tema fanns. Ett antal frågor (se bilaga 2) 
kring ämnesområdet var förutbestämda men i vilken ordning och på vilket sätt frågorna 
ställdes visade sig under intervjuerna (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:128–
131). Trots att jag hade färdigformulerade frågor ställdes följdfrågor till informanterna under 
intervjuerna. Detta skedde om informanternas svar var otydliga eller knapphändiga, då bad 
jag dem om ett förtydligande eller en utveckling av svaret. Som forskare är det viktigt att 
tänka på att inte ställa ledande frågor där man påverkar informanten, frågorna ska vara öppna 
och inte påverka informantens svar vilket genomsyrade mina intervjuer. Det är viktigt att 
innan intervjuerna gå igenom frågorna och fundera om man får svar på syftet i studien. Det är 
dessutom av stor vikt att man funderar om de frågor man valt är tillräckliga för att svara på 
syftet, då det är arbets- och tidskrävande att börja nya intervjuer. Frågorna lästes och 
analyserades innan intervjuerna genomfördes för att säkerställa att de skulle ge svar på syftet i 
denna studie (Larsen 2009:87). När arbetet med att skriva intervjufrågor pågick strävade jag 
efter att formulera korta och enkla frågor (Kvale & Brinkmann 2009:150). I början av 
intervjuerna ställdes några bakgrundsfrågor (se bilaga 2), detta är bra för att de är lätta att 
svara på och det ger intervjun en mjuk och enkel start. Intervjufrågorna formulerades på ett 
enkelt sätt där jag försökte undvika svåra ord och fackuttryck för att informanterna tydligt 
skulle förstå frågorna (Larsen 2009:86).  

6.3. Urval 
Kvale och Brinkmann (2009:130) beskriver att i en vanlig intervjustudie brukar antalet 
informanter vara 15 + / - 10, dock kan detta skifta då resurser och tid för undersökningen styr 
antalet intervjuer. I denna studie gjordes bedömningen att sex informanter var rimligt för att 
besvara syftet och för att hinna färdigställa examensarbetet inom utsatt tid.  
 
Vid urval av informanter till intervjustudien användes snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden 
innebär att forskaren kontaktar personer som antas ha kunskap i undersökningsämnet. 
Personen eller personerna som forskaren kontaktar kan då ge tips om fler personer som kan 
vara lämpliga för undersökningen (Larsen 2009:78). Till att börja med kontaktades två lärare 
som arbetar på en lågstadieskola och som jag vet har lång erfarenhet inom läraryrket, som är 
utbildade och som dessutom har kunskaper inom läsområdet. Dessa lärare var positiva och 
intresserade av studiens ämne och tackade ja till deltagande i studien. Av dessa personer fick 
jag förslag på fyra andra lärare som jag kontaktade via mejl. Samtliga lärare som jag mejlade 
tackade ja till deltagande i studien.  
 
Jag valde att börja med att kontakta endast en skola i kommunen och detta beror på att jag har 
begränsat med tid för studien. För att effektivisera intervjutiden underlättar det om lärarna 
befinner sig på samma plats och eftersom de sex lärare jag kontaktade ville delta i studien 
kontaktades inte någon mer skola i kommunen. Det är dessutom intressant att jämföra hur 
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lärare på en och samma skola arbetar med tyst läsning och läsförståelse. Den skola 
informanterna arbetar på är en F-9 skola och samtliga informanter arbetar i årskurserna 1–3. 
Samtliga informanter har utbildning och är behöriga att arbeta på lågstadiet, de har dessutom 
lång arbetslivserfarenhet. 

6.4. Beskrivning av informanter 
Nedan följer en beskrivning av de sex informanter som deltog i intervjustudien. Det är 
informanternas egna beskrivningar av sig själva då de i början av intervjuerna fick berätta om 
deras utbildning, erfarenheter och nuvarande arbetsuppgifter. På skolan där informanterna 
arbetar har de ett system där de följer sin klass från årskurs 1–3, vilket innebär att samtliga 
informanter är klasslärare. Gemensamt för samtliga informanter är att de är utbildade och har 
lång arbetslivserfarenhet, vilket innebär att de har arbetat med läsutveckling under många år.  
 
Lärare 1 utbildade sig först till förskollärare och arbetade som det i sex år. Sedan 
vidareutbildade hon sig till Grundskolelärare i årskurs 1–7 där hon läste svenska, SO, bild och 
kompletterade utbildningen med matematik. Hon är behörig att undervisa i matematik upp till 
årskurs 9. Hon har arbetat som lärare i 20 år och just nu har hon en årskurs 3. Hon läser 
dessutom till speciallärare just nu på sidan av arbetet i årskurs 3. Hon har arbetet på denna 
skola sedan år 2001. 
 
Lärare 2 är utbildad lärare mot yngre åldrar, det vill säga från förskoleklass till trean. Hon har 
arbetat inom barnomsorgen sedan 1981, i förskola, förskoleklass, fritids och som klasslärare. 
Hon har dessutom arbetat som assistent. Just nu arbetar hon som klasslärare i årskurs 2.  
 
Lärare 3 är utbildad lågstadielärare och blev färdigutbildad år 1984. Hon är inne på sitt femte 
år som lärare på denna skola och hon arbetar just nu i årskurs 2. Innan det arbetade hon med 
ett montessoriprojekt och efter några år i verksamheten gick hon montessorilärarutbildningen 
för hon tycker montessori har väldigt bra tankar och idéer om undervisning och hon har tagit 
med sig många av dessa tankar och idéer till dagens undervisning.  
 
Lärare 4 är utbildad grundskollärare i årskurs 1–7 med svenska och SO som inriktning. Hon 
arbetar just nu i årskurs 1 och har varit verksam lärare i 20 år.   
 
Lärare 5 är utbildad grundskollärare i årskurs 1–7 med matematik och NO som inriktning. 
Hon har arbetet som lärare i lite mer än 20 år och under dessa år har hon arbetat på 
mellanstadiet men mestadels på lågstadiet. Hon har arbetat på denna skola i 15 år och just nu 
undervisar hon i årskurs 3. 
 
Lärare 6 är utbildad lågstadielärare och hon har arbetat som lärare i 40 år. Just nu arbetar hon 
i årskurs 1.  

 
6.5. Forskningsetiska överväganden 
I denna studie har jag förhållit mig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 
handlar om fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet 2002:6):  
 

o Informationskravet innebär att samtliga informanter som ska delta i studien blir 
informerade om studiens syfte och upplägg. Det är viktigt att meddela informanterna 
om att deltagandet bygger på frivillighet och att insamlat material endast kommer att 
användas inom forskningen. Att delge informanterna om var och hur studien kommer 
att publiceras är också viktigt (Vetenskapsrådet 2002:7). Utifrån dessa kriterier skrevs 
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ett informationsbrev (se bilaga 1) som skickades ut till informanterna innan 
intervjuerna genomfördes.  

o Samtyckeskravet innebär att samtliga informanter ska ge sitt samtycke för deltagande i 
undersökningen. Informanterna har rätten att avbryta sitt deltagande i undersökningen 
och detta kan ske mitt i intervjun utan närmare motivering. Även detta framgår i 
informationsbrevet (Vetenskapsrådet 2002:9–10).  

o Konfidentialitetskravet innebär att samtliga deltagare i studien ska ges konfidentialitet 
och uppgifter om personerna ska behandlas så att obehöriga inte kommer åt dem. 
Personerna ska vara oidentifierbara, informanternas namn eller vilken skola de arbetar 
på kommer inte att framgå i studien (Vetenskapsrådet 2002:12–13). Detta 
framkommer även i informationsbrevet. I denna studie nämns de olika lärarna med 
siffror istället för namn vilket gör att de är oidentifierbara.   

o Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna om deltagarna i studien endast 
får användas i forskningen. När arbetet är slutfört kommer insamlat material via 
ljudinspelningar, samt det transkriberade materialet att förstöras. Även detta framgår i 
informationsbrevet (Vetenskapsrådet 2002:14).  

 
6.6. Genomförande 
När informanterna tackat ja till deltagande i studien skickades en intervjuguide till dem via 
mejl. För den halvstrukturerade intervjun brukar guiden innehålla en ämnesöversikt och några 
förslag till frågor. Guiden i denna studie innehåller ett antal frågor (se bilaga 2), samt en 
förklaring till att dessa frågor är utgångspunkten i intervjun men att följdfrågor kan tillkomma 
och intressanta teman som kommer upp under intervjun kommer att styra ordningen på 
frågorna (Kvale & Brinkmann 2009:146). Informanterna fick välja ett rum där de trodde att 
det skulle vara lugnt och inte finnas några störande moment, eftersom det är av vikt att vistas i 
en ostörd miljö för att intervjun ska flyta på bra (Eriksson Barjas, Forsberg & Wengström 
2013:129). Samtliga informanter gav klartecken till att jag fick spela in intervjuerna vilket 
gjorde att jag kunde koncentrera mig på ämnet och på informanterna. Att inspelningar gjordes 
underlättar analys och bearbetning av resultatet då det i efterhand går att lyssna på 
intervjuerna flera gånger (Kvale & Brinkmann 2009:194–195). Samtliga intervjuer 
genomfördes under samma vecka men på tre olika dagar och intervjuerna gjordes med en 
informant i taget. Alla informanter valde att slutföra intervjuerna trots att de hade kunnat 
avbryta utan närmare motivering. Några lärare hade mer att berätta än andra lärare och varje 
intervju pågick i 15–30 minuter. Jag hade totalt åtta frågor att utgå från under varje intervju, 
men följdfrågor ställdes vid behov.  

 
6.7. Databearbetning och analysmetod 
Inspelningens kvalitet är avgörande för hur mycket tid som behöver läggas på att skriva ut 
intervjuerna, därför valde jag att spela in intervjuerna på telefonen och på datorn. Detta 
gjordes för att försäkra mig om att ljudet skulle höras klart och tydligt. Jag var även noggrann 
med att informanterna skulle välja ett rum där det var lugnt och tyst så att inte några 
bakgrundsljud skulle störa ljudet i inspelningen. Både inspelningarna på datorn och på 
telefonen blev av bra kvalitet (Kvale & Brinkmann 2009:196). Jag har i denna studie valt att 
översätta intervjuerna till en formell skriftspråklig karaktär, vilket innebär att informanternas 
uttal skrivits om till skriftspråk, materialet är alltså inte avskrivet ordagrant då jag anser att det 
blir svårare att läsa. Jag har dessutom tagit bort betoningar och ljud som ”mm”, ”öh” och så 
vidare. Jag har också valt att inte skriva ut pauser som informanterna tagit när de pratat 
(Kvale & Brinkmann 2009:197). I resultatdelen har jag ibland valt att citera informanterna för 
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att göra texten mer levande och då har informanternas uttalanden gjorts om till skriftspråklig 
form.  
 
För att kunna hitta mönster, samband, likheter och skillnader i det insamlade materialet är det 
en fördel att informationen grupperas och kategoriseras, detta görs för att informationen sedan 
ska kunna tolkas. Vid analys av data som är kvalitativ arbetar man med stora mängder text, 
därför är det viktigt att i analysen sortera ut den information som är relevant för studiens 
syfte. Allt material som inte svarar på syftet i denna studie sorterades alltså bort (Larsen 
2009:101). ”Det viktigaste i denna fas är att komprimera, systematisera och ordna 
datamaterialet så att det blir analyserbart” (Larsen 2009:101). Efter att intervjuerna var 
genomförda transkriberades de på ett noggrant sätt för att få med all information och när 
inspelningarna spelades upp stoppade jag ofta när jag antecknade. Jag lyssnade på varje 
inspelning ett flertal gånger för att försäkra mig om att jag inte missat något. Sorteringen av 
materialet skedde utifrån de tre kategorierna organisering av undervisning i tyst läsning, 
läsförståelse och läsförståelsestrategier samt samtal vid läsning, dessa kategorier utgör 
rubrikerna i resultatkapitlet. För att inte blanda ihop insamlat material markerade jag 
informanternas svar med olika färger, till exempel fick lärare 1 färgen röd på texten. Slutligen 
analyserades mönster som uppkommit utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, det 
sociokulturella perspektivet. Vid analysen användes centrala begreppen scaffolding, 
mediering och den närmaste utvecklingszonen. 

6.8. Validitet och reliabilitet 
Relevansen eller giltigheten i en undersökning är vad validitet handlar om, det innebär att 
insamlad data ska svara på studiens syfte och frågeställningar. Genom den kvalitativa 
metoden intervjuer kan man försäkra sig om hög validitet genom att vara flexibel, detta kan 
till exempel göras genom att förändra vissa frågor under arbetets gång eller att informanterna 
lyfter saker som de tycker är viktiga ger möjligheten till att få flera olika förklaringar på olika 
fenomen. Jag har försökt vara flexibel och ställt följdfrågor och förtydligat saker under 
intervjuerna för att skapa högre validitet i studien (Larsen 2009:80–81).  
 
Jag har genom hela arbetet varit noggrann och hela tiden försökt samla in material som är 
tillförlitligt och trovärdigt. Jag har samlat in data på ett tillförlitligt sätt genom kvalitativa 
intervjuer där inspelningar gjordes under varje intervju. Detta är vad reliabilitet handlar om. 
Jag har också varit noggrann i behandlingen av informationen från intervjuerna genom att 
namnge varje inspelning för att inte blanda ihop informanterna med varandra. En hög 
reliabilitet handlar också om att undersökningen ska gå att genomföra igen och att samma 
resultat då uppnås. Det är dock svårt att uppnå en hög reliabilitet vid intervjuer då 
informanten kan påverkas av både situationen och av den som intervjuar. Därför valde jag att 
låta informanterna bestämma tid och plats för intervjuerna för att minimera risken för att de 
ska påverkas av situationen. Dessutom försökte jag hålla mig så neutral som möjligt vid 
intervjuerna för att inte påverka informanternas svar. Jag skickade ut en intervjuguide till 
varje informant för att de skulle vara förberedda och jag försökte också skapa en avslappnad 
diskussion vid intervjuerna för att informanterna skulle känna sig trygga och inte pressade av 
situationen. Dessutom förmedlade jag innan intervjuerna startade att det inte fanns några rätt 
eller fel på frågorna utan att viktiga var att informanterna delade med sig av sina tankar och 
erfarenheter kring tyst läsning och läsförståelse då det är vad hela denna studie bygger på 
(Larsen 2009:81).  
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7. Resultat 
I denna del av studien presenteras en sammanställning av resultatet där rubrikerna 
organisering av undervisning i tyst läsning, läsförståelse och läsförståelsestrategier samt 
samtal vid läsning täcker studiens syfte och frågeställningar. Varje avsnitt i resultatet avslutas 
med en analys av resultatet i förhållande till denna studies teoretiska utgångspunkt.  

7.1. Organisering av undervisning i tyst läsning 
Lärare 1, 2 och 5, som arbetar i årkurs 2 och 3, inleder varje dag med 10–15 minuters tyst 
läsning. Lärarnas syfte med att starta dagen med tyst läsning handlar om att få en lugn och 
skön start på dagen. Lärare 5 beskrev:  
 

Alla elever har inte böcker hemma och läser inte alls hemma, därför är det av vikt att varje elev 
får chansen till läsning i skolan och då tycker jag det är lämpligt att starta dagen med detta. 
Dessutom försöker jag ofta få tillfällen där eleverna får berätta om böcker de läst och då märker 
jag att de elever som inte läser hemma skiner upp och jättegärna vill prata om böckerna. Vilket 
är ett tecken på att de uppskattar den tysta läsningen i skolan.  

 
Samtliga lärare låter eleverna läsa tyst när de är färdiga med olika arbetsuppgifter, vanligen i 
den så kallade bänkboken. Dock påpekar lärare 4 och 6, som båda arbetar i årskurs 1, att det 
är svårt med tyst läsning i årskurs 1 eftersom att alla elever inte är läskunniga. Lärare 4 
berättade att det är mycket annat som eleverna behöver träna på i årskurs 1 innan de kan börja 
med tyst läsning, men hon tycker ändå det är viktigt att eleverna bläddrar i böcker trots att de 
inte kan läsa. Detta skapar nyfikenhet för läsning och kan stimulera eleverna till läsning 
senare menade hon. Lärare 3 förklarade att hennes elever alltid ska ha en bänkbok i sin bänk 
som de kan ta fram när de till exempel väntar på hjälp, detta sker för att eleverna ska få så 
många möjligheter till tyst läsning som möjligt.  
 
Något som samtliga lärare berättade under intervjuerna var att det inte finns något 
skolbibliotek på skolan, vilket ses som ett problem när det kommer till mängden böcker att 
tillgå. Detta problem har lärarna löst genom att till exempel ta med böcker hemifrån, samlat 
på sig böcker under åren som funnits på skolan, ibland åker de till ett bibliotek och lånar 
böcker under en period och dessutom tar eleverna ibland med sig böckerna hemifrån och lånar 
av varandra. Lärarna berättade att en förutsättning för tyst läsning är det finns en stor mängd 
böcker av olika slag, såsom böcker med olika svårighetsgrad och handling. Samtliga lärare 
framhåller vikten av att eleverna själva ska få välja böcker utifrån intresse vid den tysta 
läsningen. Lärare 5 beskrev detta:  
 

Jag tycker det är jätteviktigt att eleverna får välja böckerna själva, tyst läsning ska inte vara ett 
styrt tillfälle, utan det ska finnas så pass mycket böcker att välja på så att eleverna kan hitta 
hästböcker eller fotbollsböcker eller vad de nu är intresserade av. 

 
Lärare 1 berättade att den tysta läsningen blir begränsad på grund av brist på böcker. Vissa 
elever har uttryckt att det inte finns några roliga böcker i klassrummet och att de därför inte 
vill läsa. Samtliga lärare beskrev också vikten av struktur och arbetsro när undervisning i tyst 
läsning sker. Lärare 3 framhöll vikten av detta:  
 

Ska man ha tyst läsning i klassen är det viktigaste att det är strukturerat, det vill säga att alla 
elever har en bok att läsa så det inte blir massa spring, utan lugn och ro i klassrummet är en 
förutsättning för att den tysta läsningen ska fungera.  

 



 

 17 

Lärare 2, 3 och 6 berättade att syftet med den tysta läsningen är att eleverna ska bli bättre 
läsare och för att bli en bättre läsare måste man läsa mycket. Lärare 2 framhöll också vikten 
av att läsningen ger eleverna bättre ordförråd och ordförståelse. Samtliga lärare menade att 
den tysta läsningen ska handla om glädje och att syftet är upplevelseläsning. Det ska vara 
lustfyllt att läsa och eleverna ska få testa sig fram genom olika genrer och typer av texter för 
att veta vilken typ av läsare de själva är. Lärare 6 beskrev detta:  
 

Syftet med den tysta läsningen är för mig att man ska bli en läsare, man ska tycka det är roligt, 
glädjen i att läsa, glädjen i att komma in i en bok och hamna i en annan värld. När man läser en 
bok ska man komma in i den och vara den där figuren eller huvudpersonen som befinner sig i 
den miljö boken utspelar sig i. Det ska vara en upplevelse att läsa och jag försöker få barnen att 
berätta för varandra vad boken handlar om. 

 
”Tyst läsning hör hemma i hemmet, men nu idag är det inte så många som läser tyst hemma 
tror jag” sa lärare 1. Hon berättade att hon tidigare arbetat mycket med tyst läsning och att det 
var något viktigt för henne. Men idag har hon ändrat syn på den tysta läsningen. Hon beskrev 
att de som är duktiga läsare och kan läsa flytande, de läser bra under den tysta läsningen. Men 
de elever som har svårigheter med läsningen bläddrar i en bok och sedan går de och byter 
bok. Det gör att det blir spring i klassrummet och rörigt och därför tycker hon att tyst läsning 
är svår att organisera. Hon lägger istället mer tid på högläsning, med mycket fokus på samtal 
och på gemensam läsning i smågrupper. Lärare 5 däremot, har organiserat den tysta läsningen 
så att böckerna eleverna kan välja bland finns i ett litet grupprum intill klassrummet, detta gör 
att det inte blir rörigt i klassrummet när eleverna ska byta bok. Eleverna smyger då ut i 
grupprummet och kan i lugn och ro välja en ny bok och sedan smyger eleverna tillbaka till sin 
plats och läser. På så sätt stör eleverna inte varandra när de ska byta bok. Hon menade också 
att det är svårt med elevernas tysta läsning eftersom vissa elever läser jätteknaggligt men 
förstår allt de läser, medan andra elever snabbt och flytande men förstår inte alls det de läser. 
Lärare 3 förklarade att hon tror tyst läsning är bra för 80 % av eleverna, de elever som inte har 
kommit så långt i sin läsutveckling tror hon inte gynnas av den tysta läsningen. Lärare 3 
beskrev elever med svårigheter i läsningen: 
 

Det märks tydligt att flera elever som har svårigheter med läsningen också har väldigt dåligt 
ordförråd. Några elever läser också snabbt, men det finns ingen förståelse överhuvudtaget, de 
läser bara en massa ord och förstår ingenting. Det är jättestor skillnad i klassen på elevernas 
läsning och läsförståelse. Därför är det så viktigt att först lära eleverna att avkoda, eftersom det 
är en förutsättning för att kunna läsa. Sedan kan man börja arbeta med förståelsen bland annat 
genom strategierna.  

 
Lärare 3 menade vidare att det ändå är av vikt att dessa elever läser för att kunna utvecklas 
som läsare. Att bläddra i böcker kan också vara bra, om man inte är läskunnig. Hon menade 
också att hemmet har en viktig uppgift att låta eleverna läsa hemma, just för att mängden 
läsning är så viktig för att utvecklas som läsare. Men tyvärr sker inte det i alla hem och därför 
är det extra viktigt att eleverna får läsa varje dag i skolan. Hon beskrev att hon tydligt kan se 
skillnader i läsutvecklingen på de elever som får möjlighet till läsning i hemmet och de som 
inte får det. Hon har en elev i klassen just nu som inte har kommit så långt i läsutvecklingen 
och som inte läser något hemma, den eleven stannar kvar 10 minuter efter skolan fyra dagar i 
veckan för att läsa med läraren. Eleven uppskattar detta och tycker det är roligt. Lärare 3 
förklarade att tyst läsning är något som hon värdesätter och det är en viktig del av 
undervisningen, därför försöker hon få in tyst läsning så ofta som möjligt i klassrummet. 
Lärare 4 berättade att hon mest undervisar i tyst läsning i årskurs 3, för att hon anser att 
eleverna är mogna att läsa på egen hand då. Hon tycker det är viktigt att låta eleverna sjunka 
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in i en bok och hamna i en annan värld för en stund. Lärare 6 beskrev att hon själv är en läsare 
och att hon älskar att sjunka in i böcker, hon vill vara en förebild för eleverna och visa att hon 
anser att tyst läsning är väldigt viktigt. Hon avsätter mycket tid till tyst läsning för hennes 
elever just för att de ska bli läsare.  
 
Lärare 1, 5 och 6 berättade att eleverna får skriva bokrecensioner. Lärare 1 beskrev:  
 

Eleverna har en mall att utgå ifrån och får börja med att skriva bokens titel och författare. Sedan 
får de ringa in olika saker som handlar om bokens innehåll och slutligen får eleverna ge boken 
så många stjärnor som den förtjänar.  

 
Lärare 1 berättade vidare att eleverna sedan sätter in recensionerna i en pärm och inget samtal 
förs kring recensionerna utan de finns kvar i pärmen om eleverna vill gå tillbaka och titta vad 
de tyckte om böckerna. Lärare 1 och 2 menade dock att det är svårt att veta hur eleverna läser 
vid den tysta läsningen, eftersom de just läser tyst. Man kan givetvis samtala om den tysta 
läsningen med eleverna för att se om de förstått, men de tyckte att det finns bättre sätt att 
utveckla elevernas läsförståelse på, såsom till exempel samtal vid högläsning. Lärare 5 arbetar 
på liknande sätt, eleverna har en varsin bok där de skriver sina sammanfattningar eller 
recensioner och ger böckerna betyg. Hon menade att det är ett bra arbetssätt och att det 
fungerat bra i hennes klass. Arbetet med bokrecensioner i klassrummet hos lärare 6 skiljer sig 
från lärare 1 och 5, detta återkommer jag till under avsnitt 7.3.  

7.1.1. Analys 
Lärare 3 förklarade att det är viktigt att eleverna lär sig att avkoda innan man börjar arbeta 
med läsförståelse genom läsförståelsestrategierna. Detta tyder på att när avkodningen är 
automatiserad så kan förståelsearbetet börja, det blir då lättare för eleven att fokusera på 
förståelsen istället för både avkodning och förståelse samtidigt. Kunskap i form av avkodning 
leder sedan vidare till ny kunskap genom förståelsearbetet, vilket är vad den närmaste 
utvecklingszonen handlar om (Säljö 2012:193-194). Detta går också att koppla till det lärare 2 
beskrev om att eleverna utvecklar ordförståelsen och ordförrådet genom den tysta läsningen. 
När eleverna har lärt sig att läsa och avkoda, kommer ny kunskap i läsningen genom att 
ordförrådet och ordförståelsen byggs upp, detta görs genom mängden läsning. Just mängden 
läsning ansåg lärare 2, 3 och 6 är en viktig del för läsutvecklingen och detta leder också till en 
ständigt pågående lärandeprocess eftersom eleverna ständigt får arbeta med förståelsen, nya 
ord med mera, vilket den närmaste utvecklingszonen handlar om. De bokrecensioner som 
lärare 1, 5 och 6 låter sina elever skriva tyder på en tendens till att eleverna ska få reflektera 
kring sin läsning och förståelsen i läsningen. Att eleverna får skriva om handling och bokens 
innehåll kopplas till elevernas förståelse av läsningen vilket också går att koppla till den 
närmaste utvecklingszonen där elevernas lärandeprocess är ständigt pågående (Säljö 
2012:193-194).  
 

7.2. Läsförståelse och läsförståelsestrategier  
Samtliga lärare, förutom lärare 2 arbetar med läsförståelsestrategierna från en läsande klass. 
Dessa är spågumman, konstnären, detektiven, reportern och cowboyen. 1  De lärare som 
arbetar med dessa strategier hade också bilder på symbolerna i klassrummet.  
 
Lärare 2, som inte arbetar med några specifika läsförståelsestrategier, arbetar istället med att 
prata om bild, text, rubrik och att ställa frågor. Hon arbetar både med frågor som direkt går att 

                                                           
1 Se avsnitt 2.4 för utförligare beskrivning av läsförståelsestrategierna. 
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finna svar på i texten, men även med frågor där eleverna måste läsa mellan raderna. För att 
utveckla elevernas läsförståelse ger lärare 2 eleverna läsläxa varje vecka. Läxan är en 
läsförståelsebok med olika typer av texter där eleverna ska svara på frågor, sedan följer de 
upp detta i helklass på fredagar. Innan eleverna får ta hem läxan går de igenom den text de 
ska läsa hemma i helklass, de tittar på bilder, läser rubriken, förutspår handlingen och går 
igenom svåra ord. Detta för att underlätta förståelsen i läsningen hemma.  
 
Lärare 4 arbetar mycket med läsförståelsestrategierna från en läsande klass just nu i årskurs 1 
och detta sker vid högläsningen. Hon menade att läsförståelsestrategierna hjälper eleverna att 
utveckla läsförståelsen. Att prata om svåra ord, att sammanfatta texter, att ställa frågor och 
förutspå handlingen vid högläsningen gör att eleverna lär sig detta och kan då sedan ta med 
sig den kunskapen till den tysta läsningen i årskurs 2 och 3. Hon påpekade även att 
strategierna kommer in automatiskt när man samtalar om texter eller skriver bokrecensioner.  
 
Lärare 5 arbetar ibland med en specifik strategi vid den tysta läsningen, hon förklarade att hon 
ibland säger åt eleverna att tänka på att använda till exempel spågumman vid läsningen. Detta 
gör hon för att eleverna ska lära sig vad varje strategi handlar om och att de sedan ska kunna 
använda dem utan att hon säger till dem. Hon följer inte de guider som finns till 
läsförståelsestrategierna från en läsande klass, men hon använder dem på ett sätt som hon 
tycker passar sin klass. Eleverna har arbetat så mycket med strategierna i årskurs 1 och 2 att 
de vet vad dessa handlar om nu i årskurs 3. Hon förklarade att läsförståelsestrategierna 
kommer in automatiskt i högläsningen, där får eleverna chansen att diskutera och hjälpa 
varandra att förstå böckerna. Lärare 1 och 5 förklarade också att läsförståelsen kommer in i 
alla ämnen i undervisningen, till exempel tränas elevernas läsförståelse när de ska lösa en 
uppgift i matematikboken. Lärare 5 ger även eleverna läsläxa där de ska svara på 
förståelsefrågor för att utveckla läsförståelsen.  
 
Lärare 6 beskriver på liknande sätt som lärare 5, att hon arbetar med strategierna på ett sätt 
som hon tycker fungerar för sin klass. Hon beskrev att hon känner sig trygg och har bra 
förståelse för strategierna, vilket är en förutsättning för att kunna undervisa eleverna i dem. 
Hon arbetar mycket med läsförståelsestrategierna vid högläsning och gemensam läsning. Vid 
den gemensamma läsningen får eleverna läsa i smågrupper om ungefär fyra elever. Alla 
grupper läser samma texter och varje elev har en egen bok. Eleverna läser en sida högt för de 
andra i gruppen, sedan tar nästa elev över och läser en sida och så vidare. Hon brukar säga till 
eleverna att de under läsningen ska tänka på att använda till exempel cowboyen, vilket 
innebär att de ska sammanfatta det viktigaste i texten. Hon menade att detta har fungerat 
otroligt bra genom åren i de klasser hon arbetat, eleverna sköter sig exemplariskt och klarar av 
detta på egen hand, men hon finns där som stöd om det behövs. Efter den gemensamma 
läsningen brukar läraren samla eleverna i helklass för att sammanfatta läsningen. Det blir 
intressanta samtal om texterna där eleverna får dela med sig av läsningen till resten av 
klassen. De får berätta vad de pratade om i grupperna, hur det gått för dem, de får lyfta svåra 
ord och de får dessutom ge varandra tips som de andra eleverna kan ta med sig till nästa 
lästillfälle. Hon menade att detta sätt att arbeta med strategierna hjälper eleverna att kunna 
förstå dem och sedan kunna använda dem vid den tysta läsningen. Hon vill att den tysta 
läsningen ska handla om upplevelseläsning, men det ständiga arbetet med strategierna vid 
högläsning och gemensam läsning gör att eleverna omedvetet tillämpar strategierna vid den 
tysta läsningen. Hon pratar alltså inte specifikt om strategierna vid den tysta läsningen med 
eleverna. Hon berättade dock att eleverna själva tar upp strategierna vid den tysta läsningen:  
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Eleverna berättar vid den tysta läsningen att de ser saker hända framför sig. De spelar upp en 
egen film och vid just detta tillfälle använde eleven alltså konstnären som skapar inre bilder om 
det lästa. Det är nästan magiskt känner jag som lärare att eleverna tillämpar strategierna utan att 
jag ber dem och det måste innebära att jag lyckats bra med arbetet kring strategierna.  

 
Lärare 6 ger även eleverna läsläxa ibland, detta sker i årskurs 2 och 3 och då handlar det om 
att eleverna ska svara på olika frågor. Frågorna brukar vara inriktade på att läsa på ytan, att 
läsa under ytan och att läsa på djupet. När eleverna läser på ytan finns frågorna i texten, frågor 
under ytan måste eleverna läsa mellan raderna och att läsa på djupet handlar om att koppla 
läsningen till sig själv och sina egna erfarenheter. I årskurs 2 handlar de flesta frågorna om att 
läsa på ytan, men eleverna utvecklas hela tiden som läsare och i takt med utvecklingen går 
frågorna djupare och djupare och tillslut hamnar eleverna på djupet menade lärare 6.  
 
Lärare 1, arbetar i likhet med lärare 6, med frågor på ytan, under ytan och på djupet. Hennes 
största fokus ligger just nu på att tillämpa detta vid gemensam läsning och högläsning. Hon 
vill att eleverna tillsammans ska grotta ned sig i texter och med hjälp av varandra utveckla 
läsförståelse. Lärare 1 arbetar också med läsförståelsestrategierna vid framför allt 
högläsningen, men även vid den gemensamma läsningen. Detta för att eleverna sedan ska 
kunna tillämpa strategierna vid den tysta läsningen. Tidigare har hon arbetat väldigt 
strukturerat med en figur i taget, men nu väver hon in strategierna mer i undervisningen. Hon 
vill inte fokusera för mycket på figurerna utan mer på strategierna och det viktigaste anser 
hon är att samtala om texter, koppla texter till sina egna erfarenheter, lyfta svåra ord och att 
ställa frågor när man inte förstår. Lärare 3 använder, i likhet med lärare 1, strategierna vid 
högläsningen. Hennes elever går i årskurs 2 och hon tror inte att eleverna har med sig 
strategierna till den tysta läsningen ännu. Därför arbetar hon mycket med strategierna vid 
högläsningen för att eleverna ska lära sig använda dem och sedan påminner hon eleverna om 
dem vid den tysta läsningen. Lärare 3 ger också eleverna läsläxa, hon menade att det är viktigt 
för elevernas läsförståelse och för mängden läsning.  
 
Lärare 1 arbetar med något som heter läshuset för att utveckla elevernas läsförståelse. Det är 
ett material där man läser böcker på internet och sedan får man svara på frågor till texten. För 
varje text går det att välja olika nivåer och eleverna får välja själva med stöttning från läraren 
vid behov. Läraren har läst igenom texterna för att skapa förståelse kring vad som skiljer sig 
på de olika nivåerna. Det som bland annat skiljer sig är mängden text, meningslängd och 
svåra ord. Eleverna får arbeta med detta en timme i veckan. När de läst texten får de sex 
frågor att svara på, till varje fråga finns det olika svarsalternativ. När de är färdiga får de räcka 
upp handen och visa läraren hur många rätt de fått. Har eleverna svarat fel på någon fråga står 
det vilken sida svaret finns på och då får eleverna gå tillbaka till den sidan och läsa igen.  

7.2.1. Analys 
Samtliga lärare, förutom lärare 2, arbetar med läsförståelsestrategierna från en läsande klass, 
en strategi är detektiven som reder ut oklarheter kring till exempel svåra ord som uppkommer 
i läsningen. Lärare 2, som inte arbetar med dessa strategier, menade ändå att det är viktigt att 
prata om svåra ord i läsningen. Detta gör att lärarna ger eleverna chansen att utveckla ett mer 
vetenskapligt språk när de får prata om ord som de själva tycker är svåra i läsningen, vilket är 
vad den sekundära socialisationen handlar om (Säljö 2012:192-193). Lärarna menar att det är 
viktigt att eleverna får träna på läsförståelsestrategier vid högläsningen, för att skapa en 
gemensam förståelse i läsningen som de sedan kan ta med sig till den tysta läsningen. På så 
sätt uppstår ett gemensamt lärande och en gemensam förståelse via kommunikationen som 
redskap kring läsningen, vilket är vad mediering handlar om. Eleverna får chansen att 
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använda kommunikation för att skapa ett lärande och enligt Vygotskij är språket det viktigaste 
medierande redskapet och lärande uppstår i kommunikation med andra (Säljö 2012:189-191).  
 
Lärarna hjälper och stöttar eleverna med läsförståelsestrategierna vid högläsningen innan de 
får använda dessa vid den tysta läsningen. Eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper kring 
läsförståelsestrategierna med klasskamraterna, de får alltså chansen att klara av saker de 
kanske inte hade klarat av på egen hand. Det gör att eleverna inte behöver samma typ av stöd 
kring läsförståelsestrategierna vid den tysta läsningen eftersom de har utvecklat kunskaper 
kring dem vid högläsningen. Detta är vad scaffolding handlar om (Säljö 2012:193-194). Den 
gemensamma läsningen som lärare 1 och 6 beskriver, där eleverna får läsa i en liten grupp 
och diskutera och ställa frågor till texten gör att eleverna hjälper och stöttar varandra i 
läsningen vilket också är vad scaffolding handlar om. Lärare 1 arbetar dessutom med läshuset 
där eleverna får utveckla läsförståelsen. Eleverna väljer texter på olika nivåer och läraren 
stöttar eleverna vid valet om eleverna är i behov av det. Läraren har läst igenom texterna för 
att veta vilken nivå texterna är på och kan på så sätt stötta eleverna i valet och i läsningen. 
Läraren sätter alltså upp så kallade byggnadsställningar för att stötta eleverna och det är vad 
scaffolding handlar om (Säljö 2012:193-194). 

7.3. Samtal vid läsning 
Samtliga lärare gick förra terminen fortbildningen läslyftet och denna skola valde modulen 
samtal om text som Skolverket arrangerar. Vid samtliga intervjuer berättade lärarna om denna 
fortbildning och att de var otroligt givande och bra. Lärarna berättade att de arbetar mycket 
med samtal om text vid framför allt högläsningen efter fortbildningen. Lärare 6 beskriver 
läslyftet:  
 

Jag är helt lyrisk över läslyftet, att få det här djupet i samtal om text som vi hade förra terminen. 
Vi har pratat om texter och verkligen fått in det här med läsförståelse. Enkla saker man kan 
göra, till exempel att plocka ut 5-7 svåra ord ur en faktatext och skriva på tavlan och sedan prata 
om dem med eleverna. Det är spännande att höra hur olika de tolkar och förstår orden. Det blir 
så mycket språkutveckling också, utöver läsning och läsförståelse. Man kan titta på 
sammansatta ord eller adjektiv till exempel. Man kommer in på så mycket sidospår så 
egentligen går det att ha en hel lektion med bara dessa ord. Det handlar ju om läsförståelse, jag 
ser ju när vi sedan börjar läsa texten så förstår eleverna hela sammanhanget utifrån dessa ord. 

 
Alla lärare läser högt för eleverna i stort sett varje dag och de samtalar också vid 
högläsningen. Samtal vid den tysta läsningen förekommer inte lika ofta som vid högläsning 
eller gemensam läsning enligt samtliga lärare. Lärare 1 beskrev att eleverna ibland får berätta 
om böcker som de har läst tyst för de andra i klassen och detta görs för att tipsa de andra 
eleverna om bra och spännande böcker. Lärare 2 och 6 beskrev att de alltid presenterar de 
böcker de lånat på biblioteket för eleverna, de beskriver kort vad de handlar om. Dessutom 
framhöll lärare 2 vikten av att eleverna pratar med varandra om böcker och tipsar varandra 
och detta sker på eget initiativ av eleverna, det är inte något som läraren styr upp under 
lektionerna. Lärare 6 förklarade att när hon lånat böcker på biblioteket och presenterar dem 
för eleverna, brukar hon ta hjälp av läsförståelsestrategierna. Detta gör hon till exempel 
genom att läsa på baksidan och frågar sedan: ”men vad tror ni kommer att hända nu?”. Hon 
menade att detta gör att eleverna blir intresserade av böckerna och det skapar läslust.  
 
Lärare 6 skiljer sig en aning från de andra lärarna, hon försöker få in samtal kontinuerligt 
även vid den tysta läsningen. Hennes elever får skriva bokrecensioner och där var hon väldigt 
noggrann med att framhålla vikten av att eleverna får läsa upp sina recensioner. Hon vill inte 
att recensionerna blir något som bara skrivs och sedan sätts in i en pärm, utan det är viktigt att 
eleverna får redovisa det. Hon arrangerar det genom att på fredagar avsätta en stund, ungefär 
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10-15 minuter, där de elever som läst ut en bok och skrivit en recension får redovisa detta för 
klassen. Lärare 6 framhöll också hur viktigt det är att de andra eleverna får ställa frågor till 
den som redovisar, det gör att ett samtal uppstår kring böckerna i helklass. Hon menade att 
den tysta läsningen blir betydelsefull för eleverna genom samtalen och redovisningarna.    
 
Lärare 4 arbetar med mycket samtal om texter vid högläsningen, de pratar om svåra ord, de 
sammanfattar texter, ställer frågor till texterna och så vidare. De använder 
läsförståelsestrategierna och de arbetar mycket med detta nu i årskurs 1 för att eleverna sedan 
ska kunna ta med sig detta till den egna tysta läsningen. Lärare 2 beskrev att de inte har några 
samtal om böckerna som eleverna läser tyst i helklass, däremot brukar eleverna få berätta om 
böcker de läst för läraren, de får berätta om handlingen, vad de tyckte om boken och om den 
var lagom svår att läsa.  
 
Lärare 1, liksom lärare 3, framhåller vikten av att samtala om texter vid högläsningen. Det 
vanliga är att lärarna ställer frågor som: ”vad tror ni kommer hända nu?” eller att lärarna 
frågar vad specifika ord betyder som de anser kan vara aningen svåra. 
Läsförståelsestrategierna kommer in automatiskt vid samtal kring högläsningen. Både lärare 1 
och 3 förklarade dock att det inte får bli för mycket samtal under högläsningen, det gör att 
läsningen blir hackig. Ett av syftena med högläsningen menar lärarna är upplevelsen, att 
eleverna ska få lyssna på en spännande eller rolig bok i lugn och ro. Stannar man upp för 
mycket i läsningen och ställer massa frågor finns det risk för att det blir rörigt och det 
lustfyllda försvinner menade dem. Lärare 1 och 3 berättade också att de ibland läser en bok 
och sedan ser på filmen med samma titel och jämför handlingen, de arbetar med att skapa inre 
bilder efter läsningen och innan de tittar på filmen. Lärare 1 beskrev: 
 

När vi hade läst boken och pratat om den tittade vi på filmen och vi hade fantastiska 
diskussioner. Eleverna tog upp skillnader och likheter och berättade om de inre bilder de skapat 
efter högläsningen. Det är ett arbetssätt som jag föredrar just för att alla elever blir engagerade 
och delaktiga.  

 
Lärare 3 förklarade att när högläsning sker via läroböcker följer eleverna med i texten medan 
läraren läser. Hon menade att eleverna utvecklas som läsare genom att följa med i texten 
samtidigt som de lyssnar och att detta också utvecklar elevernas läsförståelse. Efter läsningen 
samtalar de om vad de har läst i helklass. Lärarens elever går i årskurs 2 och hon vill inte 
utsätta eleverna för oförberedd högläsning i helklass, därför väljer hon att läsa. Ibland kan 
någon elev, om den själv vill, läsa en bildtext eller liknande. Lärare 3 beskrev: ”Jag är väldigt 
noga med att aldrig kräva att eleverna ska läsa oförberett inför klassen, de ska inte utsättas för 
det”. Lärare 5 förklarade att hennes elever ibland får berätta muntligt om böcker de läst inför 
hela klassen och ibland berättar eleverna endast för läraren om boken. Hon förklarade 
dessutom att högläsning kanske inte behövs i årskurs 3, men hon väljer att ha det ändå för att 
eleverna ska få en lugn stund och att de dessutom ska lära sig att lyssna på andra. Samtliga 
lärare burkar inleda högläsningen med att fråga vad som hände i boken sist de läste, detta för 
att se om eleverna förstått och om de minns vad som hände senast de läste. Detta är också 
kopplat till elevernas läsförståelse.  

7.3.1. Analys 
Samtliga lärare framhöll vikten av samtal vid läsning för att skapa förståelse och för att 
utveckla läsningen. Detta stämmer överens med det sociokulturella perspektivet, där 
Vygotskij menar att språket är det viktigaste medierande redskapet. Det är via kommunikation 
med andra som förståelse och lärande uppstår (Säljö 2012:189-191). Den sekundära 
socialisationen där ett vetenskapligt språk skapas inom det sociokulturella perspektivet blir 
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också en del av denna kommunikation (Säljö 2012:192-193). Lärarna berättade att i samtal 
om läsning och vid användning av läsförståelsestrategier får eleverna chansen att ställa frågor 
när oklarheter uppstår, såsom svåra ord eller begrepp eller ett sammanhang som är svårt att 
förstå, då utvecklas den sekundära socialisationen där läraren har en viktig uppgift att vägleda 
och förklara vid oklarheter.  
 
Begreppet scaffolding går också att koppla till samtalen vid läsning. Av intervjuerna framgår 
det att eleverna vid samtalen är delaktiga och diskuterar och ställer frågor kring läsningen, 
detta gör att ett gemensamt lärande uppstår och eleverna hjälper varandra att utveckla lärandet 
(Säljö 2012:193-194). Lärare 6 låter sina elever skriva bokrecensioner och sedan låter hon 
dessutom eleverna läsa upp sina recensioner för klassen, hon vill kontinuerligt få in samtal 
kring den tysta läsningen genom detta. Hon vill att ett samtal ska uppstå kring 
redovisningarna där eleverna får ställa frågor till den som redovisar och detta går att koppla 
till språket som det viktigaste medierande redskapet, scaffolding och den sekundära 
socialisationen (Säljö 2012:189-194). Eleverna utvecklar ett lärande via kommunikation, 
hjälp från klasskamrater och de får chansen att lära sig nya vetenskapliga begrepp via frågor 
som ställs eleverna emellan.  

8. Diskussion 
Denna del av arbetet inleds med metoddiskussion följt av resultatdiskussion utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. Denna studies syfte var att finna sambanden mellan tyst läsning 
och utveckling av elevers läsförståelse i årskurs 1–3. Detta syfte konkretiserades med följande 
frågeställningar: 
 

o Hur motiverar lärarna sitt arbete med tyst läsning?  
o Hur resonerar lärarna kring sitt arbete med läsförståelsestrategier för att utveckla 

elevernas läsförståelse?  
 

8.1. Metoddiskussion 
Den forskningsmetod som användes i denna studie var kvalitativa intervjuer och denna metod 
valdes för att den är lämplig när man ska gå på djupet kring ett ämne (Eliasson 2006:21). Jag 
valde att använda mig av halvstrukturerade intervjuer som innebär att intervjuerna 
genomfördes med en friare karaktär där ämnesområdet och några frågor var förutbestämda. 
Jag träffade varje informant öga mot och öga och den halvstrukturerade intervjun gav mig 
möjligheten att ställa frågorna i den ordning som passade varje intervju och jag kunde 
dessutom ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2009:146). Det visade sig att ingen intervju 
blev den andra lik, utan det informanterna hade att berätta styrde nästa fråga. En risk eller en 
svaghet med den halvstrukturerade intervjun kan vara att vissa frågor får mer fokus än andra 
eftersom jag bad informanterna berätta utifrån erfarenheter och kunskaper kring ämnet. Jag 
försökte dock styra detta genom att försöka föra intervjun framåt utan att avbryta 
informanterna (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:128–131). Min förförståelse 
kring läsundervisning gjorde det lättare för mig att ställa relevanta följdfrågor, men min 
medvetenhet om detta gjorde att jag kunde bortse från detta och fokusera på att få svar på 
denna studies syfte och frågeställningar.  
 
Intervjuerna spelades in och när dessa var genomförda transkriberades det insamlade 
materialet på ett noggrant sätt. Inspelningarna avlyssnades ett flertal gånger för att inte gå 
miste om viktig information. Eftersom informanterna fick berätta fritt utifrån sig själva blev 
materialet att analysera ganska stort, vilket gjorde att transkriberingen och datareduktionen 
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tog tid, men detta var viktigt för analysarbetet och för att få svar på syftet i studien (Larsen 
2009:98). Efter detta analyserades materialet utifrån tre kategorier, som också är rubrikerna i 
resultatavsnittet och slutligen genomfördes en analys utifrån de tre utvalda centrala begreppen 
från det sociokulturella perspektivet. Hela denna fas genomsyrades av noggrannhet genom att 
till exempel benämna varje inspelning med lärare 1, lärare 2 och så vidare, dessutom 
användes olika färger på texten vid transkriberingen för att inte kunna blanda ihop materialet 
(Larsen 2009:98).  
 
Något som kan ses som både en styrka och en svaghet i studien är att intervjuerna 
genomfördes med lärare på samma skola. Resultatet kan ha sett annorlunda ut om lärare från 
olika skolor intervjuats och säkerligen hade det medfört större variationer i informanternas 
undervisning och syn på ämnet. Men samtidigt kan detta ses som en styrka då det underlättar 
att få fram skillnader och likheter i undervisningen. Samtliga lärare har dessutom lång 
arbetslivserfarenhet och arbetar med liknande förutsättningar eftersom att alla är klasslärare, 
vilket underlättar jämförelsen lärarna emellan. Trots att antalet lärare i studien var få och att 
de dessutom arbetar på samma skola påträffades skillnader i undervisningen. 
 
En styrka i denna studie anser jag är min medvetenhet om intervjueffekten. Intervjueffekten 
handlar om att forskaren eller den valda metoden påverkar resultatet i intervjun, 
informanterna kan svara det som den tror att forskaren vill ha som svar, eller så kan 
informanternas svar handla om att dölja brister i kunskap eller i undervisningen (Larsen 
2009:27–28). Min medvetenhet kring detta gjorde att jag inför varje intervju berättade för 
informanterna att studien bygger på deras erfarenheter, kunskaper och syn på ämnet och att 
det därför var av vikt att de pratade utifrån sig själva. Dessutom var jag noggrann med att 
berätta att det inte fanns några rätt eller fel i deras svar. Tanken med detta var att 
informanterna skulle känna sig trygga i situationen och kunna berätta fritt kring ämnet. Jag 
var noggrann med att låta informanterna prata till punkt och uppmuntra deras svar utan att 
dominera. Jag försökte visa dem att det som sades under intervjuerna var viktigt och 
betydelsefullt för studien.  
 
Jag anser att den noggranna redovisningen av metodkapitlet i denna studie stärker studiens 
tillförlitlighet. Detta kan göra att en annan forskare ska kunna göra om studien och uppnå 
samma resultat, det är dock svårt att uppnå en hög reliabilitet vid en halvstrukturerad 
kvalitativ intervju eftersom informanterna kan påverkas av situationen och av intervjuaren. 
Dock anser jag att intervjuguiden och att informanterna fick bestämma tid och plats för 
intervjun ökade studiens tillförlitlighet (Larsen 2009:81). Samtliga informanter kändes 
avslappnade, förberedda och hade mycket intressant att berätta om under intervjuerna. Det är 
viktigt att vistas i en ostörd miljö för att intervjuerna ska flyta på bra och därför fick 
informanterna själva välja plats. Dock uppstod några störande moment under vissa intervjuer, 
detta kan ha påverkat informanterna negativt. Informanterna visade dock inte att de 
påverkades av detta (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:129). Validiteten handlar 
om att det insamlade materialet ska svara på studiens syfte och frågeställningar. Det 
noggranna arbetet med intervjuguiden ökar studiens validitet (Larsen 2009:80–81). 
 
Jag har varit noggrann och tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna från 
vetenskapsrådet. Detta genom bland annat informationsbrevet som skickades ut till 
informanterna innan intervjuerna. Där skrevs studiens syfte fram, det stod även att deltagande 
i studien bygger på frivillighet, att informanterna är anonyma, kontaktuppgifter med mera. Jag 
berättade dessutom för varje informant om de fyra huvudkraven från vetenskapsrådet innan 
intervjuerna startade för att visa min noggrannhet i studien. Jag har varit noggrann i 
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bearbetning och analys av det insamlade materialet för att obehöriga inte ska komma åt det 
(Vetenskapsrådet 2002:14).  

8.2. Resultatdiskussion  

8.2.1. Organisering av undervisning i tyst läsning 
Läsning är en central del i läroplanen (Skolverket 2011:222–223) och det framgår också i 
resultatet i denna studie. Lärarna i denna studie beskriver att de lägger mycket tid på läsning, 
vilket betyder att de är medvetna om vad som står i läroplanen. Det framgår inte i läroplanen 
vilken typ av läsning det ska handla om i undervisningen och det som lärarna i studien lägger 
mest tid på är högläsning. Men lärarna fokuserar också på tyst läsning och gemensam läsning, 
dock skiljer sig detta mellan lärarna. Lärare 1 och lärare 6 berättade att de låter eleverna ägna 
sig åt gemensam läsning i smågrupper. Lärare 6 fokuserar mycket på att eleverna ska tillämpa 
läsförståelsestrategierna vid gemensamma läsningen och ibland ger hon eleverna specifika 
strategier att använda. Detta ska medföra att eleverna ska kunna tillämpa strategierna 
omedvetet vid den tysta läsningen. Resultatet i min studie visade att högläsningen får mycket 
plats i undervisningen och att det är en grund för elevernas tysta läsning, vilket gjorde att jag i 
resultatet kommer in på högläsningen för att kunna beskriva hur arbetet med den tysta 
läsningen ser ut.  
 
Lärarnas syn på den tysta läsningen skiljer sig åt. Exempelvis tycker lärare 3 att tyst läsning är 
bra och något som är viktigt för henne, medan lärare 1 tycker att tyst läsning hör hemma i 
hemmet. Lärare 1 berättade att de som har svårigheter i läsningen har svårt att komma till ro 
vid den tysta läsningen vilket leder till att det blir rörigt i klassrummet. Detta avspeglar sig 
också i hur lärarna beskriver att de arbetar med tyst läsning. Lärare 3 försöker få in tyst 
läsning så ofta som möjligt i undervisningen för att eleverna ska få många tillfällen till läsning 
och på så sätt utvecklas som läsare. Medan lärare 1 har 10–15 minuters tyst läsning på 
morgonen för att få en lugn och skön start på dagen. Lärare 2 och 5 inleder, precis som lärare 
1, dagen med 10–15 minuters tyst läsning med samma syfte som lärare 1. Lärare 5 framhåller 
vikten av att alla elever inte får chansen att läsa hemma och därför är det av vikt att eleverna 
får många möjligheter till läsning i skolan. Även lärare 2, 3 och 6 framhåller vikten av mycket 
läsning för att kunna bli bättre läsare. Detta överensstämmer med resultatet i två tidigare 
studier där resultatet också visar att ambitionen lärarna har med den tysta läsningen är att 
eleverna ska få läsa mycket och ofta (Jönsson 2007:237; Alatalo 2011:86). Mängden läsning 
gör att eleverna hela tiden får chansen att ta till sig ny kunskap i läsningen, det blir en ständigt 
pågående lärandeprocess som den närmaste utvecklningszonen handlar om (Säljö 2012:193-
194). 
 
Alatalo (2011:188) framhåller vikten av ett stort ordförråd och goda läsförståelsestrategier för 
att kunna skapa förståelse kring texter. Detta framhöll även lärare 2, hon berättade att mycket 
läsning är viktigt för att det ger eleverna både bättre ordförråd och ordförståelse. Lärare 3 
framhåller vikten av att eleverna måste lära sig att avkoda innan de börjar arbeta med 
läsförståelsen. Det lärare 2 och 3 beskriver kring ordförråd, ordförståelse och avkodning 
kopplas till den närmaste utvecklingszonen (Säljö 2012:193-194). När eleverna uppnått 
kunskap i form av att de lärt sig avkoda eller fått förståelse kring nya ord leder det sedan till 
att ny kunskap finns inom räckhåll, såsom att börja arbeta med läsförståelse genom 
läsförståelsestrategier. Studien skriven av Prior m.fl. (2011:189–191) visar att elevernas 
läsförståelse gynnas mer av högläsningen än den tysta läsningen i de lägre årskurserna, 
fördelarna med tyst läsning påvisades inte förrän i årskurs 7. Dock framgick det även att den 
tysta läsningen är viktig i de lägre årskurserna även om inte effekterna på läsförståelsen 
märktes omedelbart. Att utvecklas som läsare tar tid och därför måste eleverna få många 
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tillfällen till tyst läsning. Detta överensstämmer med denna studies resultat då samtliga lärare 
framhöll vikten av högläsning, de läser högt för eleverna i stort sett varje dag. Eleverna får 
dessutom ofta tillfällen till tyst läsning vilket tyder på att läsning är viktigt och en stor del av 
undervisningen för samtliga lärare.  
 
Resultatet i Jönssons (2007:236) studie visar att den tysta läsningen är svårorganiserad på 
grund av att lärarens syfte med läsningen är att den ska vara fri, men eftersom lärare styr när 
och var eleverna ska läsa blir den inte så fri som tanken var. Detta var något som lärare 5 
också pratade om, hon menade att hon inte vill att den tysta läsningen ska vara ett styrt 
tillfälle. Vid den tysta läsningen ska eleverna få välja böcker utifrån intresse och då är det 
viktigt att det finns en stor mängd böcker att tillgå. Lärare 1 menade att den tysta läsningen 
blir begränsad på grund av att skolbiblioteket är stängt, vilket leder till brist på böcker. Dock 
har samtliga lärare försökt lösa detta för att skapa goda förutsättningar för eleverna att hitta 
lämpliga böcker. Lärare 1 beskrev även att den tysta läsningen är svår att organisera, detta för 
att det är så stor skillnad på elevernas läsning och de elever som har lite svårigheter med 
läsningen har svårt att sitta stilla under den tysta läsningen, vilket gör att det blir rörigt i 
klassrummet. Detta har lärare 5 löst genom att ha en bokhylla med böcker i ett litet rum intill 
för att eleverna ska kunna smyga ut och byta bok och sedan smyga tillbaka, vilket gör att det 
blir lugnt i klassrummet. Samtliga lärare i studien framhöll vikten av att den tysta läsningen 
ska handla om glädje och upplevelseläsning. Det ska vara lustfyllt att läsa och eleverna ska få 
testa sig fram genom olika genrer för att veta vilken typ av läsare de är och vad som 
intresserar dem. Detta överensstämmer med resultatet från flera studier, där det framgår att 
upplevelseläsning är viktigt. Eleverna måste få läsa böcker som intresserar dem för att kunna 
utvecklas som läsare och där har läraren en viktig uppgift att vägleda och stötta de elever som 
har svårigheter att välja böcker (Varga, Hultgren & Widhe 2015:10; Eckeskog 2013:96; 
Jönsson 2007:236, 239; Alatalo 2011:86).  
 
Schmidt och Jönsson (2015:5) påpekar att det är av vikt att böckerna eleverna läser vid den 
tysta läsningen anpassas utifrån läsförmågan. Detta är något som denna studies resultat också 
pekar på, samtliga lärare i studien framhåller vikten av att det finns en stor mängd böcker i 
klassrummet, med olika svårighetsgrad och handling för att eleverna ska ha stora 
valmöjligheter vid den tysta läsningen. Samtliga lärare menade att det är av vikt att eleverna 
själva får välja böcker vid den tysta läsningen, utifrån intresse. Detta överensstämmer med det 
sociokulturella perspektivet och den närmaste utvecklingszonen som handlar om att ny 
kunskap hela tiden finns inom räckhåll. Genom att lärarna ser till att det finns en mängd 
böcker med olika svårighetsgrad finns möjligheten för eleverna att välja en bok som är 
aningen svår för dem och på så sätt utveckla nya kunskaper genom till exempel nya ord, 
sedan kan de få stöttning av klasskamrater eller läraren vilket gör att de utvecklas som läsare 
genom scaffolding (Säljö 2012:193–194). Detta går också att koppla till Jönssons (2007:156–
157, 237) studie där hon framhåller vikten av att böckerna ska intressera eleverna. Hon 
beskriver också att ett vanligt sätt att organisera den tysta läsningen är att ha en bänkbok. 
Dock kan problem uppstå när bänkboken används som tidsutfyllnad när eleverna är färdiga 
med andra arbetsuppgifter. Detta kan leda till att vissa elever aldrig får chansen att läsa i 
bänkboken då de aldrig hinner färdigställa tilldelade arbetsuppgifter, dessutom kan eleverna 
tolka bänkboken som något oviktigt och något som inte prioriteras i undervisningen. Lärarna i 
denna studie använder sig av bänkbok, lärare 3 försöker se till att eleverna ofta får 
möjligheten att läsa i bänkboken genom att eleverna alltid ska läsa i den när de väntar på 
hjälp. Lärare 1, 2 och 5 undviker att bänkboken endast blir tidsutfyllnad när arbetsuppgifter är 
färdigställda genom att inleda varje dag med 10–15 minuters tyst läsning. Detta går även att 
koppla till det Nilsson (2007:80) skriver om bänkboken, att den blir tidsutfyllnad och att det 
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är ett oreflekterat arbetssätt att arbeta med bänkboken. Jag tänker dock att om lärarnas syfte 
med bänkboken är att eleverna ska få läsa mycket och ofta, kan det inte ses som ett 
oreflekterat arbetssätt att arbeta med bänkboken. Det ser jag snarare som att lärarna ger 
eleverna många tillfällen till tyst läsning, dock förstår jag problematiken i att eleverna endast 
får läsa i bänkboken när de färdigställt andra uppgifter.  
 
Lärare 4 och 6 som just nu arbetar i årskurs 1 förklarade att det är svårt med den tysta 
läsningen i årskurs 1 eftersom att alla elever inte kan läsa. Dock påpekade lärare 6 att tyst 
läsning är något hon prioriterar och i årskurs 2 och 3 kommer eleverna få specifika pass där 
fokus ligger på tyst läsning. Vilket också tyder på att hon försöker undvika att bänkboken 
endast blir tidsutfyllnad. Lärare 4 förklarade att det finns mycket annat som eleverna behöver 
träna på i årskurs 1 för att kunna ägna sig åt tyst läsning i årskurs 2 och 3, hon framhöll dock 
vikten av att eleverna får chansen att bläddra i böcker redan i årskurs 1 för att väcka intresset 
för läsningen. Lärare 4 ser alltså till att eleverna utvecklar kunskaper för att senare kunna ägna 
sig åt tyst läsning, det är vad den närmaste utvecklingszonen handlar om (Säljö 2012:193-
194). Detta går att koppla till resultatet i Eckeskogs (2013:93) studie där lärarna ansåg att 
eleverna skulle lära sig att avkoda innan de började arbeta med läsförståelsestrategier vid den 
tysta läsningen. Av resultatet i denna studie görs tolkningen att lärarna ser den tysta läsningen 
som något viktigt och att bänkboken inte blir tidsutfyllnad utan den prioriteras i 
undervisningen.  

8.2.2. Läsförståelse och läsförståelsestrategier 
Den internationella undersökning PIRLS visar att läsförståelsestrategier är viktigt för att 
eleverna ska utveckla läsförståelse, dock arbetar svenska elever mer sällan med 
läsförståelsestrategier än elever i andra länder (Skolverket 2012:8–9). Samtliga lärare i denna 
studie förutom lärare 2 uppgav att de arbetar med läsförståelsestrategier för att utveckla 
elevernas läsförståelse, vilket betyder att lärarna är medvetna om vikten av 
läsförståelsestrategier för elevernas läsförståelse. Läraren som uppgav att hon inte arbetade 
med läsförståelsestrategier arbetar ändå på ett sätt så att en del av strategierna kommer in i 
undervisningen, till exempel genom samtal om text och att ställa frågor till texter. Resultatet 
från två tidigare studier visar att eleverna utvecklade läsförståelsen genom att använda 
läsförståelsestrategier (Eckeskog 2013:100; Reichenberg & Emanuelsson 2014:13–14). 
Lärarna i studien ger eleverna tillgång till läsförståelsestrategier och stöttar dem i arbetet med 
dessa, vilket innebär läsförståelsestrategierna blir så kallade byggnadsställningar till eleverna 
för att de ska utveckla läsförståelsen med stöttning från lärare och klasskamrater, vilket 
kopplas samman med scaffolding (Westlund 2009:123-124).  
 
För att utveckla elevernas läsförståelse ger dessutom lärare 2, 3, 5 och 6 eleverna läsläxa där 
de oftast ska svara på några frågor kopplade till texten. Frågorna kan stå direkt utskrivet i 
texten eller så måste eleverna läsa mellan raderna. Läxan är viktig för mängden läsning och 
även för att utveckla elevernas läsförståelse. Detta är något som också framgår i resultatet i 
Schmidts (2013:122) studie. Lärare 1 arbetar med läshuset i skolan för att utveckla elevernas 
läsförståelse. Där får eleverna läsa texter på internet och sedan svara på frågor kopplat till 
texten. Där kan eleverna välja olika nivåer på texterna och har eleverna svårt att välja eller att 
skapa förståelse i läsningen stöttar läraren eleverna. Läraren har läst igenom texterna för att 
veta vilken nivå texterna är på så att hon kan stötta eleverna i valet och i läsningen. Detta går 
att koppla till begreppet scaffolding som handlar om att läraren stöttar eleverna genom så 
kallade byggnadsställningar (Westlund 2009:123–124). I början kan eleverna behöva mycket 
stöd, men stödet avtar mer och mer och eleverna kan tillslut klara sig på egen hand (Säljö 
2012:193–194).  
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Läroplanen skriver fram lässtrategier, eleverna ska använda strategier för att både förstå och 
tolka olika texter (Skolverket 2011:223). Lärare 1 och 4 framhåller vikten av att eleverna först 
måste lära sig läsförståelsestrategierna vid högläsningen, för att sedan kunna använda dessa 
vid den tysta läsningen. Detta stämmer överens med resultatet från två tidigare studier 
(Eckeskog 2013:92, 95; Schmidt & Jönsson 2015.7). Dock menar Eckeskog (2013:95) att hon 
inte är säker på om eleverna i hennes studie förstår att strategierna som används vid 
högläsningen också kan användas vid den tysta läsningen. Detta går att koppla till det lärare 3 
berättade, att hon påminner sina elever om att använda strategierna vid den tysta läsningen för 
att hon inte är säker på att eleverna vet att de kan använda samma strategier vid den tysta 
läsningen som de använder vid högläsningen. Lärare 6 däremot, menar att det ständiga arbetet 
med läsförståelsestrategierna vid högläsning och gemensam läsning genom åren har gjort att 
hennes elever omedvetet tar med sig strategierna till den tysta läsningen, utan att hon behöver 
påminna dem. Här visar resultatet i min studie återigen att högläsning är grunden för den tysta 
läsningen. Kunskaper kring läsförståelsestrategierna uppstår vid högläsningen genom språket 
som det medierande redskapet, eleverna stöttar och hjälper varandra i diskussioner kring 
läsningen, vilket är vad scaffolding handlar om och dessutom pågår en ständig lärandeprocess 
där ny kunskap kring till exempel svåra ord uppstår genom kommunikationen vilket är vad 
den sekundära socialisationen och den närmaste utvecklingszonen handlar om (Säljö 
2012:189-194).  
 
Varga, Hultren och Widhe (2015:3) menar i sin artikel att läsförståelsestrategier är viktigt för 
att kunna skapa förståelse i läsningen och för att eleverna ska kunna använda 
läsförståelsestrategierna på ett fungerande sätt krävs träning. Läraren har en viktig roll att 
tydligt förklara och prata med eleverna om strategierna och beskriva varför eleverna ska 
använda sig av dessa. Detta är något som lärare 6 också framhöll, hon berättade att hon själv 
känner sig trygg med strategierna och att detta är en förutsättning för att kunna undervisa 
eleverna i dem. Hon kan då stötta eleverna på den nivå som eleverna befinner sig på för att de 
ska kunna utvecklas som läsare. Det överensstämmer med begreppet scaffolding som handlar 
om att läraren ska stötta eleverna genom så kallade byggnadsställningar (Westlund 2009:123–
124). Det går också att koppla till den sekundära socialisationen där eleverna behöver få 
vetenskapliga begrepp förklarade för sig i skolan och där har läraren en viktig uppgift att 
förklara dessa, vilket lärare 6 är medveten om (Säljö 2012:193-194). Lärare 2 berättade att 
hon inte arbetar med några specifika strategier, men att hon låter eleverna prata om bild, text 
och att ställa frågor till texten vilket enligt mig är en del av vad strategierna handlar om (En 
läsande klass 2017).  
 
Resultatet i Jönssons (2007:238–239) studie visar att läsförståelsestrategierna tränas parallellt 
genom hela läsningen, man tränar inte en strategi i taget utan dessa kommer in naturligt i 
undervisningen. Lärare 5 berättade att hon ibland bestämmer att eleverna ska träna en specifik 
strategi vid den tysta läsningen, vilket alltså inte stämmer överens med resultatet från 
Jönssons studie. Detta gör lärare 5 för att eleverna ska lära sig vad varje strategi handlar om 
och att de sedan ska kunna använda sig av dessa utan att läraren säger till dem. Lärarna i 
Eckeskogs (2013:91) studie ser olika på strategierna, några lärare ser kunskap om symbolerna 
som centralt, medan andra använder strategierna som ett verktyg när arbetet introduceras för 
att ge eleverna förståelse kring varje strategi. Lärare 1 berättade att hon tidigare arbetat 
strukturerat med en strategi i taget, men att hon nu väver in strategierna i undervisningen. Hon 
vill inte fokusera för mycket på varje figur, såsom spågumman, utan hon vill fokusera på 
strategierna i sig. Det viktigaste anser hon är att samtala om texter, koppla texter till egna 
erfarenheter och att ställa frågor. På liknande sätt beskriver lärare 4 och 5 att strategierna 
automatiskt kommer in när de samtalar om texter eller när eleverna skriver bokrecensioner 
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utan att de fokuserar på strategierna. Av resultatet i min studie görs tolkningen att lärarna ser 
läsförståelsestrategierna som något viktigt i läsundervisningen, men att fokus inte hela tiden 
ligger på strategierna i sig utan att dessa kommer in automatiskt i arbetet med läsning genom 
samtal eller liknande. Strategierna kommer även in i andra ämnen, när uppgifter ska läsas och 
lösas i till exempel matematikboken behövs läsförståelsestrategier tillämpas. Lärarnas 
medvetenhet kring arbetet med läsförståelsestrategierna gör att ny kunskap hela tiden finns 
inom räckhåll för eleverna, kunskap om en strategi leder vidare till kunskap om en ny strategi 
och elevernas lärprocesser är på så sätt ständigt pågående och det är vad den närmaste 
utvecklingszonen handlar om (Säljö 2012:192-193).  

8.2.3. Samtal vid läsning 
Samtliga lärare framhåller vikten av att samtala om det lästa för att ett lärande ska uppstå, att 
låta eleverna föra diskussioner och ställa frågor kring läsningen görs i samtliga klassrum. 
Detta överensstämmer med det sociokulturella perspektivet, där Vygotskij menar att språket 
är det viktigaste medierande redskapet och att ett lärande uppstår i kommunikation med andra 
(Säljö 2012:189-191). Lärare 6 berättade att oavsett om det handlar om högläsning, tyst 
läsning eller gemensam läsning är samtal viktigt. Efter den gemensamma läsningen i 
smågrupper återsamlas alltid hennes elever i helklass för att sammanfatta det lästa, hon 
beskriver att det ofta blir väldigt bra diskussioner eleverna emellan där de får dela med sig av 
upplevelsen och ge varandra tips inför nästa läsning. Detta går att koppla till det 
sociokulturella perspektivet, där sker lärandet i samspel med andra och fokus ligger inte på 
elevens egen aktivitet (Westlund 2009:20–21). Säljö (2012:196) beskriver det sociokulturella 
perspektivet på liknande sätt, att kunskap uppstår i samspel mellan lärare och elever, men 
även elever emellan. Lärare 6 ger även eleverna chansen att samtala om den tysta läsningen, 
vilket skiljer sig från hur de andra lärarna arbetar.  De andra lärarna ägnar inte så mycket tid 
till samtal kring den tysta läsningen mer än att de ber eleverna tipsa varandra om böcker. 
Jönssons (2007:237) studie visar också att samtal om läsning utvecklar och fördjupar 
elevernas förståelse av texter, dock finns inget sådant stöd vid elevernas tysta läsning. Detta 
resultat stämmer överens med hur alla lärare förutom lärare 6 arbetar med tyst läsning. Dock 
framhåller samtliga lärarna att samtal om läsning är viktigt, men detta sker mestadels vid 
högläsningen. Vilket också är vad resultatet i Eckeskogs (2013:92) visar. Utifrån detta 
använder alltså lärarna i studien språket och kommunikationen som ett medierande redskap 
för att utveckla elevernas förståelse och lärande vid läsningen. Genom samtalen och 
diskussionen kring läsningen ges eleverna förutsättningar att stötta och hjälpa varandra i 
lärandet och uppnå saker de kanske inte hade kunnat göra på egen hand, vilket är vad 
scaffolding handlar om (Säljö 2012:193-194).  
 
Schmidt och Jönsson (2015:7) framhåller vikten av att bearbeta läsningen, oavsett om det 
handlar om tyst läsning, gemensam läsning eller högläsning. De menar att ett bra arbetssätt 
kan vara att skriva läsloggar som sedan blir underlag för boksamtal, läsloggarna kan hjälpa 
eleverna att reflektera och skapa förståelse medan de läser. Även Jönssons (2007:135–136) 
studie visar att ett bra arbetssätt är att låta eleverna skriva läsloggar som sedan blir grunden i 
samtalen. Lärare 1, 5 och 6 i denna studie låter sina elever skriva bokrecensioner, lärare 1 och 
5 gör inget vidare arbete kring recensionerna utan låter eleverna sätta in dem i en pärm och 
kan själva gå tillbaka och titta vad de tyckte om böckerna. Lärare 6 däremot, låter eleverna 
redovisa sina bokrecensioner för klassen. Hon menade att hon inte vill att recensionerna blir 
något som skrivs och sedan sätts in i en pärm, utan hon vill att eleverna ska tycka att detta är 
något viktigt. Hon försöker alltid få till en diskussion kring elevernas redovisningar där de 
andra eleverna får ställa frågor, det gör att läsningen blir betydelsefull. Detta går hand i hand 
med det sociokulturella perspektivet, där språket som medierande redskap och samspelet 
mellan elever ses som viktigt för lärandet (Säljö 2012:189–191, 196). Eleverna i klassen där 
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lärare 6 arbetar får chansen att genom samtal och diskussioner ständigt utveckla sitt lärande, 
de lär sig något nytt och har på så sätt nära till att lära sig ytterligare något nytt. Det är vad 
den närmaste utvecklingszonen handlar om (Säljö 2012:193-194). Lärare 1 och 5 som inte 
låter eleverna gör något vidare arbete kring bokrecensionerna, skulle kunna ge eleverna 
förutsättningar att utveckla ytterligare ett lärande genom att använda till exempel språket som 
ett medierande redskap, i likhet med lärare 6, för att ett gemensamt lärande kring läsningen 
ska uppstå i klassen.  

9. Konklusion 
Syftet med denna studie var att finna sambanden mellan tyst läsning och utveckling av elevers 
läsförståelse i årskurs 1–3. Resultatet i studien visar att lärarna ger sina elever många 
möjligheter till tyst läsning, ofta i den så kallade bänkboken. Samtliga lärare ser den tysta 
läsningen som upplevelseläsning, de vill att eleverna ska tycka att läsningen är lustfylld och 
intressant. Eleverna får välja böcker utifrån intresse vid den tysta läsningen för att skapa 
läslust för fortsatt läsning. Alla lärare utom en uppgav att de arbetar med 
läsförståelsestrategier och att dessa är viktiga för elevernas utveckling av läsförståelse. 
Läsförståelsestrategierna används mestadels vid högläsning, men även vid den tysta läsningen 
och den gemensamma läsningen. Lärarna menade att arbetet med läsförståelsestrategierna vid 
högläsningen ska hjälpa eleverna att ta med sig dem till den tysta läsningen. Samtal om 
läsning är något som samtliga lärare värdesätter, dock sker detta mestadels vid högläsning. En 
lärare arbetar mycket med samtal vid den tysta läsningen och några lärare gör det vid den 
gemensamma läsningen. Samtliga lärare menar att samtal om läsning utvecklar elevernas 
läsförståelse.  
 
Denna studie har gett mig värdefull kunskap om hur verksamma lärare arbetar med 
läsundervisning för att utveckla elevernas läsförståelse. Att jag har intervjuat sex olika lärare 
med stor erfarenhet av läraryrket har gjort att jag har förberetts för det kommande läraryrket. 
Läsning är en stor del av undervisningen och därför känns den kunskap jag fått i denna studie 
väldigt värdefull och något som jag kommer att ha nytta av i framtiden. Den tidigare 
forskning som finns inom området och studiens teoretiska utgångspunkt i kombination med 
de intervjuer som genomförts har lett till en djupare insikt i hur arbetet med tyst läsning och 
läsförståelse genom läsförståelsestrategier kan ske. Denna studie kan även ge andra 
lärarstudenter eller verksamma lärare intressant information kring hur lärare arbetar med 
läsning och på så sätt utveckla sin undervisning.  

10. Vidare forskning 
I denna studie har jag funnit intressant information kring hur sex lärare med lång 
arbetslivserfarenhet arbetar med läsning och läsförståelse. Något som jag tycker vore 
intressant att forska vidare kring är att titta på detta ur ett elevperspektiv. Detta för att se om 
lärarnas arbete ger den effekt som de tror och önskar på elevernas läsutveckling.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 
 
 

Information om en intervjustudie kring verksamma lärares arbete 
med läsförståelseutveckling via tyst läsning. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Jag skriver just nu examensarbete 2 där syftet är att finna sambanden mellan tyst läsning oh 
utveckling av elevers läsförståelse i årskurs 1–3. För att få en insyn i hur verksamma lärare 
arbetar med detta och för att fördjupa mina kunskaper inom området har jag valt att göra en 
intervjustudie. Under vecka 6 i februari 2017 kommer jag genomföra intervjuer på din skola 
och undrar om kan tänka dig att delta.  
 
I undersökningen förväntas totalt sex verksamma lärare för årskurserna 1–3 delta. Ditt 
deltagande i studien innebär en intervju som kommer att pågå i ungefär 30 minuter. Intervjun 
kommer att spelas in och sedan kommer materialet bearbetas och transkriberas. Allt material 
från inspelningen kommer att makuleras när arbetet är slutfört. Genom hela arbetet kommer 
du att vara anonym och det kommer inte framgå vilken skola jag varit på eller vilka jag 
intervjuat. Materialet från intervjun är endast avsedd för detta arbete.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
 
Mora 2017-01-25 
 
Anna Wijk, student   Olavi Hemmilä, handledare 
070-422 82 94   070-327 86 57 
h13anwij@du.se   ohe@du.se 
Vasagatan 39C, 792 31 Mora 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor  
 
 
 

Intervjufrågor om tyst läsning och läsförståelse 
 

o Berätta kortfattat om vilken utbildning du har, dina erfarenheter och dina 
arbetsuppgifter. 

o När får eleverna möjlighet till tyst läsning? (exempel: finns speciella lektionspass, 
läser eleverna när de får tid över eller när de är färdiga med olika uppgifter?).  

o Vad är syftet med den tysta läsningen?  
o Hur organiserar du den tysta läsningen för eleverna? 
o Vilka fördelar och nackdelar ser du med att samtala kring läsningen? 
o Hur arbetar du för att utveckla elevernas läsförståelse?  
o Har eleverna tillgång till läsförståelsestrategier? 
o Vilka fördelar och nackdelar ser du med läsförståelsestrategierna? 
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