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Abstract 

 

Independet silent reading - Out of old habit or a lesson with purpose? 
 

The aim of this study was to examine whether teachers use the method of independent silent reading 

purposefully or if they do it out of old habit. The research focuses on what purpose the teachers have 

and which working methods they use when working with silent reading. I investigated who it is that 

chooses the books to be read and what factors are determining this choise. Finally, I wanted to find 

out how the silent reading time is used by the pupils and the teachers. In order to investigate this, 

observations were made in classes during silent reading time and semistructured interviews were 

conducted with teachers and students. The results show that most teachers have a clear purpose with 

silent reading and that they work with different reading strategies to teach the children to become 

independent silent readers. However, an important part of succeeding in silent reading is that it happens 

on a regular basis, preferably every day.  
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1 Inledning 

”If elementary teachers and pre-school teachers are to contribute to 

fostering reading adults, they need to be aware of the consequences of their 

pedagogical choises” (Damber, 2009, s. 245) 

 

Att lära sig läsa är en av de viktigaste förmågorna att utveckla då det mesta i dagens 

samhälle förmedlas via skrift. Oavsett om du är ute på landsbygden eller inne i stan, sitter 

i skolbänken eller surfar på datorn så är det skriftspråk du möter på skyltar, i butiker, på 

webbsidor, i böcker, sociala medier och i sms, m.m. Trots att vi dagligen möter 

skriftspråket är det många, både barn och vuxna, som brottas med att tyda det skrivna 

språket. I skolan möter eleverna det skrivna språket i alla ämnen, inte bara i svenskämnet, 

och har man svårt för att avkoda skriften kan det påverka att man får svårt att tillgodogöra 

sig de kunskaper man behöver i varje enskilt ämne.  

I de skolor jag varit verksam i eller genom åren besökt, har det funnits tillfällen för 

enskild tystläsning i helklass. Tystläsning i helklass är historiskt sett ett tillfälle när alla 

elever sitter tysta och läser för sig själv i böcker de lånat från biblioteket. I vissa grupper 

verkar ett lugn infinna sig vid tystläsning och man upplever att alla läser, i andra grupper 

kan man snabbt se att vissa barn inte läser alls då det istället förekommer prat eller lek. 

Det jag upptäckt vid dessa lästillfällen är att det oftast är elever med lässvårigheter som 

har svårast att nyttja tiden till läsning, medan de elever som anses ha goda lässtrategier 

och läsflyt gärna tar fram sin bok och läser. 

Då jag i min framtida roll som speciallärare inom språk-, läs-, och skrivutveckling 

kommer att möta dessa pedagoger och elevgrupper, finner jag det intressant att se vad 

lärarna har för syfte och tankar kring tystläsning. Ifall lärarna ser det som ett tillfälle för 

lästräning, läsupplevelse eller enbart för att skapa lugn och ro. Det är även av intresse att 

ta reda på vad eleverna tycker om tystläsning och studera i hur stor omfattning eleverna 

nyttjar tiden till läsning. Beroende på vad lärarna har för syfte med tystläsning kan det 

vara intressant att undersöka vad lärare gör under läspasset, vad som kan vara 

framgångsrikt arbetssätt gällande enskild läsning i helgrupp kontra arbetssätt där inte hela 

gruppen får chansen att nyttja tiden till läsning. Genom att studera detta hoppas jag på att 

kunna analysera fördelar och nackdelar med tystläsning och formulera några pedagogiska 

konsekvenser till de lärare som vill jobba med tystläsning, så att den blir effektiv för alla. 

Jag vill även se ifall jag som speciallärare har en viktig roll att fylla i de grupper som 

jobbar med tystläsning så att den blir optimal för alla elever.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka tystläsning i helklass - att beskriva hur lärare i 

årskurs 2 och årskurs 3 använder sig av denna metod samt undersöka vad eleverna gör 

under dessa lektioner. 

Rapporten syftar till att besvara följande frågeställningar: 

 

• Vad är lärarnas syfte med tystläsning i helklass? 

• Vilka arbetsmetoder använder lärare när de jobbar med tystläsning? 

• Vem väljer böckerna som elever läser under tystläsningspasset och vad avgör 

valet? 

• Hur används den avsatta tystläsningstiden av eleverna? 

• Hur använder klassläraren tiden då eleverna tystläser i sina böcker? 
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2 Bakgrund 

Enligt skollagen (SFS2010:800) 3 kap.3§ ska alla barn och elever ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Detta nämns även i 

Lgr-11 (Skolverket, 2011, s. 8) där det står beskrivet att ”undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov […] med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”. Inom svenskämnet är läsning en del som det 

läggs stor vikt vid de första skolåren, då den är av så viktig för eleverna i sin fortsatta 

utbildning inom alla ämnen. När eleverna börjar åk 1 kommer de till skolan med olika 

förutsättningar och kunskaper gällande bokstavskunskap, avkodningsförmåga, 

läsförståelse och läsflyt. Efter två år i skolan har alla utvecklats, men oftast har de inte 

samma kunskap och förmågor gällande läsning. Trots detta skall de alla nå samma 

kunskapskrav i slutet av åk 3, att med flyt läsa bekanta och elevnära texter samt använda 

lässtrategier på ett fungerande sätt (Skolverket, 2011).  

För att förstå vad läsning innebär kommer här först en kort genomgång av läsningens 

fundament. Därefter presenteras tidigare forskning utifrån forskningsfrågorna. 

2.1 Läsning 

Att lära sig läsa är ingen enkel sak som sker i en handvändning, utan en lång process där 

många faktorer påverkar. Hoover och Gough (1990) har dock gjort ett försök att på ett 

enkelt sätt beskriva läsningen genom att använda formeln: Läsning=Avkodning x 

Förståelse. De menar att ifall den språkliga förståelsen är hög (F=1) men avkodningen låg 

(A=0) så blir läsförmågan låg. Likaså gäller det omvända. En elev med mycket god 

avkodning (A=1), men låg förståelse (F=0) har låg läsförmåga då hen inte kan ta till sig 

den lästa texten. För att bli en skicklig läsare gäller det alltså inte bara att ha en god 

avkodning utan även en god språklig förståelse. 

Hos elever med lässvårigheter är ofta avkodningen och förståelsen i otakt och då krävs 

det att läraren ser till att dessa elever, utifrån sina egna förmågor, får träna på ”välavvägd 

blandning av fonologiska och meningsinriktade” övningar (Hagtvet, 2009). Men det är 

viktigt att det inte bara blir meningslöst tragglande, utan övningar med mening och syfte. 

Många gånger hör man från lässvaga elever att läsning är tråkig, men det de egentligen 

menar, men inte vågar säga, är att det är alltför svårt (Bolander & Boström, 2008). 

Framgång föder framgång är ett känt talesätt som det ligger mycket sanning i. Elever 

som upplever framgång i sin läsning uppskattar läsning mer, vilket leder till mer läsning 

och större läsutveckling. Likaså kan man se en negativ trend hos elever med 

lässvårigheter ifall de ständigt möter misslyckanden i sin läsinlärning. Då blir läsning 

något svårt och tråkigt (Bjar, 2009). Därför är det viktigt att eleverna när de börjar sin 

läsinlärning får meningsfull och rolig träning i både avkodning och förståelse.  

2.1.1 Avkodning 

Att lära sig avkoda och få till en god avkodningsförmåga är inte enkelt. Taube (2009) 

menar att eleverna måste ha en förmåga att växla mellan ordets betydelse och att lyssna 

på hur det låter, vilket för många nybörjare kan vara abstrakt och märkligt.  
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För att lära sig att avkoda måste eleverna alltså besitta vissa kunskaper. En av de 

grundläggande kunskaperna innebär att eleven förstår att skrivna ord står för talade ord 

och att meningar står för tankar och idéer. Eleverna bör även ha kunskap om alfabetet, att 

varje bokstav symboliserar ett ljud och att vissa bokstavskombinationer som ng eller stj 

symboliserar ljud som inte går att skriva med en enskild bokstav. Vidare är 

helordsigenkänning en viktig del i ordavkodningen. Ju fler ord en elev lär sig att känna 

igen utan att behöva ljuda sig igenom dem, desto snabbare utvecklas läsflytet (Bråten, 

2008). 

Men alla elever har inte dessa kunskaper när de kommer till skolan i åk 1, och då alla 

elever är olika och lär på olika sätt, är det därför viktigt att man anpassar sin undervisning 

så att den gagnar alla elever och inte bara de flesta eleverna. Allington (2013) talar om att 

varje lärare som jobbar med läs- och skrivinlärning behöver känna till och på ett effektivt 

sätt kunna lära ut många olika avkodningsstrategier då det inte finns en ensam strategi 

som fungerar för alla barn. Han menar att en skicklig lärare anpassar sin undervisning 

tills hen hittar den bästa metoden för varje enskilt barn.  

När en elev slutligen lärt sig att avkoda ord är inte jobbet gjort utan eleven måste få 

många möjligheter att möta och läsa ord för att ordigenkänning och automatiserat läsande 

ska kunna uppnås. Att få till en god avkodning utan ansträngning är avgörande för att 

uppnå en god läsförståelse, då både avkodning och att förstå textens innehåll är 

energikrävande. Om avkodningen tar för mycket energi finns det mindre energi till att 

tolka och förstå den lästa texten (Bråten, 2008). 

Det mest effektiva sättet att öka läsflytet och läsförståelsen är att läsa ofta och att läsa 

olika typer av texter. Allington (2014) visar på att de elever som tidigt lär sig läsa med 

flyt och med god läsförståelse, även läser mycket utanför skolans värld. Att läsa mycket 

och ofta menar han är av större vikt för läsflytet och läsförståelsen än att träna på att 

avkoda ord plockade ur sitt sammanhang. Även Damber (2009) påpekar att något har gått 

väldigt snett när elever tror att avkodning är detsamma som läsning. God läsförmåga där 

avkodning och förståelse samverkar, bör inte offras till förmån för träning på tekniska 

aspekter av läsning. Form utan funktion har ingen verklig mening. Alltså krävs det 

lästräning av sammanhängande texter för att man ska få till ett bra läsflyt (avkodning) 

och bli en skicklig läsare (Taube, Fredriksson, & Olofsson, 2015). 

2.1.2 Förståelse 

För att bli en skicklig läsare krävs inte bara att du har god avkodningsförmåga, du måste 

även ha god språklig förståelse eftersom läsning även handlar om att förstå språket. 

Bråten (2008) refererar till Vellutino (2003) när han pekar på några viktiga faktorer som 

påverkar den språkliga förmågan. För att förstå den lästa texten är det av stor vikt att man 

har ett åldersadekvat ordförråd så man förstår innebörden av varje enskilt ord. Vidare 

måste eleverna ha vissa grundläggande, åldersanpassade kunskaper gällande grammatik 

som till exempel implicit och explicit kunskap om substantiv, verb, adverb och adjektiv. 

Men ett gott ordförråd och grammatiska kunskaper räcker inte. Vellutino pekar även på 

språklig medvetenhet och då i synnerhet syntaktisk medvetenhet, vilket innebär att 

eleverna känner av vad som är grammatiskt acceptabelt gällande språkets regler för 
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böjningar och satsbyggnad, samt pragmatisk medvetenhet vilket handlar om elevernas 

känslighet för hur man i kommunikationssyfte använder sig av språket. 

Slutligen nämns verbalt minne som en viktig del i den språkliga förståelsen. Med det 

verbala minnet menas samverkan mellan korttidsminne, arbetsminne och långtidsminne. 

Korttidsminnet och arbetsminnet används för att bearbeta den språkliga informationen i 

den lästa texten och tillsammans med relevant information från långtidsminnet ökas 

förståelsen för det lästa (Bråten, 2008). Då alla dessa delar ligger på god åldersadekvat 

nivå har man goda förutsättningar för att bli en skicklig läsare, så länge även 

ordavkodningen och läsflytet ökar. 

2.1.3 Att läsa texter på olika läsnivå 

För att kunna tillgodogöra sig texternas innehåll och känna sig lyckad i sin läsning är det 

viktigt att man får möjlighet att läsa text på den läsnivå man behärskar. Målet med läsning 

är att förstå den text man läser och möter en elev en alltför svår text så tar avkodningen 

så mycket energi från förståelsen att läsaren till slut ger upp. Allington och Gabriel (2012) 

påpekar att många lässvaga elever allt för ofta möter texter med för hög svårighetsgrad. 

Detta medför att de lässvaga eleverna läser mindre text än övriga elever, de har större risk 

för att inte förstå vad de läser samt att de mest troligt blir så frustrerade när de läser dessa 

texter att de tappar i självförtroende och självkänsla när det kommer till avkodning och 

ordigenkänning. Hastings (2016) däremot anser att allt för många lärare tar detta med 

läsning på individnivå för långt. Hon menar att vissa lärare enbart låter elever läsa texter 

som ligger på elevens läsnivå och därför aldrig får chansen att möta åldersadekvata texter. 

Hastings (2016) påpekar att detta medför att vissa elever endast ”lär sig läsa” medans 

andra elever ”läser för att lära”. 

”Consequently some students are tracked into a curriculum of ”learning to 

read” while other students are educated in a system that promotes ”reading 

to learn”. This unjust disparity in reading education promotes the Matthew 

Effect where the rich get richer and the poor get poorer. (Hastings, 2016, s. 

67) 

För att ge elever möjlighet att utvecklas till engagerade läsare krävs enligt Hastings (2016) 

att de får möta många olika typer av texter och svårighetsgrad som de får läsa, tänka kring, 

samtala om och skriva om. Beroende på gruppstorlek och stöttning kan elever förbättra 

sin läsförmåga oavsett om det är en lätt eller svår text. Svårare texter ökar dock elevernas 

ordförråd mer och ger djupare kunskap enligt Hastings (2016). Det ena behöver dock inte 

utesluta det andra. Elever behöver både lästräning på avkodningsnivå och läsning för att 

lära. I dagens samhälle finns ett stort utbud av ljudböcker och inläst material som kan 

användas i syfte både till läsning för att lära och lästräning på avkodningsnivå. 

2.1.4 Att lyssna på ljudbok och samtidigt läsa texten 

Att lyssna på ljudbok samtidigt som man följer med i texten ger goda 

utvecklingsmöjligheter både på läsflyt och läsupplevelse. Esteves och Whitten (2011) 

jämförde hur läsflyt och läsattityd utvecklades hos elever med lässvårigheter genom att 

jämföra tystläsning kontra att lyssna på ljudbok. Interventionsgruppen fick lyssna på 
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ljudbok och samtidigt följa med i texten medan kontrollgruppen enbart fick jobba med 

tystläsning ur bok. Resultaten visar att både tystläsning och att lyssna på ljudbok ökar 

läsflytet gällande antalet korrekt lästa ord per minut, men att eleverna som fick lyssna på 

ljudbok förbättrade sitt läsflyt i högre grad än de som enbart fick läsa ur bok. Gällande 

läsattityd visade resultaten på en liten positiv ökning för gruppen som fick lyssna på 

ljudböcker och en liten sänkning hos kontrollgruppen, men skillnaderna i resultaten var 

så små att de inte var statistiskt säkerställda. Esteves och Whitten (2011) menar dock att 

anledningen till att läsattityden inte förändrades så mycket kan bero på att de elever som 

deltog i studien var tvungna att antingen tystläsa i bok eller lyssna på ljudbok, de kunde 

inte välja fritt. Esteves och Whitten (2011) påpekar utifrån denna undersökning att lärare 

måste förse eleverna med fler valmöjligheter när det kommer till tystläsning, bland annat 

att ljudbok där man kan följa med i texten borde finnas som alternativ då det finns 

indikationer på att detta ökar läsflytet mer för elever med lässvårigheter än vad traditionell 

tystläsning gör. 

2.2 Tystläsning 

Tystläsning är något som ofta förekommer i skolor i form av bänkboksläsning eller 

läsmys och har så gjort i decennier. Dock är det svårt att hitta forskning kring tystläsning 

gällande dess relevans som lästräningsmetod. Taube, Fredriksson och Olofsson (2015) 

beskriver hur The National Panel of Reading (NRP) vid sökning i PsycINFO samt ERIC, 

efter att ha tagit bort dubbletter och begränsat tidsperioden till 1990, endast hittat 92 

artiklar gällande tystläsning. Dessa artiklar reducerades till 16 artiklar efter ytterligare 

urvalsprocedurer. Dock var det ingen av dessa artiklar som undersökte relationen mellan 

tystläsning och läsflyt, fokus låg mer på hur uppmuntran till tystläsning kunde vara 

effektiv för att öka elevernas läsning. Det NRP kom fram till utifrån analyser av dessa 

artiklar var att uppmuntran till tystläsning kan vara effektfullt, men att utifrån forskningen 

är det inte tydligt och uppenbart att det påverkar läsflytet (National Institute of Child 

Health and Human Development (NICHD), 2000). Detta gör det svårt att påvisa att 

tystläsning är en effektiv lästräningsmetod som grundar sig på forskning då det gjorts 

väldigt få experimentella undersökningar.  

Elam och Widhe (2015) är kritiska till tystläsning som lästräningsmetod och menar att 

den har sina ”rötter i behovet att disciplinera eleverna som kroppsliga varelser”. De 

refererar till Jan Thavenius bok Svenskämnets historia från 1999 då de beskriver att den 

tysta läsningen är ett ”verktyg för att hantera och disciplinera eleverna” och att 

läsundervisningen syftar till att ”lära ut ordning, noggrannhet, uthållighet och lydnad”. 

De anser att lästräning och meningsskapande måste ske med hela kroppen och alla dess 

sinnen istället för att begränsas till att enbart vara intellektuellt. Först då kan även lusten 

att läsa öka. 

Trots att det i forskning inte finns några belägg för att tystläsning i sig ökar elevers 

läsflyt så finns det många studier som visar att mer läsning leder till bättre läsning 

(Allington, 2014; Bråten, 2008; Lundberg & Herrlin, 2014). Detta innebär att tystläsning 

borde kunna hitta sin roll i läsundervisningen om den används på rätt sätt. Worthy och 

Broaddus (2002) menar att lärare måste skapa regelbunden tid för elever att läsa 

självständigt ur egenvalda texter, inte bara för att främja intresset för läsning utan för att 
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läraren lättare skall kunna följa elevernas läsutveckling samt att varje elev utifrån sin 

läsförmåga skall få de instruktioner och hjälp som hen behöver.  

2.2.1 Metoder vid tystläsning 

För att kunna utbilda elever till att bli skickliga läsare krävs det att man som lärare 

engagerar sig och planerar läsundervisningen på bästa sätt. Detta gäller även vid 

tystläsning eftersom att kunna läsa och tillgodogöra sig texter tyst för sig själv inte är en 

talang man föds med utan en kunskap man måste förvärva genom träning av goda 

strategier. 

Många lärare lägger ned mycket tid på att skapa och kopiera arbetsblad till eleverna 

samt försöker hitta de bästa arbetsböckerna och dataprogrammen till sin läsundervisning. 

Allington och Gabriel (2012) menar att detta är slöseri med både tid och pengar då helt 

vanlig litteratur som till exempel skönlitterära böcker, faktaböcker och poesi m.m. är det 

allra bästa arbetsmaterialet till lästräning. De anser att det är viktigare att vi använder våra 

resurser till att varje dag låta eleverna (1) läsa mer av självvalda böcker utifrån intresse 

och elevens läsnivå, (2) skriva text som är av personligt intresse, (3) genomföra fler bok- 

och textsamtal samt (4) lyssna på en vuxen som högläser istället för ”fylla i-övningar” på 

arbetsblad och i arbetsböcker. Även Taylor, Pressley och Pearson (2002) fann att detta 

var goda råd gällande läsundervisning när de genomförde en studie för att hitta vilka 

egenskaper som kännetecknade effektiva skolor och skickliga lärare gällande 

läsinlärningsmetoder. De fann att lärare vid de mest effektiva skolorna engagerade 

eleverna i mer självständig läsning än vad lärarna i de mindre effektiva skolorna gjorde. 

Förutom detta fann de att skickliga lärare lägger mer fokus på läsning av text istället för 

färdighetsträning. Lärarna modellerade vid läsning för eleverna hur man ökar sin 

förståelse för det man läser genom att göra förutsägelser om vad texten handlar om genom 

att titta på de bilder som finns på bokens framsida eller i boken, de ställer frågor till och 

om texten under tiden hen läser. Dessa skickliga lärare tillhandahöll fler 

smågruppsinstruktioner samt försåg eleverna med mer coaching vid läsning.  

Sanden (2012) gjorde en än smalare studie då hon ville undersöka hur högeffektiva 

lärare jobbar med tystläsning. Hon fann att även dessa lärare fokuserade på att lära 

eleverna lässtrategier som de skulle ha användning av vid tystläsning. Alla lärare i 

studien var överens om att tystläsning är en möjlighet för eleverna att pröva sin 

läsförmåga, men trots detta kände de att de hade ansvaret att övervaka och stötta eleverna 

i sina val av böcker genom att resonera med dem om vad som är viktigt att tänka på för 

att klara av att läsa boken självständigt. Lärarna ansåg att det var viktigt att eleverna läste 

böcker på sin läsnivå eller snäppet svårare, inte för enkel eller för svår. Eleverna skulle 

lära sig att själv välja rätt bok utifrån sin avkodningsförmåga och lärarna hade olika 

strategier på hur detta kunde gå till. Ett exempel på hur eleverna kunde lära sig att avgöra 

om boken låg på rätt läsnivå var genom att slå upp en sida i boken och räkna hur många 

okända ord som fanns på sidan. Var det fler än 3-5 ord som var okända så ansågs boken 

för svår. 

Lundberg och Herrlin (2014) menar att ett klassrumsbibliotek fyllt med böcker som 

speglar elevernas intresse är en bra början till att sporra till mer läsning. Då böcker av 

intresse finns lättillgängliga så ökar chansen att eleverna förutom att de vill läsa vid 
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tystläsning, även spontant väljer att plocka fram en bok att läsa vid annan tid än 

tystläsning. 

2.2.2 Val av bok till tystläsning 

När eleverna ges möjlighet att själva välja vad de vill läsa ökar chansen till att de läser 

mer och får en bättre läsutveckling. Enligt Allington och Gabriel (2012) och Bråten 

(2008) är det av stor vikt att alla elever varje dag får läsa självvalda texter. De menar att 

elever som själva får välja vad de ska läsa, läser mer, förstår mer och mer troligt väljer att 

fortsätta läsa.  

Att själv få välja vad man vill läsa skapar ett mer meningsfullt läsande och chansen att 

läsningen blir lustfylld ökar då läsningen blir en möjlighet istället för ett krav från 

omgivningen. 

Swartz och Hendricks (2000) har i sin studie Factors that influence the book selection 

process of students with special needs funnit att oavsett om man har normalpresterande 

elever eller elever i svårigheter så är det i princip samma faktorer som påverkar valet av 

bok. De faktorer som är mest framträdande vid val av bok är ämne, omslag/illustrationer, 

författare, karaktärer i bok och sammanfattningen på bokens baksida. Det som skiljer sig 

i valet av bok mellan normalpresterande elever och elever i svårigheter är att för elever i 

svårigheter så har även bokens längd stor betydelse.  

2.2.3 Elevernas och lärares roll under tystläsning 

För att tystläsningen skall bli så effektiv som möjligt är det viktigt att lärarna engagerar 

sig i elevernas läsning. Många utbildare rekommenderar lärare att vara förebilder och 

själva läsa under den tid som eleverna läser, men det är av större vikt att lärarna använder 

denna tiden till att lyssna på de enskilda eleverna och ge dem instruktioner och feedback 

precis som vid annan läsundervisning (Worthy & Broaddus, 2002; Sanden, 2012). Det är 

även av stor betydelse att lärare har positiva förväntningar på eleverna och hjälper dem 

att komma in i sin läsande roll. Men en av de allra viktigaste egenskaperna hos läraren är 

dennes förmåga att relatera till och inspirera varje enskild elev utifrån vem eleven är och 

vilka intressen hen har (Damber, 2009). 

Eleverna förväntas kunna klara av att ta ansvar för sin lässtund genom att hitta en bra 

läsplats som är till gagn för deras läsning, välja en bok som speglar deras intresse i något 

ämne, genre, serie eller författare samt att de förväntas ta ansvar för att läsa hela passet 

och fokusera på sitt lärande (Sanden, 2012). Sanden (2012) påpekar dock att detta inte är 

något som kommer av sig självt, utan måste undervisas till eleverna.  

2.3 Sammanfattning 

När man söker forskning gällande tystläsning så finns det just ingen svensk forskning på 

detta område, däremot finns det en del gjord bland annat i USA. Den forskning som finns 

fokuserar inte så mycket på vilka effekter tystläsning har på läsflyt och läsförståelse utan 

mer på hur effektiva lärare jobbar med tystläsning. Det som kännetecknar goda lärare när 

det gäller läsutveckling är att de:  

- engagerar eleverna i mer individuell läsning, 

- lägger mer fokus på läsning av text istället för färdighetsträning, 
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- modellerar vid läsning för eleverna,  

- lär eleverna lässtrategier 

- ger fler smågruppsinstruktioner 

- förser eleverna med mer coaching vid läsning.  

Vidare övervakar och stöttar lärarna eleverna i sina val av böcker genom att resonera med 

dem om vad som är viktigt att tänka på för att klara av att läsa boken självständigt. De lär 

eleverna strategier för hur de ska gå till väga för att själv välja rätt bok utifrån sin 

avkodningsförmåga.  

Det finns dock forskare som anser att tystläsning hindrar lässvaga elevers 

läsutveckling då fokus ligger på avkodningsförmåga istället för vad innehållet i 

åldersadekvata texter kan ge gällande både kunskap och läsupplevelse. Andra menar att 

tystläsning inte ens är tänkt för elevernas läsutveckling utan endast ett verktyg till att 

disciplinera eleverna som kroppsliga varelser och lära dem ordning och lydnad. 

Oavsett syn på tystläsning så finns det forskning som visar på att mängden läsning är 

viktigt för elevernas läsutveckling. Ju mer man läser desto bättre avkodningsförmåga och 

förståelse utvecklar man. För att få elever till att vilja läsa är det av stor vikt att eleverna 

själva får välja vad de vill läsa samt att böcker av intresse och på rätt avkodningsnivå 

finns lättillgängliga i klassrummet eller närliggande skolbibliotek.  

När det kommer till lässvaga elever visar forskning på att de utvecklar sitt läsflyt bättre 

genom att lyssna på bok och samtidigt följa med i texten, istället för att enbart tystläsa 

själv. Dock gäller det att även dessa elever, med ledning av pedagog, får möjligheten att 

själv välja vad de vill läsa eller läs-lyssna på, då det ökar chansen till positiva 

läsupplevelser.  
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3 Metod 

I detta kapitel kommer först en redogörelse över vilka metoder som använts och hur dessa 

påverkar tillförlitligheten. Därefter kommer en redovisning av antalet deltagare samt hur 

urvalet gjorts. Vidare beskrivs hur insamlingen av data genomfördes och analyserades. I 

slutet av kapitlet beskrivs hur de etiska aspekterna har hanterats i studien. 

3.1 Val av metod 

3.1.1 Observation 

För att kunna undersöka tystläsning i helklass och se vad eleverna och lärarna gör under 

dessa lektioner genomfördes en teorigenererande observationsstudie med hög grad av 

struktur. Observationen var en direkt observation av det som skedde i elevernas klassrum 

under lektionstid, vilket enligt Hammar Chiriac och Einarsson (2013) är optimalt när man 

vill samla in data i autentiska situationer som skulle utspelats oavsett om studien 

genomförts eller ej. Den direkta observationen gjordes för att se vad som händer vid 

tystläsning istället för att förlita sig på elevernas och lärarnas svar vid en intervju, då 

eleverna och lärarna kan minnas fel, tolka frågor fel samt att elevernas och lärarnas 

faktiska beteende kan skilja sig från hur de säger att de beter sig  (Stukát, 2011; Bryman, 

2011).  

Det som kan ses som nackdelar med att göra observationer är att grupper och enskilda 

individer kan förändra sitt beteende när de vet att de är observerade samt att det endast är 

det yttre beteendet som observeras och man inte får svar på de observerades känslor och 

tankar (Stukát, 2011).  

3.1.2 Intervju 

För att få tillgång till de observerades uppfattningar, känslor och erfarenheter av 

tystläsning genomfördes semistrukturerade intervjuer med berörda lärare samt 5 elever 

ur varje klass. Detta för att få fylliga och detaljerade svar samt att det var 7 lärare och 35 

elever som deltog i intervjustudien och då behövs ett visst mått av struktur för att kunna 

jämföra intervjuerna (Bryman, 2011).  

Den semistrukturerade intervjumetoden var ett bra sätt att få svar på de 

forskningsfrågor som ställdes i denna studie. Precis som Bryman (2011) uttrycker det har 

informanterna stor frihet att utforma svaren på intervjufrågorna på sitt eget sätt. Att ha en 

intervjuguide till sin hjälp som intervjuare är en trygghet som säkerställer att alla delar av 

forskningsfrågorna berörs, men man kan även ställa följdfrågor utifrån det som 

informanten sagt och få djupare svar. 

3.2 Deltagare 

I studien deltog 94 elever från årskurs 2 och 3 samt 7 klasslärare från 3 olika skolor. Valet 

av skolor gjordes utifrån följande kriterier: 
• Skolan ska inte ligga längre bort än 12 mil 

• Skolan ska jobba i A-form, vilket innebär att det inte är åldersblandade klasser. 

• Klasserna i åk 2 och åk 3 skall ha minst 10 elever per klass. 
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Av de 94 eleverna intervjuades 35 stycken, 5 från varje klass, samt alla deltagande lärare. 

De fem eleverna från varje klass som intervjuades valdes i samråd med läraren utifrån: 

vilka elever som hade tillåtelse av föräldrar att intervjuas 

vad som observerats 

2 elever som läste hela passet 

2 elever som läst inget eller nästan inget alls 

1 elev som läste ungefär halva passet 

vilka elever som var mest troliga till att prata under en intervju. 

I tabell 1.1 finns en sammanställning av de deltagande lärarna samt de elever som 

intervjuats ur varje klass. Namnen är fiktiva. 

 

3.3 Procedur 

För att kunna besvara forskningsfrågorna gjordes en öppen och strukturerad observation 

i varje klass. Enligt Hammar Chiriac och Einarsson (2013) ger en öppen observation 

forskaren större frihet att agera som observatör än om man försöker dölja sitt egentliga 

syfte. Under observationen användes ett observationsschema (se bilaga 1) där data 

antecknades kontinuerligt under lektionstiden. Observatören var inte delaktig i det som 

utspelade sig i klassrummet.  

Observationerna genomfördes i elevernas eget klassrum. Efter avslutad observation 

genomfördes en första sammanfattande analys av observationen och förtydligande 

kommentarer av vad som observerats antecknades.  

Intervjuerna med eleverna skedde enskilt i grupprum eller klassrum angränsande till 

hemklassrummet, cirka en timme efter avslutad observation. Intervjuerna genomfördes 

med hjälp av förberedda frågor, med möjlighet att ställa följdfrågor (se bilaga 2). 

Intervjuerna med varje enskild lärare genomfördes i rum valt av läraren då det är av 

stor vikt att den intervjuade känner sig trygg och avslappnad och val av plats har stor 

inverkan på detta. Intervjuerna utgick ifrån förberedda frågor, med möjlighet att ställa 

följdfrågor (se bilaga 3). Intervjuerna genomfördes samma dag som observationerna, 

direkt efter avslutad skoldag. 

3.3.1 Analys 

Intervjuerna spelades in och transkriberades nästan ordagrant på dator så att de lättare 

skulle kunna analyseras. Genom att omvandla den muntliga intervjun till skrift 

struktureras samtalet i en form som underlättar en närmare analys samt att det är 

startskottet för en analytisk process. (Kvale & Brinkmann, 2009)  

Lärare Anna Berit Caroline Doris Eva Fanny Görel

Årskurs 2 2 2 3 3 3 3

Elsa    

Erik 

Emanuel 

Elisa 

Emmy

Frida 

Felicia 

Frans 

Felix 

Folke

Gabriella  

Gina  

Gulli 

Gustav 

Gunni

Tabel 1.1 Påhittade namn på deltagande lärare, deras intervjuade elever samt vilken årskurs de tillhör .

Amanda 

Adam 

Annica 

Alice 

Alfons

Bosse 

Bodil 

Bella 

Björn 

Benny

Cecilia 

Cesar 

Curt 

Christian 

Conny

Daniel 

David 

Dinah 

Denise 

Dan

Elever
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För att lättare kunna analysera och jämföra intervjuer och observationer kodades 

skolor, lärare och elever. Skolorna döptes till skola A, B och C. Lärare och elever 

”namngavs” utifrån vilken klass och skola de arbetade i t.ex elev 5, klass 3, skola C. 

Intervjuerna analyserades utifrån de fem forskningsfrågorna. Ifall något svar passade 

till två forskningsfrågor grupperades detta svar under båda kategorierna. Därefter gjordes 

en sammanfattning av varje lärares intervju utifrån varje enskild forskningsfråga så att 

kontentan av intervjun skulle komma fram. En samlad analys gjordes därefter genom att 

plocka ut ”viktiga” ord, från varje intervju, inom varje område och markera hur många 

lärare som uttryck samma sak. 

Observationerna analyserades genom att, med fyra olika färger, markera (1)vilka som 

läste hela passet, (2)vilka som läser mer än halva passet men inte hela, (3)vilka som läser 

halva passet eller mindre, (4)vilka som inte läser alls. Därefter gjordes ett schema utifrån 

vad eleverna gjorde annat än att läsa och hur många elever som gjorde vad, för att se ifall 

något av vad de gjorde ändå kunde relateras till tystläsningspasset. För att kunna göra en 

mer rättvis jämförelse mellan de olika klasserna kring hur många som nyttjar tiden till att 

läsa kontra de som inte gör det omvandlades antal till procent genom att dela, till exempel 

antalet icke läsande barn i en klass med totala antalet barn i klassen.  

Likheter och skillnader i erfarenheter, uppfattningar och det som observerades 

analyserades och sammanställdes sedan under respektive forskningsfråga. Inför 

resultatskrivning gavs alla deltagande lärare ett kvinnligt förnamn för att inte kunna 

identifieras utifrån kön. Eleverna gavs påhittade namn utifrån initialbokstaven på lärarens 

påhittade namn till exempel Annas elever – Amanda, Adam, Annica osv. (se tabell i 

resultat) 

3.4 Etiska överväganden 

Inför studien var det av stor vikt att få informerat samtycke. Rektor tillfrågades och 

informerades om observationens syfte och om hur informationen skulle användas samt 

att alla deltagares konfidentialitet skulle skyddas och hur. Därefter togs kontakt med 

klasslärare som tillfrågades och informerades om detsamma (se bilaga 4).  

Trots att de data som skulle samlas in under observation och intervju inte ansågs vara 

av etiskt känslig karaktär samt att enskilda elever inte skulle kunna identifieras i resultatet 

togs beslutet att vårdnadshavarnas samtycke behövde inhämtas (jmf Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013). Informationsbrev skickades till vårdnadshavare med möjlighet för dem 

att välja ifall deras barn fick delta i observationen och/eller i intervjun samt att föräldrarna 

hade möjlighet att neka till att deras barn alls deltog i studien (se bilaga 5). 

Under intervjusituationen lades stor vikt på att möta informanterna med vänlighet, 

öppenhet, respekt och tydlighet för att undvika att informanterna skulle uppleva stress 

eller att deras självuppfattning förändras (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

För att öka en studies trovärdighet bör man enligt Bryman (2011) rapportera resultaten 

till informanterna så att dessa kan ”bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på rätt 

sätt”. Så, för att riktigt säkerställa att lärarnas tankar kring tystläsning skulle vara sanna 
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fick alla lärare transkriptionen av sin intervju skickad till sig. Efter att ha läst den fick de 

bekräfta eller dementera det som stod. Sex av sju lärare läste och bekräftade sina 

intervjuer. Den sjunde läraren ansågs sig inte ha tid att läsa igenom transkriptionen men 

meddelade att hon kände sig säker på att allt var som det skulle. För att ytterligare öka 

trovärdigheten fick alla deltagande lärare även ta del av vad som observerats under 

tystläsningen och ge respons på detta. Har även eleverna fått möjligheten att ge respons 

på sina intervjuer och det som observerades under lektionerna skulle detta ha ökat 

trovärdigheten än mer. 
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4 Resultat 

Här redovisas de resultat som framkommit under observationer och intervjuer av lärare 

och elever. Resultaten redovisas utifrån de forskningsfrågor som ställs i studien.  

4.1 Syftet med tystläsning 

Syftet med tystläsning är många men inte rakt av detsamma för de lärarna som deltog i 

studien. Vid jämförelse kan man dock ringa in två huvudsyften och det verkar som att 

årskurs till viss del påverkar syftet. Lärarna i åk 2 uttrycker oftare att huvudsyftet är att 

öka elevernas läsflyt och läsförståelse medan lärare i åk 3 mer uttrycker att huvudsyftet 

med tystläsning är att ge eleverna möjlighet till goda läsupplevelser vilket i slutändan ska 

göra dem till läsande människor.  

Dock är det några punkter, gällande syftet med tystläsning, som de flesta nämner 

oavsett huvudsyfte och dessa är vikten av att öka mängden läsning för eleverna, få 

eleverna att uppskatta självständig läsning och bli goda läsare. Av de sju lärarna var det 

fem stycken som verkligen var på det klara med vilket syfte de har och varför, medan 

Caroline och Görel hänvisar till vad annan kollega sagt om tystläsning. 

Oavsett syfte har sex av sju lärare schemalagt tystläsningspassen på morgonen då 

eleverna börjar skolan. Fyra av dessa lärare menar att det blir en trygg och naturlig 

övergång från fritids- och hemmiljö till skolmiljö samt att det skapar ett lugn i gruppen 

inför skoldagen. 

”Jag har provat mig fram med den här klassen och känner väl att mornar 

passar bäst. Dom kommer in, sätter sig, vi har en kort samling bara dag och 

datum, kollar att alla är här och sen tar dom upp böckerna och läser. Det 

blir en mjukstart på morron. […] Lässtund på mornar är ett trevligt sätt att 

vakna.” (Doris) 

Men av några lärare nämns även schemat som orsak, när frågan dyker upp kring varför 

de har tystläsning på morgonen. På en av skolorna har alla i åk 1 till åk 4 tystläsning 

samtidigt för att det ska funka rent schematekniskt. Fanny som har åk 3 har fått till uppgift 

att ansvara för skolbiblioteket dessa morgontider för att tipsa och hjälpa elever i alla 

deltagande årskurser att hitta böcker som passar dem. Hon är dock inte där varje morgon, 

då hon vill hinna vara i klassrummet med sina elever också. I tabell 1.2 summeras, utifrån 

intervjuerna, vad respektive lärare har för syfte med tystläsning. 
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4.1.1 Elevernas tankar kring syftet med tystläsning 

Alla de intervjuade eleverna fick uttrycka sina tankar kring varför de har tystläsning (se 

tabell 1.3) och 23 av 35 elever tänker att syftet med tystläsning är att man ska lära sig läsa 

bättre. Fyra elever tror att det är för att de ska varva ner när de kommer till skolan så att 

det blir lugnt och tyst och tre elever svarar ”jag vet inte”. När följdfrågan ”vad tror du” 

ställs till de tre elever som inte vet kommer följande svar: 

”Vi ska njuta av böcker.” (Frida, åk 3) 

”Jag tror att det är att när man läser, då ska man tänka på vad man läser 

och då är det mycket lättare att tänka och då kan man starta upp hjärnan” 

(Felicia, åk 3) 

”Eh, för att… för att det inte ska bli så pinsamt å läsa för hela klassen” 

(Gustav, åk 3) 

 

Anna Berit Caroline Doris Eva Fanny Görel Totalt

Lugn start på dagen x x x x 4

Trygg övergång från hem- 

och fritidsmiljö till skolmiljö
x x x x 4

Mängden läsning x x x x x 5

Höra eleverna läsa x x x 3

Avkodning/Läsflyt x x x x 4

Läsförståelse x x x 3

Läsa det dom vill x 1

Läsupplevelse - roligt, 

underhållande
x x x x x 5

Goda läsare x x x x 4

Öka ordförrådet x x x 3

Bättre på att stava x 1

Tabell 1.2 Visar vad lärarna har för syfte med tystläsningen

Lära sig läsa 

bättre

Varva ner, 

lugnt och tyst

Vet inte Öva på att 

vara tyst

Träna inför 

nationella prov 

i åk 3

Läsa tyst för 

sig själv - då 

slipp fröken

Leva sig in 

i boken

Förstå vad 

man läser

23 4 3 1 1 1 1 1

Tabell 1.3 Elevernas tankar om varför de har tystläsning
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4.1.2 Vad eleverna tycker om tystläsning 

Eleverna är väldigt positivt inställda till att ha tystläsning. 34 av 35 elever tycker att det 

är bra med tystläsning och ungefär hälften av dessa menar att det är roligt att läsa böcker. 

Två elever uttrycker att det är bra med tystläsning för då blir det tyst i klassrummet. Några 

av de elever som själv erkänner sig som svagare läsare menar att det är bra med tystläsning 

eftersom man lär sig att läsa mer och det är inte lika stressigt och ansträngande som vid 

högläsning. 1 av 35 elever uttrycker att tystläsning är ”så där” eftersom klasskompisar 

pratar och att han då blir störd.  

Detta att bli störd av klasskompisar är något som även uttrycks av sex andra elever när 

frågan kommer ifall de vill ändra på något gällande tystläsning. De skulle gärna vilja att 

det var tystare i klassrummet under tystläsningspasset. 9 av 35 elever vill gärna ha längre 

lästid och detta uttrycks i första hand av elever som har tystläsningspass på 10 minuter. 

Resterande 20 elever är nöjda med tystläsningen som den är. 

4.2 Arbetsmetoder 

Syftet med tystläsningen påverkar till viss del vilka arbetsmetoder som lärarna använder 

sig av under själva tystläsningspasset. De tre lärare som använder tystläsning till att öka 

läsflytet och läsförståelsen använder tiden till att lyssna en stund på varje elev när hen 

läser, samt samtala med eleven om den bok som eleven läser. De övriga fyra lärarna vill 

inte störa eleverna i deras läsning utan använder den tiden mer till andra uppgifter som 

att hjälpa eleverna att hitta nya böcker eller förbereda nästkommande lektion.  

När det gäller att lära eleverna att bli goda läsare, blir uppdelningen dock en helt annan. 

Då spelar inte längre årskurs in utan vilka kunskaper man har gällande ämnet svenska och 

läsinlärning samt hur klar man är över syftet med tystläsning. De fem lärare som är väldigt 

klara med sitt syfte till att ha tystläsning är också de som under övriga lektioner i svenska, 

jobbar mest med textkopplingar, textsamtal och modellering av goda 

läsförståelsestrategier. Medan de två lärarna som har tystläsning för att de hört någon 

annan säga att det är bra, inte jobbar lika mycket med dessa saker.  

I tabell 1.4 visas en summering av respektive lärares arbetsmetoder som de använder 

sig av när de jobbar med tystläsning eller undervisar eleverna till att bli goda läsare. 
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4.2.1 Textsamtal, läsförståelsestrategier och modellering 

Fem av sju lärare pratar om vikten av att genomföra textsamtal, textkopplingar och jobba 

med läsförståelsestrategier för att hjälpa eleverna till att bli goda läsare. När det gäller 

läsförståelsestrategier nämner lärarna bland annat figurerna spågumman, reportern, 

detektiven och cowboyen som finns med i materialet En läsande klass (Widmark, 2014), 

men de är väldigt noga med att poängtera att dessa figurer inte används i sån stor 

Anna Berit Caroline Doris Eva Fanny Görel Totalt

Textsamtal, textkopplingar, 

ställer frågor till text
x x x x x 5

Läsförståelsestrategier x x x x x x 6

Modellerar x x x x x 5

Parläsning för elever som ej 

kan läsa själv
x x 2

Hitta intressanta böcker till 

eleverna
x x x x x 5

Hitta böcker på elevernas 

läsnivå
x x x x x 5

Klassrumsbibliotek x x x x x 5

Muntlig bokrecension x x x x 4

Skriftlig bokrecension x x x 3

Lyssnar på eleverna när de 

läser
x x x x 4

Vill att elever själv kommer 

på  - för svår bok
x x x x 4

Läraren uppmärksammar 

ifall boken är för svår
x x x x x 5

Pratar med eleverna om 

vikten att läsa mycket för 

att öka ordförrådet

x x x 3

Skriver upp hur många 

sidor de läst varje gång
x 1

Visa för en kompis vad du 

läst
x 1

Visar och berättar om "nya" 

böcker för eleverna
x x 2

Läser in eleverna i boken x 1

Utmanar eleverna att läsa 

svårare böcker
x x 2

Inläsningstjänst x x x x 4

Skriv av en mening ur din 

bok
x 1

Korsord till de som har läst 

ut sin bok
x 1

Tabell 1.4 Arbetsmetoder lärare använder vid tystläsning och för att lära dem att bli goda läsare.
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utsträckning som är tänkt i materialet. De vill inte att fokus ska läggas på figurerna utan 

att det är grundtanken med läsförståelsestrategierna som måste ligga i fokus. 

”För jag är väl lite, så här… rädd för att dom här... rädd för att 

spågumman och cowboyen och… för att det ska ta över. […] Nä, det känns 

som att dom tar för mycket fokus! Dom är bara ett medel, dom är inte 

målet!” (Fanny) 

De delar som det läggs mycket fokus på när det kommer till läsförståelsestrategier är att 

ställa frågor till text, sammanfatta text, hur man gör när man stöter på svåra ord som till 

exempel att ljuda ordet eller dela upp ordet i två delar och att läsa om en mening eller 

stycke om man inte förstår det man läst. Många av dessa delar visas vid högläsning då 

man modellerar för eleverna. 

”… och dom här strategierna som pågår när man läser och hur viktigt det 

är att man… att man läser om. […] alla dom hära förutspå handlingen, 

stanna upp, sammanfatta, läser om, kanske läser samma stycke tre gånger 

och såna saker. Jag modellerar ganska mycket för dom när jag läser själv.” 

(Doris) 

Görel vill inte modellera då hon anser att det lär barnen att stoppa allt för ofta i sin egen 

textläsning och att de då tappar i förståelse. 

”De ä ju både för- och nackdelar med de dära… ibland så säg dom så hära: 

man få inte… ehm… stoppa allt för ofta, för då lär… för om man inte förstår 

ett ord eller mening, om man får höra den nog många gånger så förstår man 

ju vad de betyder […] dom kan förstå ett ord om dom… man förstår 

sammanhanget, så de ä de som ä viktigt att dom får höra… å de ä ju de som 

ä viktigt i böckerna, att dom inte stanna upp på alla svåra ord. Då få du ju 

inget sammanhang.” (Görel) 

Textsamtal och textkopplingar görs också i samband med högläsning framförallt hos de 

lärare som har som syfte att eleverna skall få goda läsupplevelser. Fanny har jobbat 

mycket med textsamtal och textkopplingar från åk 1 och började då med att modellera 

vid högläsning. Hon menar att det är viktigt att eleverna tänker när de läser och inte bara 

läser för att läraren säger att dom ska göra det. 

De lärare som har till syfte att eleverna ska öka sitt läsflyt och sin läsförståelse 

genomför oftare textsamtal och samtal om textkopplingar med eleverna när de sitter själva 

med dem och lyssnar på dem när de läser men de modellerar också vid högläsning. Berit 

från åk 2 beskriver hur hon ställer frågor om boken vid tystläsning: 

”Jag tar ju ut dom, varje morgon… å jag hinner ju med några stycken varje 

morgon… å lyssna på […] ja, man frågar dom vad den handlar om å vilka 

som är med å… man kan passa på å fråga.” (Berit) 
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Även om dessa lärare genomför textsamtal enskilt med eleverna så är det även något som 

genomsyrar övrig svenska-undervisning tillsammans med träning i läsförståelse-

strategier. 

”Asså, det tycker jag väl att vi jobbar med hela tiden. Vi jobbar med 

textsamtal å vi jobbar med… asså ställa frågor[…] det har ju mest varit jag 

som har ställt frågorna, men att dom själv ska få… asså ställa frågor till 

texten. Det är ju lätt å svara rakt av på frågor men just dom här andra, asså 

gå djupare in i texten, det är nånting som vi behöver jobba mer med.” 

(Berit) 

4.2.2 Klassrumsbibliotek/Att hitta rätt bok till varje elev 

Att ha ett klassrumsbibliotek eller ett lättillgängligt skolbibliotek verkar vara av stor vikt 

för att skapa goda förutsättningar för tystläsning. Fem av de sju lärarna som deltog i 

studien lånar in böcker, från skolbiblioteket eller kommunbiblioteket, till klassrummet för 

att skapa ett litet klassrumsbibliotek. Tre av dessa lärare väljer själva ut böckerna utifrån 

vad de tror att eleverna är intresserade av samt att det ska vara en mix av olika läsnivåer 

på böckerna. De andra två lärarna låter eleverna skriva önskelistor på vad de vill läsa för 

böcker, detta kan gälla både titlar och genre. Utifrån dessa önskelistor lånar läraren in 

böcker som även de är på olika läsnivå. Två av de sju lärarna har inte skapat något 

klassrumsbibliotek. En av dessa lärare menar att de har så nära till skolbiblioteket så att 

det inte behövs och att eleverna får gå till biblioteket och låna när de behöver. Den andra 

läraren uppmärksammar under intervjun att det nog vore bra att låna in böcker till 

klassrummet, då eleverna bara kan gå till skolbiblioteket en gång i veckan. Detta innebär 

att när eleverna läst ut sin tystläsningsbok måste de jobba med något annat.  

Att hitta rätt bok till rätt elev var något som alla sju lärarna pratade om men med lite 

olika inriktningar. Alla menade att det var av stor vikt att hitta böcker som intresserade 

eleverna. Om barnen inte finner böckerna intressant så fyller läsningen ingen funktion. 

”Böcker ska va rolig å läsa, annars löns hä int´ å läsa! Om dom börja´ läsa 

å känn´ att ”den här boken tyck´ ja´ ä´ tråkig” ja, men he bort han å ta en 

ny… så att dom int´ sitt å traggla i den där boken som dom egentligen inte 

alls är intresserad av å läsa, för de´ ger dom ingenting!”(Eva) 

Utöver intresset så nämns läsnivå på ett eller annat sätt av de sju lärarna. Fem lärare pratar 

om att böckerna bör vara på en läsnivå nivå som eleverna behärskar, inte för lätt och inte 

för svår. De övriga två lärarna tar det ett steg längre och menar att det är viktigt att man 

utmanar eleverna med böcker som har mer djup och text än vad eleverna är vana vid, för 

att de ska bli goda läsare som uppskattar läsning. Detta innebär inte att alla elever ska läsa 

tjocka böcker med mycket text. Doris uttrycker att ”för vissa elever kan det ju va Helena 

Bross lättläst” då dessa böcker ger mer till eleverna än bilderböcker för små barn. Fanny 

menar att ifall eleverna utmanas till att läsa böcker med mer text och innehåll så kan det 

hjälpa till att väcka lusten till läsning. 

”När du aldrig läst en tjock bok, åsså hittar du den här Monstret i natten… 

å, å den kanske egentligen var lite för svår för henne, men jag tog inte av 
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henne den och hon traggla sig igenom den, för den var ju så bra! […] Å då 

läser dom ju, fast det kanske ä lite för svårt!”(Fanny) 

4.3 Val av bok 

4.3.1 Lärarnas tankar kring val av bok 

I alla klasser som observerades fick eleverna själva välja sin tystläsningsbok. Många av 

lärarna uppmärksammar att eleverna tenderar till att vilja låna för svåra böcker men man 

bemöter detta på olika sätt. Två av lärarna menar att eleverna själva märker när de har en 

för svår bok och då går och byter. Fem av lärarna låter eleverna testa att läsa i sina böcker 

för att se om de själva uppmärksammar att boken är för svår. Ifall eleverna själva inte 

uppmärksammar detta går lärarna in och tipsar eleverna om att byta till en liknande bok 

men med mindre text och luftigare layout.  

”Men ibland får man ju styra dem… asså så äre… det måste jag, för det är 

ju mitt ansvar. Jag måste ju styra dom då till å välja en enklare bok, så äre 

ju… men det är inte alltid så enkelt” (Anna) 

Dock påpekar två av dessa fem lärare att de är väldigt försiktig med att gå in och styra för 

mycket. De vill att läsning skall vara en positiv upplevelse och vill då inte säga till 

eleverna att de inte får eller kan läsa en viss bok. 

”…men jag ä lite rädd för det dära… jag vill inte liksom…(paus)…(suck) 

…den där får, det där går, den där kan du inte läsa. Jag vill inte det!” 

(Fanny) 

Ingen av de intervjuade lärarna lär eleverna någon strategi för hur de själva kan välja bok 

på rätt läsnivå. Däremot så pratar lärarna i åk 3 med sina elever om hur man går till väga 

för att hitta en bok som kan väcka intresse. De pratar med eleverna om att titta på omslag 

och titel, läsa på baksidan, göra en ”bildpromenad” och kanske läsa lite i boken. De tipsar 

också om att kanske välja fler böcker av samma författare om man finner författarens 

böcker bra eller att man kanske ska prova att byta genre ibland. 

Boktips från kompisar verkar vara en av de starkaste orsakerna till att elever väljer 

vissa böcker. Fem av sju lärare berättar att när eleverna får boktips av varandra så 

inspireras de till att låna dessa böcker. Detta gör att många av lärarna önskar att det fanns 

skolbibliotekarier på deras skolor som kunde anordna bokprat och tipsa och berätta om 

böcker för eleverna. De märker att när man berättar om en bok så blir den ett eftertraktat 

”byte” och många barn vill låna den. Tyvärr upplever fyra av sju lärare att de själva inte 

har tid till detta i sin undervisning. Tre av lärarna har dock löst detta genom att låta just 

eleverna ge varandra boktips och berätta om det de läser som en del av tystläsningspasset. 

Doris beskriver att hon alltid börjar tystläsningen genom att plocka fram böcker som 

elever läst ut och ber eleverna som läst dessa berätta om böckerna och ge dem stjärnor 

från ett till fem utifrån hur bra de tycker att boken är. Fanny och Caroline beskriver att de 

efter avslutad lektion ber elever berätta om vad de läst för varandra, antingen två och två 

eller i helklass. Fanny brukar även ta sig tid mellan olika lektioner till att ge boktips. 
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”Jag brukar läsa för dom, jag brukar läsa två, tre sidor. Läs in dom i boken! 

Å ja tipsa ju, det gör ja ju me många av dom här böckerna vi har, dom har 

ja läst ur, för dom! Jag brukar ta ett gäng böcker åsså får dom sitta i ring 

eller så här, åsså säger jag, säg en sida! Så kan ja ba läsa en sida ur den… 

uj, den här lät ju spännande! Åsså tar jag en ny bok. Ibland läser jag i 

början… men asså att läsa dom in i boken e väldigt bra!” (Fanny) 

Möjligheten att välja att lyssna på ljudbok finns inte i någon av de observerade klasserna. 

Däremot använder fyra av sju lärare inläsningstjänst på Ipad till elever i behov av stöd. 

Inläsningstjänst har bland annat inlästa läromedel och böcker som man kan lyssna på och 

följa med i texten. Det är en till tre elever per klass som har denna möjlighet att både 

lyssna och följa med i texten. Två av lärarna i dessa klasser jobbar för att få fler Ipads per 

klass för att ge alla elever som vill, möjlighet att lyssna på ljudbok. I Evas klass är det 

dock en elev som vägrar att använda inläsningstjänst och istället väljer att läsa böcker. 

Eva tror att anledningen till detta är för att hon inte vill utmärka sig och vara annorlunda. 

I de tre övriga klasserna användes inte Ipads och inläsningstjänst alls vid läsning. 

Fanny och Caroline anser att det inte behövs då de inte har någon med utredd dyslexi och 

Görel menar att hon inte använder det för att hon inte kan och inte är intresserad. Hon 

uttrycker dock att hon gärna skulle vilja ha någon som kunde hjälpa henne med detta, hon 

har trots allt en Ipad per två elever och har stora möjligheter att ge eleverna möjlighet att 

välja att lyssna. 

”För att ja´ ä´ inte intresserad av de´. Ja´ lägger tid på annat, så att… de 

borde va nån annan som kan inläsningstjänst. Ja´ vet att det finns, men ja´ 

vet inte hur man gör.” (Görel) 

4.3.2 Elevernas tankar kring val av bok 

34 av 35 elever säger att de själva får välja bok. Av dessa 34 elever beskriver tre av dem 

att de får välja själv men med stöttning av vuxen och tre elever uttrycker att de väljer själv 

utifrån tips av lärare.  

I Annas klass berättar alla fem eleverna att det är vanligt att de flesta eleverna, när de 

valt bok, ska läsa en liten bit ur den för den pedagog som följer dem till biblioteket. Är 

boken för svår får de byta bok till en med enklare text.  

”Jag tar nån som jag tror är rolig, åsså får jag läsa lite för dom och då 

säger dom om den är bra eller dålig…” (Amanda, åk 2) 

”Eh… ja, det är jag… men… vissa som kanske inte läser så bra, dom måste 

läsa för läraren för att få låna den boken. Ifall den inte passar dom så 

blire…då får dom inte låna den” (Annica, åk 2) 

 

1 av 35 elever uttrycker att hon inte väljer själv utan att det är kompisarnas åsikter som 

styr. 
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”Ibland hittar jag nån jättebra bok… å sen säger typ en av mina kompisar… 

-ja men titta, den här hörs va jätte, jätte bra. Fast jag tycker inte att dom är 

så himla bra, fast ofta är dom bra.” (Elsa, åk 3) 

När det kommer till vad som styr valet av bok för eleverna så nämner 15 elever att det är 

insidan av boken som är viktigast. De nämner att de gärna bläddrar lite i boken och läser 

några sidor för att se om den verkar bra. Sex elever nämner att de vill ha mycket bilder, 

lite text och med större typsnitt. En elev nämner att hon vill ha mycket text. I övrigt är det 

genre, framsida och titel samt texten på baksidan som hjälper eleverna när de ska välja 

bok. Tabell 1.5 visar vad eleverna uttrycker är viktigt för dem vid val av bok samt hur 

många av de intervjuade eleverna som nämner respektive del.  

 

 

Två av de intervjuade eleverna nämner själva att de lyssnar och läser på Ipad under 

tystläsningspasset men det är svårt för dem att berätta vad det är som avgör vilken bok de 

väljer. Här följer ett litet stycke ur intervjun med Daniel, åk 3 som läs/lyssnar på Ipad. 

-Vad är det som avgör vilken bok du väljer? 

-Men asså… jag trycker bara på en bok. 

-Du bara trycker?! 

-Ja. 

-Jaha, utan att veta vad den handlar om och så? 

-Men asså… det kommer alltid fram text. Det står ju text där så jag vet vad 

dom heter. (Daniel, åk 3) 

Trots att det är svårt för dem att ge uttryck för vad som avgör valet av bok så är båda 

väldigt positiva till att läsa och lyssna på Ipad istället för att läsa en vanlig bok under 

tystläsningspasset. Benny som går i åk 2 gör dock båda delarna fast varannan dag. 

”Ja, därför att först måste jag, eh… träna på att läsa på Ipaden och så kan 

jag lyssna och sen kan jag läsa på, eh… på en bok.” (Benny, åk 2) 

4.4 I klassrummet under tystläsning 

4.4.1 Eleverna 

Kontinuitet och antal lektioner i veckan är avgörande för att få fler elever att engagera sig 

i tystläsningen (se tabell 1.6). I denna studie observerades 94 elever. 51 % av eleverna 

läste mer än halva tiden eller hela tiden, 49 % läste halva tiden, mindre eller inget alls. 

Genre Framsida/

Titel

Baksida Insida bok Läser en bit 

i boken

Mycket 

bilder

Stor text Lite text Mycket 

text

12 13 14 15 15 6 6 6 1

Tabell 1.5 Antal elever som uttrycker vad som är viktigt för dem vid val av bok
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Detta ger dock inte en helt rättvis bild av tystläsning då antal läsande elever varierade 

väldigt stort mellan klasserna. Man kan se en tydlig trend gällande tystläsning i att de 

lärare som jobbat med tystläsning sen åk 1 och haft det kontinuerligt, flera dagar varje 

vecka har fler barn som läser mer än halva tiden, i dessa klasser läser upp till 66 % av 

eleverna mer än halva tiden eller hela passet. Anna har den klass där flest elever läser hela 

passet, cirka 55 %. I de klasser som har jobbat mycket med tystläsning kan man även se 

att många av de barn som inte läser ändå gör saker som har med tystläsning att göra, som 

att leta ny bok i bibliotek eller klassrumsbibliotek, skriver mening ur bok de läst eller 

diskuterar boken med sin lärare. Då ökar den totala mängden ”tystläsningsaktiva” elever 

till 62 % och i enskilda klasser ökar detsamma till cirka 80%. 

 

 

Däremot har de lärare som sporadiskt jobbar med tystläsning upp till 65 % av eleverna 

som läser halva tiden, mindre eller ingenting alls. I Görels klass läste 47 % av eleverna 

ingenting alls under tystläsningspasset. En avgörande orsak till detta kan vara att de elever 

som läst ut sin bok får lösa korsord istället, men det kan även bero på att eleverna inte har 

så mycket tystläsning som det egentligen är tänkt. 

”Jag brukar alltid ha tystläsning, alla gör det samtidigt för de här me att ta 

upp å läsa tyst då dom ä klar, de funka inte utan ja vill att alla ska göra de. 

Anna Berit Caroline Doris Eva Fanny Görel

Årskurs 2 2 2 3 3 3 3

Har jobbat med 

tystläsning sen åk 1
x x x x

Har börjat med 

tystläsning denna 

termin

x x

Tystläsning 10 min/dag 10 min/dag

20 min    

3 dagar 

per vecka

20 min    

3 dagar 

per vecka

Någon 

gång nu 

och då

20 min 3-

4 gånger 

per vecka

10 min 

per dag 3-

4 dagar 

per vecka

Antal elever som 

deltog i 

undersökningen

11 15 15 14 13 9 17
Totalt         

94

Läser inget 18% 13% 0% 43% 38% 0% 47% 26%

Läser halva tiden 

eller mindre
18% 20% 47% 14% 23% 33% 18% 23%

Läser mer än halva 

tiden
9% 33% 26% 21% 0% 44% 12% 20%

Läser hela passet 55% 33% 26% 21% 38% 22% 23% 31%

Antal elever som 

gör något 

tystläsningsrelaterat 

under hela passet

81% 80% 67% 57% 46% 66% 41% 62%

Tabell 1.6 visar procentuell spridning av hur mycket tid eleverna använder till läsning
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[…] Men då äre ju så att man alltid… man har ju nästan klassråd varje 

morron där du ska göra nånting, där du ska prata om nån utedag eller 

nånting som ska hända, å då t ta de för lång tid å de tyck man att… ja måst 

ju göra det andra också. Men mitt mål ä att ha de en gång per dag.” (Görel, 

åk 3) 

Eleverna däremot har en helt annan bild av vad de gör under tystläsningspasset. 35 av 35 

elever säger att de läser under tystläsningen och de flesta anser att de läser hela passet. 

Några nämner dock andra saker som de gör, till exempel anger åtta elever att de lånar 

böcker, tre elever medger att de ibland pratar under tystläsningspasset, 4 elever beskriver 

hur de ibland bara tittar på bilder under tystläsningspasset och en elev säger att hon ibland 

”låtsas-läser” när hon är trött. Vid observationen framträder dock en helt annan bild än 

det elever säger. Tabell 1.7 anger hur många av de 94 observerade elever som någon gång 

under observationen gör annat än att tystläsa. 

 

4.4.2 Lärarna 

Vid en närmre jämförelse av intervjuerna med lärarna om vad de gör under lektionerna 

utkristalliseras två grupper. Ena gruppen lärare planerar lektioner, rättar böcker, 

förbereder dagens schema eller läser själv medans den andra gruppen lärare fokuserar på 

att lyssna på enskilda elever samt ha textsamtal med dem. Sen har vi några lärare ur båda 

dessa två grupper som uttrycker att de finns där för eleverna för att vägleda, hjälpa, stötta 

och uppmuntra dem. Dessa saker är också vad som utspelar sig i klassrummet vid 

observationen. Två av lärarna pratar igång eleverna inför tystläsningen bland annat 

genom att påminna om vad som gäller vid tystläsning och att det finns böcker att låna i 

klassrumsbiblioteket om de läst ut sin tystläsningsbok. Tre av lärarna lyssnar på elever 

som läser samt har textsamtal med dem. En lärare hinner gå till biblioteket med några 

elever för att hjälpa dem att hitta ny bok, hon läser en stund själv och därefter har hon 

textsamtal med några elever. En lärare kopierar korsord till de elever som inte har någon 

bok att läsa i, därefter sätter hon sig vid katedern och sitter där resten av lektionen. En 

lärare förbereder schemat för dagen och går därefter runt och lyssnar till elever och för 

textsamtal med dem. 

 

  

Pratar med 

kompis

Tittar runt Skriver mening 

ur bok

Bläddrar i 

bok

Tittar på 

bilder

Går runt Ritar Bravkod 

läser

Lånar ny 

bok

32 35 2 14 5 5 2 1 17

Går ut ur 

klassrum

Skriver 

lappar

Läser för/pratar 

med fröken

Spelar spel 

på Ipad

Matte-

kluring

Tittar ut 

fönster

Hämtar 

hörselkåpor

"Låtsas-

läser"

Korsord

10 1 21 1 1 2 1 1 5

Tabell 1.7 Visar sammanställning från observation av vad elever gjorde annat än att tystläsa
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5 Diskussion 

I denna del kommer resultatet från observationer och intervjuer med lärare och elever att 

diskuteras i förhållande till tidigare forskning. Diskussionen kommer att följa de 

forskningsfrågor som ställs i denna studie. 

5.1 Syftet med tystläsning 

Det är tydligt att det finns lärare som har ett klart syfte med tystläsningen i klassen och 

planerar upp läsundervisningen så att den ska hjälpa eleverna att utvecklas till goda läsare. 

Anna och Berit fokuserar på att öka läsflytet och läsförståelsen genom att hjälpa eleverna 

att hitta intressanta böcker på sin egen läsnivå. Tyvärr är det enligt NRP:s (2000) 

utredning inte gjord så mycket forskning som påvisar att tystläsning ökar elevernas läsflyt 

vilket gör att syftet inte går att hänvisa till forskning. Däremot visar resultatet från 

observationerna att Anna och Berit har flest antal elever som gör tystläsningsrelaterade 

saker under tystläsningen och att flertalet av deras elever läser mer än halva tiden eller 

hela passet. Detta skulle kunna härledas till att de medvetet försökt öka mängden läsning 

för eleverna genom att schemalägga 10 minuters tystläsning dagligen och det styrks av 

Allington (2014), Bråten (2008) och Lundberg och Herrlin (2014) som menar att mer 

läsning leder till bättre läsning. Även Taylor, Pressley och Pearson (2002) påvisar att 

lärare vid de mest effektiva skolorna engagerar eleverna i mer självständig läsning än vad 

lärarna mindre effektiva skolor gör.  

Men är det då bra att de fokuserar all denna lästid på att eleverna läser böcker på sin 

läsnivå och fokuserar på läsflyt och läsförståelse? Hasting (2016) menar ju att detta leder 

till att eleverna enbart ”lär sig läsa” istället för att ”läsa för att lära”. Om jag fritt får tolka 

mina resultat så kanske detta är en naturlig utveckling av tystläsningen. I åk 1 och åk 2 

fokuserar tystläsningen mer på att utveckla läsflytet och övergår sen i åk 3 till att fokusera 

mer på läsupplevelse. Då har förhoppningsvis elevernas läsflyt blivit så bra att eleverna 

kan tillgodogöra sig böcker med mer djup och innehåll. Min teori styrks av Bråten (2008) 

som menar att det är viktigt att få till en god avkodning utan ansträngning för att uppnå 

en god läsförståelse, då både avkodning och att förstå textens innehåll är energikrävande. 

Doris, Eva och Fanny som jobbar i åk 3 har just läsupplevelse som sitt tydliga syfte till 

tystläsning. De vill att läsningen skall engagera eleverna och att de ska känna att läsning 

är lustfyllt. De har som mål att eleverna ska utvecklas till självständiga läsare som 

uppskattar att sitta med en bra bok. Doris och Fanny nämner att de försöker uppnå detta 

bland annat genom att utmana eleverna att läsa lite svårare böcker med mer djup och 

substans vilket enligt Hastings (2016) är nyckeln till att öka elevernas ordförråd och ger 

dem djupare kunskap. Detta kan vara bra för många elever som kanske fastnat i ”enkla” 

böcker och som genom läsning av böcker med djupare innehåll upptäcker att det finns en 

hel fantasivärld att förlora sig i. Allington och Gabriel (2012) höjer dock ett varningens 

finger kring detta när det gäller lässvaga elever. De menar att lässvaga elever alltför ofta 

får möta för svår text och att detta leder till frustration och att de läser mindre samt att det 

påverkar deras självkänsla och självförtroende negativt. 

Caroline och Görel var lite mer osäkra på syftet med tystläsning och hänvisade till vad 

kollegor sagt om tystläsning. Vid analys av observationerna i deras klasser kan man dock 
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se en väsentlig skillnad i antalet elever som engagerar sig i läsningen. Orsakerna till detta 

kan vara många, men en viktig faktor kan vara att Caroline hänvisar till Fanny som hon 

jobbar med och som stöttar henne i arbetet med tystläsning och läsinlärning samt att 

Caroline har tre fasta tider varje vecka som hon använder till tystläsning. Görel använder 

inte någon kollega som referens utan uttrycker att hon har hört någon som har sagt att det 

ska vara bra. Hon har inte heller tystläsning regelbundet eftersom många av dessa tider 

används till annat. Att ha tystläsning på regelbundna tider är något som Worthy och 

Broaddus (2002) menar är av stor vikt inte bara för att främja läsintresset utan för att 

läraren lättare skall kunna följa elevernas läsutveckling samt att varje elev utifrån sin 

läsförmåga skall få de instruktioner och hjälp som hen behöver.  

Fyra av sju lärare nämner att det finns ett syfte med att ha tystläsning på morgonen och 

det är att ge barnen en lugn övergång från hem- och fritidsmiljö till skolmiljö. De menar 

att det blir en trygg start för eleverna och det skapar ett lugn i klassen inför den fortsatta 

skoldagen. Tolkar man dessa svar med kritiska ögon kan man se att de till viss del 

överensstämmer med Elam och Widhes (2015) åsikter kring tystläsning. Elam och Widhe 

(2015) är kritiska till tystläsning då de menar att man gör det för att hantera och 

disciplinera eleverna och att det enbart syftar till att ”lära ut ordning, noggrannhet, 

uthållighet och lydnad”. Skulle syftet med att ha tystläsning på morgonen enbart handla 

om att skapa lugn i klassen så skulle deras åsikter till viss del besannas. Men några av 

lärarna uttrycker att de testat andra tider och finner morgontiden bäst för eleverna då 

barnen vet vad som förväntas av dem när de kommer på morgonen, det blir en trygg start 

för alla elever och det blir en chans för eleverna att väcka hjärnan inför skoldagen. Jag 

skulle dock våga mig på att hävda att Elam och Widhe (2015) har fel i sina åsikter kring 

tystläsning. Jämför man deras åsikter med de syften som lärarna har med tystläsning så 

märker man att de flesta lärarna i denna studie har ett tydligt syfte att öka läsflyt, läslust 

och läsupplevelser och jobbar med detta även på andra lektioner i svenska. Ingenstans 

framkommer att tystläsning är till för att lära eleverna ”ordning, noggrannhet, uthållighet 

och lydnad”. 

5.2 Arbetsmetoder  

Att ha ett klart syfte med tystläsningen verkar även påverka vilka och hur många 

arbetsmetoder man använder sig av. Vid en första anblick av tabell 1.4 gällande vilka 

arbetsmetoder lärarna använder sig av vid tystläsning och för att lära eleverna att bli goda 

läsare, står det väldigt klart att Caroline och Görel inte alls nämner övrig undervisning i 

svenska i lika stor utsträckning som övriga lärare gör.  

De arbetsmetoder som nämns av alla fem lärarna, som har ett klart syfte med 

tystläsningen, är att de jobbar med läsförståelsestrategier, textsamtal och textkopplingar 

med eleverna. De modellerar själv dessa kunskaper vid högläsning, för att lära och 

uppmärksamma eleverna på hur det går till. Forskning visar på att detta är framgångsrika 

arbetssätt när det gäller att förbereda eleverna på att bli självständiga tystläsare. Sanden 

(2012) visar i sin studie på att lärare som är skickliga i sin läsundervisning fokuserar just 

på att lära eleverna lässtrategier som de kan ha nytta av vi tystläsning. Taylor, Pressley 

och Pearson (2002) fann att skickliga lärare modellerar vid läsning för eleverna hur man 

ökar sin förståelse för det man läser genom att göra förutsägelser om vad texten handlar 
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om genom att titta på de bilder som finns på bokens framsida eller i boken, de ställer 

frågor till och om texten under tiden hen läser.  

Klassrumsbibliotek och vikten av att hitta intressanta böcker till eleverna på många 

olika läsnivåer var också något gemensamt för Anna, Berit, Doris, Eva och Fanny. Vid 

intervjuerna framkommer det att det endast är Fanny och Doris som låtit sina elever 

komma med önskemål och förslag på vilken typ av böcker som skall finnas i biblioteket. 

Övriga lärare har plockat böcker utifrån vad de själva tror att eleverna vill läsa. Att inrätta 

ett klassrumsbibliotek förordas av bland annat Lundberg och Herrlin (2014) då det ökar 

chansen till att eleverna vill läsa mer. De menar dock att det är viktigt att 

klassrumsbibliotekets böcker speglar elevernas intresse. Utifrån mina observationer kan 

jag dra slutsatsen att Lundberg och Herrlin har rätt. En av fördelarna med att ha ett 

klassrumsbibliotek med böcker och genres valda av barnen är att de i större utsträckning 

väljer att läsa böcker som finns i klassrumsbiblioteket istället för att gå till skolbiblioteket 

så fort de läst ut en bok. Detta hjälper eleverna till att nyttja tiden till läsning istället för 

att den används till att frakta sig i korridorer. Görel är en av de som inte har 

klassrumsbibliotek. Hon kom dock själv på att hon nog borde skapa ett då många av 

hennes elever jobbar med korsord istället för att läsa under tystläsningen, på grund av att 

de saknar bok. 

5.3 Val av bok 

I alla de observerade klasserna uttrycker både lärare och elever att eleverna själv får välja 

sin tystläsningsbok och kanske är det detta som gör att eleverna ställer sig väldigt positiva 

till att ha tystläsning och att många av dem tycker att det är roligt att läsa.  

Däremot är det ingen av lärarna som lär eleverna någon strategi på hur de ska gå till väga 

när de ska välja bok utifrån sin läsförmåga. Sanden (2012) visar i sin studie att effektiva 

lärare inom läsinlärning lär eleverna dessa strategier för att de självständigt ska kunna 

välja böcker utifrån intresse och avkodningsförmåga. Detta är något som behöver 

utvecklas hos lärare som vill jobba med tystläsning. För frågan väcks ju om bokvalet blir 

effektivt när eleverna i åk 2 och 3, enligt lärarna, ofta lånar för svåra böcker.  

Fyra av de sju lärarna vill att eleverna själva ska upptäcka ifall de har valt en för svår 

bok. Om eleverna inte gör det så går några av dem in och uppmärksammar eleverna på 

att boken är för svår. Två av dessa lärare vill däremot inte göra det då dom är rädd för att 

det ska påverka elevernas uppfattning om läsning negativt. Sanden (2012) pekar dock på 

att alla lärare i studien hon genomförde, var överens om att tystläsning är en möjlighet 

för eleverna att pröva sin läsförmåga, men att de ändå kände att de hade ansvaret att 

övervaka och stötta eleverna i sina val av böcker. Hon menar att det är viktigt att resonera 

med eleverna om vad som är viktigt att tänka på för att klara av att läsa boken 

självständigt. 

När eleverna ska välja bok är det genre, framsida och titel, texten på baksidan samt 

textstorlek, mängden text och mängden bilder i boken som är av stor vikt. Detta styrks 

även av forskningen, bland annat av Swartz och Hendricks (2000) som i sin studie fann 

att detta var avgörande faktorer för både normalpresterande elever och elever i 

svårigheter. Däremot nämnde Swartz och Hendriks även författare och karaktärer i boken 

som viktiga faktorer vilket inte nämns av eleverna i denna studie. Detta kan bero på att 
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eleverna inte blivit undervisade i att söka fler böcker av samma författare eller utifrån 

huvudperson i bok eller så tänker inte eleverna på att de gör det. 

Två av de intervjuade eleverna nämnde själva att de brukar lyssna och läsa på Ipaden 

under tystläsning och de tyckte att det var roligare än att läsa i tystläsningsbok. Men det 

var endast i fyra av sju klasser som lässvaga elever hade denna möjlighet. Forskning gjord 

av Esteves och Whitten (2011) visar på att elever med lässvårigheter ökar sitt läsflyt mer 

om de får lyssna och samtidigt följa med i text än om de läser i tystläsningbok. Varför 

tillåts då inte alla lässvaga elever att lyssna och läsa? Fanny nämnde att det endast var 

elever med dyslexiutredning som använde inläsningstjänst och därför användes det inte i 

hennes klass eller i Carolines klass. Detta innebär då att elever inte får möjlighet att lyssna 

och läsa förrän kanske tidigast i åk 4 eftersom man sällan startar en dyslexiutredning 

förrän eleven börjar åk 3. Görel berättade att hon inte kan, inte vill och inte har tid att 

sätta sig in i hur det fungerar med inläsningstjänst. Alternativet för dessa lärare borde i så 

fall vara att köpa in Mp3-spelare eller små cd-spelare. Ljudböcker kan lånas från 

kommunbibliotek eller köpas in till skolan. I kontrast till detta nämns det aldrig av de 

övriga fyra lärarna att det krävs dyslexiutredning för att eleverna skall kunna lyssna och 

läsa. De lärarna berättade att de hade Ipads till lässvaga elever och två av lärarna berättade 

att de kämpade för att få fler Ipads till klassen så att alla som ville skulle få möjligheten 

att prova att lyssna och läsa. En lässvag elev valde bort att lyssna och läsa på Ipad och 

läraren tror att det beror på att hon inte vill vara annorlunda. Genom att skapa möjligheten 

att alla som vill får lyssna och läsa på Ipad, blir det kanske inte lika utpekande för lässvaga 

elever. Detta kommer kanske att bli viktig roll för mig att fylla i egenskap av speciallärare. 

Att se till att det finns möjlighet för elever att välja att lyssna till ljudbok och att stötta de 

lärare som känner att de inte har tillräckliga kunskaper kring användandet av ljudbok 

alternativt inläsningstjänst. 

5.4 I klassrummet under tystläsning 

5.4.1 Eleverna 

Vid en första anblick av resultatet angående hur mycket eleverna egentligen läste under 

observationen av tystläsningspasset så bli genast reflektionen: sluta med tystläsning, den 

ger inget! Av totalt 94 elever var det endast 51 % som läste mer än halva tiden, de övriga 

eleverna förlorar ju så mycket undervisningstid om den används till tystläsning. Men för 

att resultatet ska ge en rättvis bild åt tystläsning så måste man utgå från varje enskild klass 

istället för att titta på totalen. När man delar upp resultaten per klass ser man genast att 

det är väldigt stora skillnader i hur många elever som läser hela passet i de olika klasserna 

och skillnaderna bli ännu större när man jämför hur många elever som gör något 

tystläsningsrelaterat under tystläsningen som till exempel lånar ny bok. Det är också 

tydligt att de personer som jobbat med tystläsning från åk 1 och har det på regelbunden 

basis har fler tystläsningsaktiva elever än de som nybörjat med tystläsning och/eller har 

det sporadiskt. Det är dock inte sagt att det är för sent att börja med tystläsning efter åk 1 

utan vikten är att när man väl bestämt sig för att jobba med tystläsning är det viktigt att 

man schemalägger det, helst dagligen och inte avviker från denna planering. För att 

underlätta för eleverna att ägna sig åt tystläsning istället för till prat och annat kan det 
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vara en fördel om man till exempel ger fler barn möjlighet att lyssna på och läsa bok 

samtidigt. Detta hjälpmedel hjälper alla elever som är lässvaga, elever som inte riktigt har 

ron i kroppen att sitta stilla och läsa själv, elever som ”låtsas-läser” och elever som sitter 

och tittar på bilder. Men för att eleverna skall klara av att till fullo bli goda tystläsare krävs 

det precis som Sanden (2012) uttrycker det att lärarna undervisar dem i hur man blir en 

god självständig läsare och guidar dem under tystläsningen. 

5.4.2 Lärarna 

Worthy och Broaddus (2002) samt Sanden (2012) pekar på vikten av att lärare lyssnar på 

enskilda elever och ger dem instruktioner och feedback under tystläsningen. Detta är dock 

något som i första hand genomförs av lärarna som har åk 2, medan lärarna i åk 3 mer 

ägnar sig åt att läsa själv, förbereda lektioner m.m. Även om man vill låta eleverna testa 

sina vingar under tystläsningslektionerna och lära sig att njuta av att läsa och uppskatta 

läsning så är det något som enligt forskning måste undervisas till eleverna, även under 

tystläsningslektionerna. Damber (2009) menar dock att de allra viktigaste egenskaperna 

hos läraren är dennes förmåga att relatera till och inspirera varje enskild elev. Detta 

upplever jag att både Doris och Fanny till viss del lyckas väl med genom att tipsa elever 

om böcker och ha mycket bokprat med elever. De engagerar sig mycket i vilken typ av 

böcker eleverna är intresserade av och ser till att dessa finns tillgängliga för eleverna.  

5.5 Slutsatser 

Att jobba med tystläsning kan vara till stor hjälp för att elever skall utvecklas till goda, 

självständiga tystläsare. Det krävs dock att man har ett klart syfte med tystläsningen, man 

skall undervisa eleverna i läsförståelsestrategier, textkopplingar och ha textsamtal med 

eleverna under andra lektioner i svenska men samtidigt guida dem genom dessa under 

tystläsningspasset. En naturlig utveckling med syftet kan vara att när man jobbar med de 

yngsta eleverna så ligger fokus till en början på att öka läsflytet för att sedan övergå till 

att utveckla elevernas läsförståelse, läslust, ordförråd och djup. En sak man dock måste 

vara medveten om är att dessa två syften faktiskt kan överlappa varandra. Det finns elever 

som börjar åk 1 och redan har ett bra läsflyt och det finns elever i åk 3 som fortfarande 

kämpar med sin avkodning. Detta leder till att lärarna måste vara flexibla och stötta varje 

elev i sin utveckling utifrån var den står och inte förblindas av sitt syfte, då det slutgiltiga 

målet egentligen är detsamma, att alla elever skall bli goda, självständiga läsare. Elever 

som är lässvaga ökar sitt läsflyt mer om de får lyssna på berättelse och samtidigt följa 

med i text. Men att lyssna till ljudbok och att följa med i text kan även vara ett sätt att få 

elever som inte upptäckt njutningen av att läsa till att faktiskt göra det, då de med hjälp 

av ljudboken inte behöver anstränga sig så mycket för att upptäcka böckernas magiska 

värld. Att låta fler elever ha möjlighet till att välja att lyssna på ljudbok gör även att 

lässvaga elever inte behöver känna sig annorlunda.  

För att öka elevernas möjlighet till läsning och minska springet under 

tystläsningslektionerna så bör man upprätta ett klassrumsbibliotek. Det är en fördel om 

eleverna får vara med och önska böcker och genres som biblioteket skall innehålla då det 

ökar elevernas lust att plocka böcker därifrån. Klassrumsbiblioteket kan med fördel delas 

in utifrån genre. Böcker med olika läsnivå inom de olika genrerna blandas under varje 
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kategori, då slipper lässvaga elever som vill läsa bok, känna sig utpekad vilket är risken 

om de ”enbart” får välja bland lättlästa böcker. 

För att eleverna skall kunna välja bok på rätt läsnivå utifrån sin avkodningsförmåga, 

är det viktigt att lärarna lär eleverna strategier på hur de skall gå till väga. 

Känner man att man inte har tillräckliga kunskaperna för att arbeta på detta sätt kan 

det vara en god tanke att inte jobba med tystläsning alls utan använda den tiden till annan 

lästräningsundervisning istället då risken annars är att de flesta eleverna sitter av tiden.  

 

Som framtida speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling kan det vara till fördel 

att jag är med som stöd i klasserna vid tystläsning. Kanske inte i alla klasser vid varje 

tillfälle, men att man finns där lite nu och då. Jag kan uppmärksamma lärarna på och stötta 

dem i de arbetsmetoder de använder sig av. Jag kan vara behjälplig med kunskap gällande 

ljudböcker och inläsningstjänst för de som känner att de själva inte besitter dessa 

kunskaper och jag kan stötta eleverna med strategier i hur de skall gå till väga för att välja 

en bok som passar deras läsnivå. Kanske kan jag även vara till hjälp med att hitta böcker 

utifrån elevernas intresse som passar deras läsnivå och inspirera dem till att våga pröva 

sina vingar lite genom att erbjuda en bok är snäppet svårare men med mer djup och 

substans. 

5.6 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att se i hur stor utsträckning tystläsning påverkar elevernas 

läsflyt, då det saknas experimentell forskning på detta området. Vidare skulle det vara 

önskvärt att fler svenska forskare tog sig an och forskade kring detta området med tanke 

på att tystläsning ändå är ett ganska vanligt inslag i svenska skolor, från åk 1 till åk 9. Jag 

tror även att det skulle vara bra att göra en djupare forskning kring elevernas syn på och 

attityd till tystläsning då dessa delar är av stor vikt vid lärande. Samt att undersöka vad 

ljudbok har för effekt på alla elevers läsflyt oavsett avkodningsförmåga. Kan det vara så 

att fler elever skulle gynnas av att både lyssna och läsa samtidigt? Kan det vara den 

framtida lästräningsmetoden? 
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Bilaga 1 

Observationsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassrumsplacering
Observatör: Marléne Vedbring

Ämne: Svenska

Lektion: Tystläsning

Klass: 

Tid: 

Kod: X  läser   / läser inte   P pratar   TR tittar runt    TB tittar på bilder   G går runt   R ritar   A annat

Elev

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Lektionens pågående                                                                                                             

början                                             mitten                                                slutet Kommentar



 

      Bilaga 2 

Intervjufrågor till elever 

 

Vad är dina tankar kring varför ni har tystläsning? 

 

Vad tycker du om tystläsning/bänkboksläsning? 

 

Vad brukar du göra under tystläsningen? 

 

Vem väljer boken du läser? (Fritt val, begränsat val?) 

 

Vad avgör valet av din bok? 

 

Finns det något du skulle vilja ändra när det gäller tystläsning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Bilaga 3 

Intervjufrågor till lärare 

 

Använder du tystläsning i klassen och i så fall hur ofta? 

 

Vad har du för syfte med tystläningen? 

 

Vilka arbetsmetoder använder du när du jobbar med tystläsning? 

Stödfrågor: 

Hur instruerar och förbereder du eleverna inför läsningen? 

På vilket sätt tillgodoses olika elevers behov? 

Finns möjlighet att lyssna på ljudböcker under tystläsning? 

Får barnen viskläsa eller måste det vara knäpp tyst?  

Hur kontrollerar du att eleverna har läst/att de förstått vad de läst? 

 

Vem väljer böckerna som elever läser under tystläsningspasset och vad avgör valet? 

 

Hur används den avsatta tiden av eleverna? 

 

Vad gör du under tystläsningspasset? (Varför?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Till lärare som jobbar i åk 2 eller åk 3. 

Hej! 

Mitt namn är Marlene Vedbring och jag läser nu sista terminen på 

Speciallärarprogrammet inom språk-, läs- och skrivutveckling. Jag ska denna termin 

skriva mitt examensarbete som kommer att handla om tystläsning i helklass och undrar 

om du skulle vilja delta i mitt arbete? 

 

Ifall du vill delta så kommer jag att genomföra en observation i klassen under tystläsning 

för att se vad som händer under lektionen, samt göra en intervju med dig angående syfte 

med lektionen och vilka strategier och arbetsmetoder du använder vid tystläsning. 

Eventuellt kommer jag att genomföra intervjuer med några elever. Alla intervjuer som 

jag genomför kommer att spelas in, men det är enbart för att hjälpa mig när jag skriver 

examensarbetet. Ingen annan kommer att lyssna på intervjun och den kommer att raderas 

så fort examensarbetet är klart och godkänt. De uppgifter som insamlas kommer inte att 

användas i annat syfte än för forskning och inga obehöriga personer kommer att ta del av 

datan. 

 

Det är frivilligt att delta i denna studie! Allting är konfidentiellt på så sätt att inga namn 

på lärare, elever, skola eller ort kommer att användas i arbetet, endast att observationen 

är gjord i åk 2 eller 3. Du kan, när du vill under studiens gång, avsluta din medverkan. 

Kontakta mig på mailadress marlene.vedbring@storuman.se  för mer information. 

Om du tackar ja, skickar jag ett informationsbrev till dig som du kan vidarebefordra till 

föräldrarna så att även de kan godkänna ifall deras barn får delta i studien eller ej. 

 
  
Med vänlig hälsning/ Marlene Vedbring 

 
Handledare Umeå Universitet 

Yvonne Knospe  yvonne.knospe@umu.se  

 

 
Godkänn ditt deltagande genom att skriva under detta brev. Du kan när som helst avsluta 

ditt deltagande. 

 
 
 
 
 
______________________________      _______________________________ 
Namnteckning  Namnförtydligande 

 

 

mailto:marlene.vedbring@storuman.se
mailto:yvonne.knospe@umu.se


 

Bilaga 5 

Till föräldrar som har barn i åk 2 och 3 

 

Hej! 

Mitt namn är Marléne Vedbring och jag utbildar mig till speciallärare inom språk-, läs- 

och skrivutveckling vid Umeå Universitet. 

 

Jag kommer under denna termin att skriva mitt examensarbete som handlar om 

tystläsning i helklass. Jag kommer att fokusera mitt arbete på elever som går i åk 2 och 

åk 3 och besöker därför olika skolor och klasser för att genomföra observationer av vad 

som händer i klassrummet vid tystläsning i helklass. Jag kommer även att genomföra en 

intervju med klassläraren samt eventuellt intervjuer med några elever. Intervjuerna som 

jag genomför kommer att spelas in, men det är enbart för att hjälpa mig när jag skriver 

examensarbetet. Ingen annan kommer att lyssna på intervjun och den kommer att raderas 

så fort examensarbetet är klart och godkänt. De uppgifter som insamlas kommer inte att 

användas i annat syfte än för forskning och inga obehöriga personer kommer att ta del av 

datan. 

 

Det är frivilligt att delta i observationen och allting är konfidentiellt på så sätt att inga 

namn på lärare, elever, skola eller ort kommer att användas i arbetet, endast att 

observationen är gjord i åk 2 och åk 3. Man kan när som helst avsluta sitt deltagande i 

denna observationsstudie.  

Jag skulle vara tacksam om ni låter ert barn delta i studien. Har ni några frågor är ni 

välkomna att kontakta mig via mail. Var vänlig och skicka tillbaka ert svar till er lärare 

så snart som möjligt. 

 

vänliga hälsningar/ Marlene Vedbring  marlene.vedbring@storuman.se  

 

Handledare Umeå Universitet 

Yvonne Knospe    yvonne.knospe@umu.se  

 

 

 

 Vi samtycker till att vårt barn får observeras i denna studie 

 Vi samtycker till att vårt barn får intervjuas i denna studie 

 Vi samtycker inte till att vårt barn deltar i denna studie 

 

 

Elevens namn: _________________________________________________ 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 
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