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Sammandrag 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur lärarens arbete med och 
undervisning i tyst läsning kan förbättra elevers läsförmåga och läsupplevelse. För att 
göra det har lärarens intention med den tysta läsningen varit i fokus, likaså lärarnas 
arbete - huruvida de agerar utefter faktorer som sägs förhöja värdet av den tysta 
läsningen. Slutligen har helheten undersökts, om det går att se något samband mellan 
lärarens intention, deras didaktiska verksamhet och elevernas läsning. Den 
sociokulturella teorin genomsyrar arbetet, interaktion och kommunikation anses vara 
grundläggande för att elevers läsförmåga och läsupplevelse ska utvecklas genom tyst 
läsning.  

Den forskning som står till grund för studien visar att det är många komponenter 
som måste samverka och bilda en helhet för att förbättra elevers läsförmåga och 
läsupplevelse genom tyst läsning. De komponenter som nämns i studien är 
mängdträning, bokval och textnivå, stöttning, högläsning och lässtrategier. 

Studien är kvalitativ; dokument, intervjuer och observationer har använts för att 
samla in data och triangulering för att åstadkomma ett resultat. Tre observationer har 
genomförts, där har fokus främst legat på att observera vad fyra elever gör under ett 
tystläsningspass, men också vad deras lärare gör under tiden. Dessa fyra elever samt 
deras lärare har intervjuats. Resultatet från dessa intervjuer och observationer visar att 
samtliga lärare generellt har samma intention med den tysta läsningen, men att det som 
skiljer dem åt speglar elevernas inställning till läsning samt deras aktivitet under den 
tysta läsningen. 
 

Nyckelord: tyst läsning, lässtrategier, läsutveckling, stöttning, årskurs 1–3.  
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1 Inledning 
För att klara samhällets krav måste varje individ kunna läsa. Detta gäller vare sig man är 
elev i skolan, student på universitet, verksam i yrkeslivet eller vill läsa texter i privatlivet. 
Dock gäller det inte bara att ha förmågan att läsa, den lästa texten ska också kunna förstås. 
Därmed är ett av skolans viktigaste uppdrag att lära barn att läsa och förstå vad de läser 
eftersom de i framtiden förväntas kunna tillgodogöra sig innehållet i många olika typer av 
texter, i både yrkes- och privatliv.  

God läsförmåga bidrar således till ett ökat lärande hos elever i alla ämnen vilket 
innebär att det är viktigt att elever i skolan får ta del av en undervisning som främjar 
läsutvecklingen. En svag läsförståelse kan därmed indirekt bli avgörande för individens 
framtid och möjligheter till vidare utbildning. När en elev väl har knäckt läskoden så är 
den tysta läsningen det vanligaste sättet att läsa på. Att läsa tyst i skolan är en 
skolaktivitet som har bedrivits under lång tid men som ifrågasattes när en amerikansk 
studie år 2000 hävdade att den tysta läsningen som enda metod till läsutveckling i skolan 
inte gav någon effekt på elevernas läsutveckling (Westlund 2009:109). Detta väcker 
funderingar över vilka faktorer som ger effekt på elevernas läsutveckling och huruvida 
lärare arbetar med dessa. 

Lärarens engagemang sägs vara av största betydelse för elevernas läsutveckling. 
Lärarens uppgift är således att väcka elevernas läsengagemang och motivation så att de 
läser både för att lära sig att läsa samt för att få upplevelser av den lästa texten genom 
läsning (Westlund 2009:9). Lärares olika uppfattningar och engagemang bidrar till att den 
tysta läsningen organiseras på många olika sätt eftersom de har skilda åsikter om hur den 
tysta läsningen bör bedrivas i klassrummet. I och med detta varierar undervisningen från 
klassrum till klassrum. 

Forskning redogör för olika faktorer som gynnar läsutvecklingen under den tysta 
läsningen. Min tanke är därför att undersöka hur faktorer såsom bokval och textnivå, 
högläsning, lässtrategier, mängdträning och stöttning används av tre lärare samt vad deras 
intention med tyst läsning är. Förhoppningsvis vill de utveckla sina elever och använder 
därför inte tyst läsning som enda metod till läsutveckling eftersom det, enligt den 
amerikanska studien, inte ger någon effekt på elevernas läsveckling. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att bidra med kunskap om hur lärarens arbete med och 
undervisning i den tysta läsningen kan förbättra elevers läsförmåga och läsupplevelser. 
Syftet konkretiseras genom följande forskningsfrågor: 
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1. Vad är de deltagande lärarnas intention med tyst läsning? 
2. Arbetar de deltagande lärarna med faktorer som sägs förhöja värdet av tyst 

läsning – i sådana fall hur? 
3. Vilka samband finns mellan de deltagande lärarnas intention, deras didaktiska 

verksamhet och deras elevers läsning? 

1.2 Disposition 
Min studie introduceras med en inledning följt av en presentation av syfte och 
frågeställning. I kapitel 2 presenteras och definieras begreppet tyst läsning, vad läroplanen 
skriver om tyst läsning samt en introduktion till den teoretiska bakgrunden. Vidare 
presenteras tidigare forskningen i kapitel 3. I kapitel 4 presenteras fallstudien som metod, 
urval samt hur insamlingen av det empiriska materialet gått till. Därefter presenteras och 
sammanfattas resultatet av det empiriska materialet, observationer, elevintervjuer samt 
lärarintervjuer i kapitel 5. Slutligen i kapitel 6 diskuteras studiens resultat i förhållande till 
syfte och forskningsfrågorna. Därefter ställs en slutsats, vidare forskning presenteras samt 
avslutande kommentarer.  
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2 Bakgrund 
I kapitel 2 definierar jag begreppet tyst läsning och vilket begrepp som kommer användas 
i denna studie fastslås. Vidare redogör jag för vad styrdokumenten skriver om tyst 
läsning samt presenterar den teoretiska utgångspunkt jag valt att utgå från i denna studie.   

2.1 Begreppsdefinition 
Det sägs att kärt barn har många namn vilket även gäller för tyst läsning. Tyst läsning, 
individuell läsning, egen läsning och självständig läsning är några av de uttryck som forskare 
använder för den aktivitet i skolan då eleverna enskilt läser tysta. I den här texten 
kommer aktiviteten att tituleras som tyst läsning eftersom det uttrycket känns mest 
vedertaget. 

Likaväl som forskare använder sig av olika uttryck beträffande begreppet tyst 
läsning skiljer de även på begreppets betydelse. Begreppet är brett och det är skillnad på 
att läsa tyst och tyst läsning som skolaktivitet. Tyst läsning är en läsaktivitet i skolan som 
borde ses som undervisning för att utveckla elevers läsförmåga och läsupplevelser.  

Forskare och lärare har som sagt olika uppfattningar om tyst läsning vilket faller sig 
naturligt eftersom det finns många påverkande faktorer som spelar roll för elevernas 
läsutveckling. Tyst läsning kan vara en läsaktivitet i skolan där elever ska få välja sina 
egna böcker och testa sig fram bland olika litteraturgenrer. En påverkande faktor sägs 
vara bokens nivå. Det finns skiftande åsikter om detta, att boken inte ska vara för lätt men 
heller inte vara för svår varpå att elever själva ska få välja vilken nivå det ska vara på de 
böcker som läses (Weber 2018:5). Jönsson (2007:157) menar exempelvis att om en elev i 
årskurs tre läser en bilderbok som egentligen är alldeles för enkel, så är det acceptabelt. 
Den tysta läsningen kan även innebära att det krävs ett aktivt arbete från lärarens sida 
eftersom elever behöver olika slags stöd (Jönsson 2007:256). I Krogstad Svanes forskning 
som är skriven på norska nämns den tysta läsningen som stillelesning men hon menar att 
det i skolan är detsamma som veiledet stillelesning, en skolaktivitet som måste vägledas av 
lärare (2016:2f). Två andra forskare vid namn Pegg och Bartelheim (2011:2) ser lite 
annorlunda på tyst läsning och antyder mer en militärisk inriktning där eleverna ska sitta 
stilla på sina platser, läsa hela tiden, inte prata med någon samt att de varken får gå på 
toaletten eller dricka under den tiden. 

2.2 Styrdokument 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2018) ska elevernas 
intresse för att läsa stimuleras i undervisningen. I mötet med olika typer av text ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse 
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för omvärlden. Genom undervisningen i skolan ska eleverna bland annat ges möjlighet att 
utveckla sina kunskaper om svenska språket så att de stärks i tilltron till sin egna 
språkliga och kommunikativa förmåga. Sammanfattningsvis ska undervisningen i 
svenska språket sett till den tysta läsningen ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att läsa skönlitteratur och andra texter för olika syften (2018:257f).  Skolverket 
skriver att elever i skolan ska få möjlighet till att läsa olika typer av text varpå olika typer 
av text kräver olika lässtrategier (Skolverket 2017:10). 

 

2.2.1 Centralt innehåll och kunskapskrav 
I det centrala innehållet för elever i årskurs 1 – 3 står det, i förhållande till faktorer som 
kan påverka den tysta läsningen, att elever ska få lära sig “lässtrategier för att förstå och 
tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket 
2018:258). Det är det enda innehållet som indikerar på undervisning i förhållande till tyst 
läsning.  

Redan i årskurs 1 finns det kunskapskrav som eleverna måste nå för att sägas ha 
godtagbara kunskaper. Då ska eleven kunna “läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära 
texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande 
sätt” (Skolverket 2018:263). Eleven ska även visa begynnande läsförståelse, vilket kan visa 
sig genom att eleven kan återberätta delar av texten, föra resonemang och jämföra det 
med egna erfarenheter. När eleverna sedan går i årskurs 3 finns mer utvecklade 
kunskapskrav. Då ska eleven kunna “läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att 
använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” (s. 263). Beträffande 
läsförståelsen ska den ha utvecklats, eleven ska exempelvis i årskurs tre kunna resonera 
kring texters budskap istället för innehåll (s. 263). 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 
Lev Vygotskij var verksam på den psykologiska institutionen vid universitetet i Moskva 
och arbetade med frågor rörande lärande och utveckling (Säljö 2014:297). I början av 1900-
talet myntade han den sociokulturella teorin som lägger sin vikt på det sociala samspelet 
vilket medför att interaktion och kommunikation därmed blir centralt för lärande och 
utveckling. Vygotskij menade att vi människor, genom kommunikation och genom att ta 
del av andras kunskaper och erfarenheter i olika aktiviteter utvecklas och formas till 
tänkande varelser. Språket finns i och med detta på två olika nivåer, på den sociala och 
den individuella nivån. Kommunikation mellan människor och språket inom den 
enskilda människan. Enligt Vygotskij är principen att relationen mellan språk och tanke 
innebär att kommunikation, särskilt det verbala språket, med andra människor är det som 
formar vårt tänkande (Säljö 2014:302f).  



 
 

9 

I den sociokulturella teorin anses människor ständigt vara under utveckling och ha 
möjlighet att appropiera, det vill säga ta till sig kunskap eller information, i olika 
situationer. Att se på lärandet på detta vis, att lärande och utveckling är ständigt 
pågående processer, hänger samman med det som Vygotskij kallar för den proximala 
utvecklingszonen. När människor väl lärt sig att behärska ett begrepp eller en färdighet är 
de vid den tidpunkten även väldigt nära att behärska ytterligare ett nytt begrepp eller 
färdighet. När eleverna, eller människor över lag, är i denna zon så kan de vara känsliga 
för instruktioner och förklaringar och då borde de vägledas av en kompetent lärare eller 
kamrat i hur de bör använda olika redskap för att ta sig vidare i utvecklingen. Vid den här 
punkten bör den mer erfarne ställa frågor så att eleven får fästa uppmärksamhet på det 
som är viktigt att tänka på. Detta pedagogiska arbete benämns inom den sociokulturella 
teorin som stöttning, den engelska termen är scaffolding. Det brukar därmed illustreras 
som en byggställning där läraren, genom att bygga en stöttande ställning till eleven så att 
den tar sig vidare i sitt lärande slutligen tar sig till målet. Att poängtera vid detta tillfälle 
är att läraren till en början ger eleven mycket stöd men att det avtar efterhand och 
slutligen behärskar eleven den aktuella färdigheten. (Säljö 2014:305f). Inom skolan ses 
därmed det pedagogiska arbetet och pedagogens professionella kompetens som centrala i 
arbetet med, i detta fall, elevernas läsutveckling. I kapitel 3 beskriver jag mer ingående 
hur stöttning används för att utveckla elevernas läsförmåga.  
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3 Tidigare forskning 
I kapitel 3 presenterar jag först vad tidigare forskning skriver om tyst läsning. Dock har 
det varit svårt att finna forskning om endast tyst läsning, där av lite text om just detta. I 
och med det har jag valt att fördjupa mig i fem faktorer som påverkar den tysta läsningen 
och utvecklar elevernas läsförmåga. Dessa faktorer presenters utan inbördes ordning. De 
är mängdträning, bokval och textnivå, stöttning, högläsning samt lässtrategier.  

3.1 Tyst läsning 
Tyst läsning ses sällan som en enskild aktivitet i skolan, utan det är ett av flera verktyg 
som används för att främja elevers läsutveckling (Krogstad Svanes 2016:2). Däremot är 
den tysta läsningen ett väldigt individuellt projekt och det är svårt att komma åt elevernas 
skilda läsning, därför sker den processen oftast genom högläsning. Detta kan vara vid 
olika tillfällen, när läraren läser för klassen, när eleven läser för klassen eller när elever 
läser för varandra. Detta ger därmed läraren chansen att vid olika tillfällen, även om de 
inte läser tyst för stunden, utveckla elevernas läsförmåga (Jönsson 2007:236). 

3.2  Mängdträning 
Som tidigare nämnts publicerades en studie år 2000 av National Reading Panel som visade 
att den tysta läsningen som enskild metod i skolan inte gav någon effekt på elevernas 
läsutveckling. Det sades inte rakt ut att den tysta läsningen var oviktig eller ineffektiv 
utan att det inte fanns bevis nog som indikerade att det kunde klassas som en 
skolaktivitet. Studien satte fart på forskare runt om i världen vilka bland annat kontrade 
med bevis för att mängdträning i tyst läsning skapade bättre läsare (Sanden 2012:223). 
Forskare menar även att elever bör läsa 15-30 minuter varje dag för att den tysta läsningen 
ska ge effekt på läsarens utveckling (Weber 2018:4). 

När en elev väl kan läsa är den tysta läsningen det vanligaste sättet att läsa på. 
Därmed är det en viktig del av undervisningen för elever i de yngre årskurserna att läsa 
mycket och öva på färdighetsträningen (Skolinspektionen 2015:6). Läsning i de svenska 
skolorna har länge handlat om att främst mängdträna på skönlitterära böcker och många 
lärare har även samtalat med vårdnadshavare om vikten av att eleverna läser mycket 
hemma (Wejrum 2015:2). Sett till de fem betydande grundpelarna för läsinlärning som 
Krogstad Svanes (2016) skriver om i sin forskning är mängdträning i den tysta läsningen 
en bra aktivitet för läsutvecklingen. Fonologisk medvetenhet, avkodning, läsflyt, 
ordförråd och läsförståelse är de element som beskrivs. Bortsett från den fonologiska 
medvetenheten går de andra fyra grundpelarna att utveckla genom tyst läsning (Krogstad 
Svanes 2016:3f). Sammanfattningsvis menar därför Krogstad Svanes att mängdträning i 
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läsning utvecklar elevens läsinlärning men understryker ändå den explicita 
undervisningen i läsförståelsestrategier.  

Den tysta läsningen innefattar ofta att mängdträning sker genom att läsa i en så 
kallad bänkbok. Bänkboken kan ha många syften, grundläggande är att den ska läsas 
under den tid som är avsatt för tyst läsning. Däremot visar en rapport som 
Skolinspektionen gjort att bänkboken genomgående används som ett komplement till 
undervisningen för de elever som snabbt blir klara med en annan uppgift. I detta fall får 
vissa elever mängdträning i läsning vilket är bra, men enligt rapporten kan detta 
arbetssätt tyvärr även få en negativ inverkan på många elevers syn på läsning (Skolverket 
2015:4). Precis som med all annan undervisning måste även mängdträning i den tysta 
läsningen individanpassas eftersom värdet av undervisningen varierar mellan olika 
elever (Krogstad Svanes 2016:4).  

3.3 Bokval och textnivå 
Undervisningen i skolan ska enligt Kommentarmaterial till kursplan i svenska (2017) ge 
eleverna rika möjligheter att läsa och upptäcka glädjen i att med hjälp av litteraturen 
förflytta sig i tid och rum och ta del av andras berättelser (Skolverket 2017:7). Detta kräver 
bland annat att den text som skolans elever läser är baserad på läsarens intressen (Sanden 
2012:225). Ett annat kriterium är att boken ska vara på rätt nivå för den enskilda eleven, 
något som ofta kan glömmas bort.  

Kriterierna för hur boken ska gynna elevernas lärande är många, likaså gäller 
elevernas kriterier på boken för att de ska välja den. För elever är det inte alltid så lätt att 
välja en tystläsningsbok och lärarna har inte alltid möjlighet att hjälpa eleverna med detta. 
Vid dessa tillfällen är det viktigt att veta hur skolbiblioteken runt om i landet fungerar och 
att de faktiskt har i arbetsuppgift att tillgodose bibliotekets besökares behov. Dock visar 
granskning att skolbiblioteken inte alltid fungerar som det verktyg det är tänkt att vara i 
läsundervisningen. Tanken är således att det ska vara en resurs och fånga elevers intresse 
för text, stimulera likväl som att kunna motivera elevers läsande genom en mångfald av 
olika material (Skolinspektionen 2015:6).  

Weber (2018) har gjort en studie på hur rätt hjälp vid val av tystläsningsbok 
påverkar läsningen. Studien visar att eleverna tycker att det är bra att få hjälp med att 
hitta rätt nivå på boken. Studieresultat visade även på en märkbar skillnad där eleverna 
som hade fått hjälp med bokvalet i jämförelse med de som inte hade fått det hade 
förbättrat sina läsresultat och attityd till läsning (2018:12).  

I avsnittet begreppsdefinition nämns Jönsson (2007) och hennes inställning till att 
eleverna skulle få välja sina böcker helt fritt. I hennes avhandling diskuteras speciellt 
bilderboken, men även pekboken samt hur hennes elever återkommer till att läsa dem 
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ända upp till årskurs 3. I detta fall stödjer sig Jönsson på forskning som säger att bokens 
kontext skapar en mening för eleven oavsett om det är mycket text eller övervägande 
bilder (2007:161). Westlund skriver däremot att när eleverna läser individuellt ska 
texterna vara med anpassad svårighetsgrad. Den får inte vara för svår, eleven ska känna 
att den lyckas läsa på egen hand (2009:200).  

3.4 Stöttning 
I avsnitt 2.3 skrev jag hur stöttning används inom den sociokulturella teorin. Att en 
individ, oftast en lärare, som har mer erfarenhet genom stöttning kan hjälpa en elev för att 
lösa ett problem och uppnå ett visst mål (Krogstad Svanes 2016:5). Genom att stötta elever 
när de läser kommer de att ha strategier att hålla fast vid när de stöter på problem under 
den tysta läsningen. För visionen är att elever självständigt ska använda den nya strategin 
som de lärt sig. Att utveckla sina kunskaper genom stöttning kan liknas vid den metod 
som Vygotskij beskrev som utveckling av den proximala zonen (Wejrum 2015:2).  

Krogstad Svanes (2016) har undersökt värdet av stöttning i sin vetenskapliga artikel. 
I undersökningen har hon delat upp stöttning som kan ges vid högläsning i två olika 
kategorier, slutlig återkoppling och stöttande återkoppling. Den slutliga återkopplingen 
ser till en stöttning där lärarna exempelvis säger det rätta ordet om eleven läser fel, vilket 
inte blir speciellt utvecklande för eleven. Den andra sortens stöttning, den stöttande 
återkopplingen, är den metod som Krogstad Svanes menar utvecklar eleven mer. Denna 
typ av stöttning blir därmed en hjälp i elevens process att bli en självständig läsare. 
Forskning visar även att elever som lär sig att läsa med hjälp av den stöttande 
återkopplingen har bättre resultat i läsning jämfört med de elever som fått slutlig 
återkoppling (Krogstad Svanes 2016:6). 

Kontentan av Krogstad Svanes undersökning är att oavsett lärarens stöttning och 
agerande under lässtunden så är den tysta läsningen en inlärningsarena för eleven. 
Däremot ökar värdet av läsaktiviteten om eleven får stöttning av sin lärare (2016:17). 

Eleverna behöver läsa med hjälp av vägledning för att utvecklas. På detta vis får 
eleven hjälp att förstå text som annars hade varit för svår att förstå (Westlund 2009:200). 
Målet är således att eleven ska kunna klara sig på egen hand, men innan dess måste 
stöttningen individanpassas så att samtliga elever får det stöd som de behöver (Westlund 
2009:123). Stöttning är därmed en faktor som krävs för att eleven ska kunna utveckla sitt 
läsande. 

3.5 Högläsning 
Enligt Körling (2012), en svensk föreläsare och författare som i grunden är utbildad 
grundskolelärare, har skolan ett stort uppdrag i att utveckla varje elevs läsförmåga och 
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läsutveckling. Körling menar att högläsningen är en betydelsefull faktor som infriar 
skolans stora uppdrag och skriver (2012:52): “Högläsning ersätter inte självständig och 
ensam läsning, utan stöttar den självständiga läsningen. Högläsning skapar läsning”. I 
samband med det främjar hon för högläsningens inverkan på läsning genom berättelser, 
att människor älskar berättelser. Det skapar förhoppningsvis ett läsbegär hos eleverna och 
ökar på så sätt deras lust att läsa, vilket är en av anledningarna till att högläsning berikar 
den tysta läsningen (Körling 2012:52–55). 

Pegg & Bartelheim (2011) menar precis som Körling (2012) att högläsning är en 
faktor som positivt påverkar den tysta läsningen och författarna har undersökt denna 
effekt i sin forskning. Pegg & Bartelheim hävdar att högläsning har många effekter på 
lyssnaren, däribland att lyssnarens textflöde, uttal och fonologi förbättras genom att 
lyssna på högläsning samt att deras ordkännedom och motivation till att läsa själva ökar. 
Samtliga faktorer är viktiga att träna på för att förbättra läsförmågan (2011:2).  

Under två veckor observerade Pegg & Bartelheim (2011) en klass där det 
implementerats 18 minuter aktiv högläsning varje dag. De ville undersöka vilken effekt 
det hade på eleverna i förhållande till hur länge de läste under den tysta läsningen samt 
hur aktiva de var som läsare när de läste. Den aktiva högläsningen innebar att eleverna 
fick ställa frågor angående texten under högläsningen samt diskutera texten efteråt. Innan 
experimentet startade utfördes en förundersökning för att fastställa elevernas nivå på den 
tysta läsningen i form av aktivitet och uthållighet. Efter att undersökningen var slut och 
två veckor med 18 minuters aktiv högläsning varje dag var över gjordes en 
postundersökning. Resultatet visade att elevernas resultat i förhållande till både 
uthållighet och aktivitet hade förbättrats. Tiden eleverna läste tyst innan den aktiva 
högläsningen implementerades var 15 minuter, efter undersökningen läste de tysta i 24 
minuter vilket innebär en ökning på nio minuter. De svar som framkom via enkäterna 
angående aktiviteten i läsningen visade även de på en klar förbättring. Detta tror 
forskarna beror på att lärarens ökade högläsning har skapat en större uppskattning och 
njutning hos eleverna, vilket resulterar i en inverkan på den tysta läsningen (Pegg & 
Bartelheim 2011). 

3.6 Lässtrategier 
Att undervisa elever i hur man använder lässtrategier är av stor vikt för att de ska 
utveckla sin läsförmåga (Skolverket 2017:10). Eckeskog (2013) menar att genom 
undervisning i lässtrategier så utvecklas elever till att bli aktiva läsare, något som krävs 
för att de ska kunna integrera med texter och förstå vad som står (2013:3). Begreppet 
lässtrategier handlar således om något som läsaren gör med texten vilket Skolverket (2017) 
förklarar närmare när de skriver: “Med lässtrategier menas i kursplanen de konkreta sätt 
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som en läsare använder för att angripa en text” (2017:10). Eckeskog (2013) skriver 
instämmande och förklarar: “När man ska förstå en text räcker det inte med att bara göra 
en djupdykning i texten utan man behöver se på texten utifrån olika delar och perspektiv 
av texten” (2013:18). 

Wejrum (2015) har fokuserat på lässtrategier och instämmer med det som skrivs 
ovan. Hon skriver att för att elever ska kunna se texten utifrån olika perspektiv måste 
elever ta del av en undervisning där de lär sig lässtrategier, vilket innebär att synliggöra 
och lära elever tankemönster vid läsning. Undervisningen ser till hur elever arbetar kring 
en text före och efter läsning. De lässtrategier Wejrum skriver om är att aktivera en 
förförståelse, tänka framåt i texten, visualisering, värdera och växla hastighet. I praktiken 
blir arbetet med lässtrategier en explicit undervisning där eleverna får lära sig en strategi i 
taget och bryter då ner läsningen i mindre delar, ett arbete som en avancerad läsare gör 
automatiskt (2015:1).  

I årskurs 2 och 3 initieras elevernas förmåga att tillämpa olika lässtrategier. Tanken 
är då inte att eleverna bara ska bli brukare av dessa strategier utan att de ska bli 
strategiska tänkare som använder lässtrategierna automatiskt. Westlund (2009:11) menar i 
och med detta att strategierna blir elevernas mentala verktyg som gör att de kan förstå 
olika texter. 

Wejrum (2015) skriver dessvärre om att när det inte arbetas med explicita 
lässtrategier släpper man ofta eleverna vind för våg och låter dem läsa fritt, vilket gör att 
läsning emellanåt kan betraktas som något man bara ska göra och sedan plötsligt kunna 
(2015:2). I och med detta bör det som Eckeskog (2013) konstaterar i sin forskning 
uppmärksammas; för att lässtrategier ska appliceras i den tysta läsningen så måste lärare 
uppmärksamma om detta i sin undervisning (2013:95). Det går alltså inte att förvänta sig 
att eleverna per automatik ska använda lässtrategier under sin tysta läsning.  
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4 Metod och material 
I kapitel 4 redogörs till en början valet av metod för denna studie. Vidare presenteras hur 
det empiriska materialet har samlats in. 

4.1 Kvalitativ fallstudie 
Fallstudie som forskningsmetod innebär att en speciell företeelse undersöks. I det här 
fallet är tyst läsning i fokus och jag undersöker vad det står om fenomenet i olika 
dokument samtidigt som jag fördjupar mig i det empiriska material som jag samlar in. 
Merriam (2011:42) menar att det är en lämplig metod när forskning bedrivs inom 
pedagogik eftersom det empiriska materialet kan beskriva den verkliga situationen. 
Kombinationen av material kan därmed bidra till att förklara orsak och verkan i den här 
undersökningen eftersom situationen som undersöks stundtals inte har några entydiga 
resultat. I denna typ av metod spelar jag som forskare en betydande roll eftersom det är 
min medvetenhet, att jag är kritisk och närvarande som leder till huruvida forskningen 
kan ses som vetenskaplig eller inte (Merriam 2011:176). Det är därmed mitt arbete och 
tolkning med och av intervjuer samt observationer som står till grund för 
undersökningens reliabilitet. Eliasson skriver (2018:15): ”Om du gör en kvalitativ 
undersökning handlar det om att de uppgifter du får fram i undersökningen är pålitliga”. 
Reliabiliteten påverkar därmed validiteten. Därför har jag spelat in intervjuerna samt 
transkriberat dem för att få ett mer tillförlitligt svar gentemot om jag exempelvis bara 
hade antecknat under intervjuerna. Under observationerna antecknade jag vad som 
skedde samt skrev om dem direkt efter besöket i skolan. 

När en fallstudie genomförs så ligger fokus på en situation i strävan att belysa 
samspelet mellan det som undersöks och viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen 
(Merriam 2011:25). En fallstudie ska således innehålla många variabler och beskriva 
samspelet mellan dem. I den här undersökningen kommer jag undersöka samspelet 
mellan det som sägs i intervjuerna och vad som sker i klassrummen under mina 
observationer. Jag kommer även, i enhet med Merriam (2011:23) förlita mig på dokument 
som innehåller både primära och sekundära källor.  

Antagandet för denna kvalitativa fallstudie är att verkligheten är holistisk. I och 
med detta så menar jag att verkligheten är flerdimensionell och i ständig förändring. Det 
som studeras är människors konstruktion av verkligheten och hur just dessa människor 
upplever världen (Merriam 2011:178).  
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4.2 Empiriskt material 
I en fallstudie ingår direkta observationer och systematiska intervjuer. Genom det 
empiriska materialet som samlas in går det att göra en mer verklighetsnära undersökning 
där även den tysta kunskapen kan förmedlas (Merriam 2011:42). 

För att kunna koppla samman teori och praktik har jag intervjuat tre lärare, 
observerat fyra av vardera lärares elever samt intervjuat de observerade eleverna. Den 
kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann 2014) har varit stöd för utveckling av 
intervjufrågor. Samtliga intervjuer har spelats in och materialet har sedan transkriberats.  

4.2.1 Urval 
I studien är elevernas ålder av betydande faktor eftersom de flesta antas kunna läsa 
relativt självständigt i årskurs 2 och 3. De yngre eleverna blir därmed svåra att observera 
och de äldre eleverna är utanför området på grund av att min utbildning är från 
förskoleklass till årskurs 3. Mitt urval består därmed av Anna och Bianca som arbetar i 
årskurs 3 och Cicci som arbetar i årskurs 2. I Annas klass går det 14 elever, i Biancas 17 
elever och i Ciccis 11 elever. 

Mitt urval är ett bekvämlighetsurval (Eliasson 2018:47). Vilka lärare jag har 
intervjuat har utgått från mina kontakter, Anna och jag arbetar på samma skola, Bianca 
har en klasskamrat vikarierat för och Cicci är en arbetskollega till en vän. Elevurvalet har 
berott på vilka elever jag har haft bra uppsikt över från det ställe som jag valt att placera 
mig på under observationen. Min tanke har således varit att observera samt intervjua fyra 
elever i vardera klass, två tjejer och två killar. Dock stämde det dåligt vid min första 
observation i Annas klass, därför observerade samt intervjuade jag tre tjejer och en kille i 
den klassen. 

4.2.2 Elevintervjuer 
Syftet med att intervjua eleverna var att ta del av deras tankar kring den tysta läsningen. 
Ett underliggande syfte var även att eventuellt få reda på hur eleverna ansåg att 
undervisningen kunde förbättras, så att elevernas läsförmåga och läsupplevelse kan 
utvecklas.  

När barn intervjuas är det viktigt att använda ålderanpassade frågor. Därmed har 
jag valt korta koncisa frågor, se bilaga 2. Intervjuer med barn bör således göras i deras 
naturliga miljö och därför har jag valt att intervjua dem i par (Kvale & Brinkmann 
2014:186). Min tanke var att eleverna skulle finna trygghet i varandra, att samspelet dem 
emellan skulle få dem att utveckla sina tankar och svar, mer än om intervjuerna hade 
gjorts på tu man hand. Under intervjuerna med Annas elever ansåg jag att tjejerna var 
mer samspelta än Annie och Aron, därför bestämde mig för att genomföra kommande 
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intervjuer i par om tjej och tjej, kille och kille. Elevintervjuerna har genomförts i följande 
par: Ally och Amanda, Annie och Aron, Bea och Bonnie, Björn och Bo, Cajsa och Cecilia, 
Calle och Christian. Elevernas namn är fiktiva och har samma begynnelsebokstav som sin 
lärare. 

 

4.2.3 Lärarintervjuer 
Tre lärare som arbetar på tre olika skolor har intervjuats. Lärarna kommer att benämnas 
vid fiktiva namn i texten baserade på vilken ordning intervjuerna och observationerna 
genomfördes (Anna, Bianca och Cicci). Samtliga lärare har kontaktats genom mejl eller 
sms och har innan intervjuerna fått tagit del av det missivbrev som bifogas, se bilaga 3.  

Lärarna har besvarat 26 halvstrukturerade frågor, vilka kan ses i bilaga 1. 
Halvstrukturerade frågor innebär i detta fall att jag har skapat relativt många frågor i 
förväg så att jag täcker in hela mitt område (Eliasson 2018:26) Eftersom lärarna utformade 
sina svar olika föll det sig naturligt att inte frågorna ställdes i samma ordning vid varje 
intervju. Intentionen med frågorna var således att de skulle besvaras, oavsett ordning. 
Under intervjuerna har lärarna fått möjlighet att utforma sina svar efter eget tycke samt 
fått chansen att tillägga information efter intervjuns slut om de velat. Intervjuerna har 
resulterat i en fördjupad kunskap om variationerna i lärares intentioner med den tysta 
läsningen likväl som deras motiv med undervisningen.  

4.2.4 Observationer 
För att kunna besvara forskningsfrågorna måste teori förankras med praktik. I och med 
det har den tysta läsningen observerats i tre klassrum. Under vardera observation har 4 
elever observerats i syfte att se vad de gör under den avsatta tiden, om de läser eller 
aktiverar sig på annat sätt. Under observationerna har även lärarens aktivitet studerats för 
att se hur praktiken överensstämmer med det som sagts i intervjun. Under första 
observationen skrev jag ner det jag iakttog på ett blankt papper, under de andra 
observationerna använde jag det observationsschema som jag utformade, se bilaga 4. 
Schemat förenklade mitt arbete, det blev lättare att föra anteckningar när det fanns 
struktur. 

Under observationerna var jag en deltagande observatör, vilket innebar att mitt 
förhållande till eleverna och läraren var passivt. Min koncentration var således på att 
observera och dokumentera dem (Eliasson 2018:23).  Under observationerna befann jag 
mig därför stillasittande, antingen framme eller bak i klassrummet.  

Innan observationerna genomfördes skickade lärarna ut missivbrev och 
samtyckesblankett till samtliga elevers vårdnadshavare så att de fick ta del av vad som 
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skulle ske samt ge sitt medgivande till att eleverna fick delta i undersökningen. Alla utom 
en elev/vårdnadshavare gav sitt samtycke, detta gjorde att jag kunde välja elever att 
observera utefter bra uppsikt när jag var på plats i klassrummet. 

4.2.5 Redogörelse av empirisk data 
I det här avsnittet presenteras information om empirisk data. I tabell 1 framgår det vid 
vilka tidpunkter den tysta läsningen och lärarintervjuerna genomförts samt hur långa 
samtliga intervjuer varit. Elevintervjuerna har genomförts efter den tysta läsningen, 
eleverna var då indelade i följande par: Ally och Amanda, Annie och Aron, Bea och 
Bonnie, Björn och Bo, Cajsa och Cecilia, Calle och Christian. 
 
Tabell 1. Lärarnas namn, tidpunkt för intervju, längd på intervju, tidpunkt för tyst 

läsning samt längd på elevintervju. 

 
 Anna Bianca Cicci 

Tidpunkt för intervju 9:20 10:40 7:45 
Längd på intervju (min) 25:50 22:24 31:47 
Tidpunkt för tyst läsning 8:00–8:15 9:40–10:00 8:40–8:55 
Längd på elevintervjuer (min) 7:23   

 7:36   

  9:07  

  8:32  

   9:22 

   4:36 

I tabell 1 framgår det att Anna och Biancas intervjuer genomfördes efter observationerna 
medan Cicci blev intervjuad innan observation. Informationen visar en skillnad mellan 
längd på intervjuer parter emellan likväl som på den tysta läsningen. 

4.3 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådets (u.å) forskningsetiska principer är informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Syftet med dessa krav är att ge normer mellan, i det 
här fallet, mig som forskare och de lärare och elever som jag har observerat och intervjuat 
(Vetenskapsrådet u.å.). Jag har därmed upplyst samtliga parter om de etiska principerna 
genom att via mail skicka information till lärarna som i sin tur informerat sina elever och 
deras vårdnadshavare. Lärarna har gett sitt samtycke muntligen och elevernas 
vårdnadshavare genom att fylla i samtyckesblanketten. Informationen har således gått ut 
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till deltagarna innan mitt besök och de har också blivit informerade vid mitt besök. De 
forskningsetiska principerna innebär: 

• Informationskravet: Att jag som forskare ska informera informanterna om deras 
uppgift i projektet samt berätta att deras deltagande är frivilligt, att de när som 
helst får avbryta sin intervju om de vill. 

• Samtyckeskravet: Alla som medverkar i en undersökning måste ge sitt 
medgivande till att vara med.  

• Konfidentialitetskravet: Att personuppgifter på de som medverkar i 
undersökningen inte kommer att avslöjas. Samtliga deltagare har därför fått 
fingerade namn. 

• Nyttjandekravet: De empiriska uppgifter som jag samlar in genom intervjuer och 
observationer endast kommer att användas i samband med den här studien. När 
arbetet är klart kommer samtliga intervjuinspelningar att raderas. 
(Vetenskapsrådet u.å.).  
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5 Resultat 
I kapitel 6 presenterar jag resultatet från de empiriska undersökningarna. Informanterna 
presenteras i samma ordning som jag samlat in mitt material. Ordningen har även stått till 
grund för lärarnas fiktiva namn som följer alfabetets ordning; Anna, Bianca och Cicci. 
Eleverna har fått namn med samma begynnelsebokstav som sin lärare.  

I avsnitt 6.1.1–6.1.3 redogör jag för observationerna, i avsnitt 6.2.1–6.2.3 
elevintervjuerna och slutligen i avsnitt 6.3.1–6.3.3 lärarintervjuerna. I slutet av varje 
avsnitt sammanfattar jag liknelser och skillnader mellan de olika resultaten. 

5.1 Observationer 
Härnäst redogör jag för de tre observationerna som genomförts. Dessa har jag försökt 
beskriva relativt ingående för att skapa en helhet för läsaren. Genom att få ett 
helhetsperspektiv på vad som sker i respektive klassrum ökar validiteten på 
undersökningen samt vetskapen om den didaktiska verksamheten.  

 
Tabell 2. Lärarnas namn, vilken årskurs de arbetar i samt hur många elever som går i   

vardera klass. 
 

 Anna Bianca Cicci 
Årskurs 3 3 2 
Antal elever 14 17 11 

I tabell 2 synliggörs information angående lärarnas arbetsförhållanden. 

5.1.1 Observation i Annas klassrum 
Det är morgon och Anna möter upp sina elever i korridoren utanför klassrummet. Hon 
låser upp dörren och ställer sig i dörröppningen. Där fångar hon upp varje elev genom att 
på något sätt vidröra deras hand och säga godmorgon till var och en. Lugn, harmonisk 
musik hörs i klassrummet och eleverna går och sätter sig på sina platser. Eleverna sitter 
grupperade, de är tre–fyra elever vid varje bord. Längs ena långsidan står en liten låda 
med cirka 20 i böcker i från skolans bibliotek. Längst fram i klassrummet står Annas 
kateder och på väggen finns en stor vit tavla. På den har Anna skrivit upp morgonens 
schema, först ut är 15 minuter tyst läsning. De flesta elever öppnar sina böcker som redan 
ligger framme på deras bänkar och börjar läsa med detsamma.   

En elev, en kille som jag har valt att kalla Aron, lägger sin bok framför sig men 
öppnar den inte utan stirrar rakt fram i tomma intet. Efter en stund kommer Anna fram 
till Aron och ber honom läsa högt för henne. När eleven gjort det samtalar de en stund, 
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vad de säger hör inte jag eftersom de pratar lågt samt att jag sitter en bit ifrån. När Anna 
går ifrån Aron återgår han till att läsa sin bok och fortsätter med det arbetet i flera 
minuter. Vid Arons bord sitter Amanda, hon kommer igång med sin läsning på en gång 
och jag får känslan av att hon är väldigt intresserad av sin bok. När Anna kommer till 
deras bord för att lyssna på när Aron läser verkar Amanda oberörd av detta eftersom hon 
fortsätter att läsa i sin bok. Emellanåt pillar hon lite på sitt bokmärke samtidigt som hon 
läser. Vid ett tillfälle tittar hon i sin bordsgrannes bok och sedan börjar de samtala en liten 
stund, efter det återgår hon till sin bok igen. När jag samtalar med Amanda efter 
lässtunden berättar hon att hennes bordsgranne läser första boken i samma serie som 
henne och det var det som de pratade om. Bordsgrannen behövde hjälp med att förstå en 
sak så då hjälpte Amanda henne med det.  

Vid ett annat bord i klassrummet sitter en tjej som jag har valt att kalla för Annie. 
Den här eleven börjar läsa på en gång när hon kom in i klassrummet. Annie verkar 
däremot inte så fokuserad på sin bok, hon läser lite här och var, hon bläddrar väldigt ofta 
fram och tillbaka i boken. Dessutom har hennes bordsgranne ingen bok just idag så 
stundtals läser han med i hennes bok vilket leder till att Annie emellanåt blir mindre 
fokuserad på sin bok. Båda eleverna läser under längre stunder boken ingående och 
ibland samtalar de om vad de läst. Efter observationen kommer det under intervjun fram 
att Annie läser en samling med Bellmanhistorier vilket förklarar varför hon verkar läsa sin 
bok väldigt sporadiskt. Det förklarar också hur bordsgrannen kan läsa i hennes bok.  

Den fjärde eleven som jag observerar, Ally, sitter och läser i sin bok från det att hon 
kommer in i klassrummet tills Anna säger åt eleverna att avsluta läsningen. Under tiden 
hon läser släpper hon knappt blicken från boken, hon pillar däremot på ett sår på sin läpp 
och byter position några gånger, men detta är inget som jag kan märka stör hennes 
läsning. 

När 12 minuter har gått börjar många elever skruva lite på sig. Aron tappar sin 
koncentration på boken, han börjar gäspa och sträcker på sig. Amanda som sitter 
mittemot tittar ut över klassrummet och sneglar på klockan. Kort därefter säger Anna åt 
samtliga elever att de ska avsluta sin läsning. Då avslutar Annie sin läsning och slår igen 
sin bok, Ally däremot läser en liten stund till.  

5.1.2 Observation i Biancas klassrum 
I utkanten av staden ligger en nybyggd skola, där har lärare Bianca jobbat sedan 
uppstarten för sju år sedan. Hennes klassrum är stort, har tre grupprum samt egen ingång 
och toalett. Längst bak i klassrummet står en tresitssoffa och bredvid den finns ett bord 
med tre korgar fulla av böcker. På väggen ovanför finns ett bokträd, där varje löv på 
trädet utgör en bokrecension. Platsen med böcker och bokträd har jag valt att kalla för 
bokhörnan. I mitten av klassrummet står bänkar uppradade i par, längst fram finns en 
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kateter samt en stor vit tavla. På tavlan står dagens schema. Nu är klockan 9:35 och 
eleverna ska strax komma in efter dagens första rast och ha tyst läsning följt av svenska. 
Min plan är att observera från soffan längst bak. Där har jag bra utsikt över några platser 
och att döma av namnen på deras bänkar så är två av eleverna tjejer och två elever killar. 

Bland de första som kommer in från rasten är Bo. Han sätter sig snett framför mig 
där jag har placerat mig i soffan längst bak. Han gör inte likadant som de andra eleverna 
som tar fram sina böcker och börjar läsa. Bo pillar på saker som ligger i sin bänk, stirrar 
tomt i intet och även på sina kamrater som en efter en kommer in från rasten. Under tiden 
kommer de två tjejerna som jag valt att observera in och slår sig ner på sina platser, de tar 
fram sina böcker. Den ena tjejen, Bonnie, tittar en stund på sin bok innan hon börjar läsa, 
Bea börjar läsa omedelbart. Näst sist kommer Björn in, han fyller den tomma bänken vars 
elev jag hade valt att observera. Han tar upp sin bok och ska precis börja läsa när han 
möts av sin lärare Bianca som småpratar lite med honom. Vid detta tillfälle har Bo 
påbörjat sin läsning och samtliga elever i klassen vilar nu sina huvuden i sina händer när 
de läser sina böcker. 

Arbetsron är påtaglig i klassrummet. Bianca går runt näst intill ljudlöst, fixar något 
vid katedern och sedan ställer hon sig vid böckerna. Hon läser på baksidan av en bok och 
då kommer en elev fram till henne, han har läst ut sin bok och ska välja en ny. Dock 
kommer han på sig själv att en recension måste skrivas så han återgår till sin plats. Under 
tiden läser de elever som jag valt att observera i sina böcker, vad jag kan se helt oberörda 
av att deras klasskompis rör sig i klassrummet samt pratar med Bianca.  

Björn verkar däremot läsa något intressant som han vill dela med sig av. Var femte 
minut ungefär går han till en kompis längre fram i klassrummet för att visa något i sin 
bok. Han byter några meningar med kompisen och ler på vägen tillbaka till bänken. 
Bianca ser vad han gör men säger ingenting. Efter cirka åtta minuters läsning börjar 
Bonnie att bläddra i sin bok, det verkar som att hon bläddrar fram till slutet av boken och 
läser några meningar där. Samma procedur händer även sju minuter senare. Bo och Bea 
fortsätter att läsa hela passet.  

Biancas roll under läspasset har varit att stötta två elever när de har skrivit sina 
recensioner. Den ena eleven, pojken som jag skrev om tidigare, hjälpte hon även att välja 
en bok. I detta fall la hon fram två böcker under tiden han skrev sin recension, han 
bläddrade igenom de båda och valde en. Sedan kom han tillbaka med den för den var för 
svår, då gav Bianca honom en annan bok som han läste resten av tiden. När klockan 
började närma sig 10:00 satt samtliga elever fortfarande vid sina platser och läste, då hade 
de läst i nästan 20 minuter. Strax därpå bad Bianca eleverna att avsluta läsningen på 
lämpligt ställe i sin bok. 
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5.1.3 Observation i Ciccis klassrum 
Ciccis klassrum är relativt stort. Här finns bokhyllor och diskho längs ena sidan, fönster 
på den andra sidan, längst bak ett stort runt bord samt en låg bokhylla fylld med böcker i 
en kaotisk oordning. I främre delen av klassrummet finns en stor vit tavla med dagens 
schema på och en kateder. Bänkarna är placerade som ett u vilket ger mig en väldigt bra 
överblick där jag sitter längst fram i klassrummet vid Ciccis kateder. Den här dagen, 
precis som alla andra dagar, börjar eleverna sin skoldag 8:30. Klassens elever har många 
behov varav ett av dem är att starta skoldagen med att redogöra dagens planering. Efter 
genomgången startar dagens första planlagda aktivitet; tyst läsning. Läspasset kommer 
att fortgå fram till att parallellklassen kommer in cirka 09:00, en procedur som eleverna är 
väl medvetna om. 

Tre av de elever som jag har valt att observera tar upp sina böcker och börjar läsa 
omedelbart. Christian däremot bläddrar fram och tillbaka i sin bok i cirka en minut innan 
han börjar läsa. Vid den tidpunkten har Cajsa slutat läsa i sin bok, hon har läst ut den 
aktuella boken och går till bokhyllan längst bak i klassrummet för att välja en ny. Där 
sitter hon i cirka fem minuter innan hon har valt en bok, sedan sätter hon sig på sin plats 
igen och läser den nya boken. 

Under dessa minuter har Calle hunnit dricka vatten, läsa lite i sin bok samt pratat 
med sin bordsgranne två gånger. Cicci kommer fram till honom och de samtalar, sedan 
läser han i sin bok. Efter någon minut slutar Christian att läsa och lämnar klassrummet, 
han är väldigt snorig och min intuition säger att han gick ut för att snyta sig. Detta 
förfarande resulterar i att Calle återigen inte kan fokusera på sin uppgift så han sträcker 
på sig och stirrar ut i rummet. När Christian kommer tillbaka igen efter cirka en minut 
börjar båda killarna läsa igen.  

Cecilia rör på sin mun när hon läser, vilket gör att jag kan konstatera att hon har läst 
frekvent sedan läspasset började. Däremot har hon nu läst ut sin bok och pratar därför 
med Cicci om att skriva en bokrecension. Ett arbete som hon sedan ägnar sig åt resterande 
tid.  

Under läspasset går Cicci runt i klassrummet och pratar med några av eleverna. 
Hon ordnar även med projektor och dator inför kommande mattepass. Samtidigt finns 
det en elev i klassen som propsar på uppmärksamhet så Cicci läser med henne en stund 
längst bak i klassrummet. När klockan närmar sig 8:55 säger Cicci till sina elever att 
avsluta läsningen på lämpligt ställe. Calle och Christian avslutar omedelbart, Cecilia strax 
därefter och Cajsa som har kommit in i sin nya bok läser ytterligare en stund innan hon 
avslutar. 



 
 

24 

5.1.4 Sammanfattning av observationerna 
De tre lärarna rör sig i klassrummet och finns till hands för eleverna, för dem som ber om 
hjälp och de som omedvetet behöver hjälp. De fångar upp de elever som inte kommer till 
ro att läsa på en gång. Samtidigt så skiljer sig lärarnas agerande åt. Anna fokuserar till 
exempel på att gå runt bland eleverna och lyssna/prata med dem, Bianca står främst i 
bokhörnan och hjälper eleverna med sina bokval och Cicci lyssnar på eleverna men 
ordnar även inför nästkommande lektion.  

I Biancas klass hade inte eleverna vetskapen om hur länge de skulle läsa. Hennes 
elever blev aldrig ofokuserade så som i Annas klass där eleverna visste att de skulle 
avsluta läspasset en viss tid. Eleverna i Annas klass fick därmed omedvetet mindre lästid 
eftersom de tappade sin koncentration någon minut innan 15 minuter hade gått. Eleverna 
i Ciccis klass har som vana att avsluta när eleverna i deras parallellklass kommer in cirka 
klockan 9, den dagen då jag observerade klassen avslutade Cicci läspasset 8:55 och då 
läste samtliga elever.  

Att förvara böcker i klassrummet som ett eget bibliotek verkar vara ett vinnande 
koncept. Läraren kan då, såsom Bianca gör, hjälpa eleverna med sina bokval i 
klassrummet. Hade Anna haft tillgång till böcker i sitt klassrum kanske Annie hade 
kunnat fokusera mer på sin läsning eftersom hennes bordsgranne troligtvis hade haft en 
egen bok då.  

5.2 Elevintervjuer 
I avsnitt 5.2.1–5.2.3 redogör jag en sammanställning av, för denna studie, relevant data 
från elevintervjuerna. 

5.2.1 Intervju med Annas elever 
Under intervjuerna med Annas elever framkommer det att Annie läser en bok med korta 
roliga historier i och de andra läser skönlitterära böcker. Ally, Amanda och Aron tycker 
om den tysta läsningen medan Annie säger att hon inte tycker att det är så kul att läsa. 
Samtliga elever gillar sina böcker, Annie säger att hon gillar att välja mellan olika historier 
och att hon numera inte behöver avsluta mitt i en text när läspasset är slut eftersom 
berättelserna är så korta. Amanda säger ”jag älskar min bok!”. Varför eleverna valde just 
dessa böcker är av olika anledningar. Aron och Amanda blev tipsade, Annie hittade sin 
bok hemma och Allys anledning var: ”Jag började med Femböckerna för att alla hästböcker 
var slut, jag har läst dem redan”. Ally berättar sedan att i boken hon läser nu är texten 
väldigt liten och innehåller många kluriga ord vilka hon dessvärre brukar hoppa över. 

De fyra eleverna säger att de brukar läsa under den tysta läsningen. Amanda 
tillägger att hennes bordsgranne läser den första boken i samma serie vilket har bidragit 
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till att hon frågar Amanda när hon inte förstår vad de menar i boken. Amanda menar att 
det kan störa hennes läsning, så ibland förklarar hon men ibland säger hon till sin 
bordsgranne att fråga Anna istället.  

Aron läste högt för Anna idag under observationen. Han tycker att det är bra att 
hon kommer och lyssnar, att det ibland kan bli lättare att läsa när hon har lyssnat. Vid de 
tillfällen som Anna lyssnar på eleverna brukar hon, enligt eleverna, fråga vad som hänt 
tidigare i boken för att få en förståelse för vad de läser. Ally och Amanda kan däremot 
inte komma ihåg om Anna har lyssnat på dem under årskurs 3. 

Eleverna kan inte säga säkert om de har fått några tips av Anna hur de kan bli bättre 
läsare. Amanda tillägger att: ”men jag läser så snabbt så jag behöver inga tips”.   

5.2.2 Intervju med Biancas elever 
Biancas elever är ivriga när de ska berätta om sina böcker. Bo läser en faktabok och de 
andra tre skönlitterära böcker. Samtliga elever tycker om sina böcker, fast Bonnie berättar 
att hon blev lite uttråkad av sin bok idag. Bea däremot tycker att hennes bok är 
“superspännande” just nu.  

Anledningen till varför killarna läser sina böcker är för att de fanns i läshörnan när 
de behövde en bok, medan tjejerna blev tipsade av andra klasskamrater. När jag frågar 
eleverna om de tycker om att ha tyst läsning får jag olika svar. Bea och Bonnie menar att 
det är skönt med tyst läsning eftersom det är så lugnt då. Enligt Björn är det bara roligt 
om det är arbetsro eftersom det blir så svårt att koncentrera sig på boken annars. Bo 
svarar: “Det beror lite på vad man har för böcker, om man tycker att boken är tråkig eller 
rolig spelar otroligt stor roll”.  

Eleverna säger att de brukar läsa under läspassen men att de inte brukar läsa högt 
för Bianca under den tiden. Däremot så har några av dem fått tips på hur man blir bättre 
läsare, men dessa har getts när de gått igenom läsläxan. Björn berättar “Bianca sa att om 
det kommer en punkt så ska jag vänta en stund innan jag läser vidare. Så ibland räknar 
jag till tre innan jag fortsätter att läsa efter punkten”. Även Bea säger att Bianca brukar 
påpeka att eleverna läser för fort, att de måste “ta det lugnt när de läser”. 

Slutligen får eleverna frågan om det är något de vill förändra med den tysta 
läsningen. Björn säger att han skulle vilja att skolan köpte in hörselkåpor till samtliga 
elever eftersom han så ofta glömmer sina hemma. Tjejerna kommer först inte på någon 
önskvärd förändring, men sedan enas de om att det vore ”skönt” om de ibland skulle få 
sitta och läsa i ett grupprum. Då skulle det bli tyst runt omkring dem och skulle Bianca 
vilja lyssna på dem när de läser skulle det bli lättare om man läste fel. 
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5.2.3 Intervju med Ciccis elever 
Calle inleder intervjun med att entusiastiskt berätta vad hans bok handlar om. Precis som 
Cecilia och Cajsa läser han en skönlitterär bok. Christian däremot läser en faktabok om en 
fotbollsspelare. Samtidigt som eleverna pratar om sina böcker nämner de också böckernas 
nivåer. Cecilia säger att hennes bok har stor och lättläst text, Cajsa säger att det är lite väl 
liten text i hennes bok, vilket gör den svår att läsa.  

Eleverna gillar sina böcker och har hittat dem själva på skolans bibliotek. De 
berättar att de brukar läsa under lässtunden och att de tycker om tyst läsning. Calle säger: 
“Det är bra med tyst läsning, då får jag lära mig att läsa”.  

Eleverna berättar att de sällan läser högt för Cicci ur sin tystläsningsbok utan att det 
sker när de går igenom läsläxan. Cajsa säger att hon tycker att det är roligt att läsa högt för 
läraren, hon säger: “Då får jag stöttning om jag gör fel. Det är skillnad jämfört med 
mamma som blir arg när man inte kan orden. Av läraren får man hjälp.”  

När jag frågar eleverna om de har fått något tips av Cicci hur de skulle kunna bli 
bättre läsare börjar Christian och Calle prata om vikten av att läsa lite i den bok som man 
vill låna på biblioteket så att den inte är för svårläst. Cecilia menar att man måste träna 
mer och Cajsa berättar att hon fick en barnboksveckotidning av Cicci en gång med tips i, där 
stod det att man inte skulle ge upp om det blev svårt samt att man inte skulle strunta i 
läsningen. Beträffande om de skulle vilja förändra något med den tysta läsningen så är 
Cajsas åsikt att böckerna i bokhyllan som finns i klassrummet borde sorteras i 
svårighetsgrad; en hylla för lättlästa böcker, en för medelsvåra och en hylla för jättesvåra 
böcker. Christian tycker att det vore bra om Cicci inte pratade så mycket när de gick 
igenom dagen på morgonen för då skulle de hinna läsa mer innan nästkommande lektion 
startade.  

5.2.4 Sammanfattning av elevintervjuer 
Alla eleverna säger sig läsa under den tysta läsningen och alla utom Annie tycker om sina 
böcker. Hon är för övrigt den enda eleven som har en bok som kommer hemifrån, som 
varken är en skönlitterär bok eller en faktabok.  

I Annas klass får eleverna läsa högt för Anna vilket Aron tycker är bra eftersom han 
tycker att det blir lättare att läsa enskilt då. I Bianca och Ciccis klass menar eleverna att de 
oftast läser högt för sina lärare när de arbetar med läsläxan. Vid dessa tillfällen får de även 
tips på vad de ska tänka på när de läser. 

Förändringar som eleverna skulle vilja göra med den tysta läsningen har med 
läspassens längd att göra, arbetsro samt ordning i bokhylla att göra. Dessa önskemål kan 
kopplas samman med de olika lärarna och deras klassrumsklimat. Exempelvis i Annas 
klass påpekar eleverna längden på läspasset, de som var engagerade i sin läsning tyckte 
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att passet skulle vara längre, medan de som hade svårt att fokusera på läsningen tyckte att 
de skulle vara kortare. I Biancas klass stod arbetsron i fokus. Ciccis elever tycker att det 
ska vara bättre ordning bland böckerna i bokhyllan, att de ska vara organiserade efter 
läsnivåer. Detta är även något som Cicci nämner under sin intervju, som kan läsas i 
avsnitt 5.3.3. 

5.3 Lärarintervjuer 
I avsnitt 6.3.1–6.3.3 redogör jag för de tre lärarintervjuer som genomförts. Tanken är att ge 
en helhetsbild av lärarens arbete med tyst läsning och andra faktorer som i samband med 
tyst läsning sägs påverka elevernas läsutveckling. 

5.3.1 Intervju med Anna 
Anna har arbetat som lärare sedan år 2013 och trivs med sitt arbete. I Annas klass har de 
tyst läsning på morgonen tre gånger varje vecka, läspassen brukar vara 10–15 minuter 
långa. Tidsintervallen beror på hur mycket tid som krävs av lektionen som kommer efter 
läspasset. Eleverna brukar även få läsa i sina böcker när de kommer in från rast eller när 
de är klara med uppgifter, men då är läsningen frivillig. Anledningen till att Anna har 
valt att ha den tysta läsningen på morgonen är av flera skäl.  Hon nämner till en början att 
det är en lugn och bra start på skoldagen för eleverna och att morgonens uppsamling 
speglar hela dagen. Hon menar således att det finns en social bit med den tysta läsningen 
eftersom hon kan prata med eleverna under den här tiden. Är det exempelvis något som 
har hänt på skolan så kan hon samtala med eleverna om det. Anna säger även att när den 
tysta läsningen är på morgonen så upplever hon att de lässvaga eleverna är mer skärpta 
då och kan koncentrera sig bättre på läsningen.  

Annas intention med tyst läsning säger hon är både social och teoretisk. Under den 
här tiden får hon, precis som jag nämnt innan, chans att kunna fånga upp eleverna, vilken 
sinnesstämning de är i och prata med dem om någonting har hänt. Den tysta läsningen 
bidrar även till elevernas läsutveckling, bland annat för att de får fokusera på sin egen 
läsning och läsa en text som de inte läst förut. Under tiden eleverna läser så väljer Anna ut 
elever eftersom som får läsa högt för henne. När jag frågar Anna vad syftet med 
högläsningen är, om det är att bedöma läsningen eller stötta dem i sitt läsande svarar hon 
att syftet är att stötta eleverna. Under läspassen får Anna möjligheten att lyssna på 
eleverna när de läser en text som för dem är helt ny, som de läser för första gången. 
Stöttningen innebär då att stötta deras språkliga utveckling, att hjälpa dem att förstå ord 
och begrepp, för ”missar de begreppsförståelsen så får de inget sammanhang” säger 
Anna. Anna berättar även att när eleverna läser högt för henne kan de inte slarva i sin 
läsning genom att gena och hoppa över att läsa vissa ord. Detta är något som hon vet sker 
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och berättar att eleverna brukar säga att det går bättre att läsa tyst för sig själv jämfört 
med att läsa högt för sin lärare.  

Annas elever har möjlighet att låna böcker på skolans bibliotek och i bokbussen som 
kommer till skolan en gång i månaden. Skolbiblioteket är obemannat och där får eleverna 
endast vara i en vuxens sällskap. Anna berättar att hennes elever är väldigt duktiga på att 
ta ansvar för att de har böcker att läsa under den tysta läsningen. När bokbussen kommer 
brukar de låna runt fyra böcker var och är de utan bok på skolan brukar de se till att ta sitt 
ansvar genom att låna böcker när det finns en resurslärare i klassen som kan följa med till 
skolans bibliotek. Eleverna går efter intresse när de väljer sina böcker och de flesta vet vad 
de vill ha för böcker när bokbussen väl kommer till skolan så de vill sällan ha hjälp med 
bokvalet. Ibland händer det att eleverna väljer alldeles för svåra böcker, då får de välja en 
ny bok. 

När en elev har läst ut sin bok får han eller hon dra ett kort ur en kortlek som består 
av olika frågor. Frågorna kan handla om allt från huvudpersonen till den miljö som 
handlingen utspelar sig i. Anna tar fram kortleken under intervjun och vi tittar på två kort 
där det står När var boken som mest spännande? och Vilken person i boken påminner mest om 
dig och på vilket sätt? Hon är positivt inställd till kortleken och säger att hon försöker hålla 
den levande. När jag frågar Anna varför hon använder kortleken säger hon:  

”Så fort eleverna säger att de är klar med en bok vill jag att de ska ta några kort och 
svara på, tillsammans med mig eller resursen i klassen. Syftet med kortleken är att 
eleverna ska få reflektera och skapa en läsförståelse. Skapa inre bilder, det här 
metakognitiva. Tänka över och analysera innehållet i boken. Få tid att reflektera 
över boken och träna på att förklara.” 

Vidare frågar jag hur Anna aktivt arbetar för att utbilda eleverna som läsare varpå hon 
menar att om eleverna ska utvecklas som läsare måste de även utvecklas som lyssnare. 
Detta arbetar de aktivt med i klassen främst under läxläsningen. Då är eleverna indelade i 
mindre grupper för att läsa igenom den läsläxa som de förhoppningsvis läst hemma 
under veckan som gått. I tur och ordning får de läsa ett stycke var för läraren och de 
andra eleverna i gruppen. När en elev läser ett stycke är de andra elevernas uppgift att 
lyssna på läsaren för att sedan ge återkoppling, de får berätta vad som var bra och vad 
läsaren borde träna mer på. Anna berättar även att hon brukar läsa kortare stycken och 
fråga eleverna vad de får för inre bilder och om de känner igen sig. Hon menar att det är 
strategier som behövs för att läsningen ska “fungera bra”. Lässtrategier är däremot 
ingenting som hon uppmanar eleverna att använda i deras tysta läsning. 

Min sista fråga är om Anna gör något aktivt för att öka elevernas läsintresse? Hon 
svarar att hon inte gör det just nu. Under årskurs 1 hade eleverna fått ställa upp böckerna 
som de läst på en specifik plats i klassrummet så att samtliga elever kunde få lästips av 
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varandra och i årskurs 2 hade de arbetat med muntliga redovisningar. Sedan kommer 
Anna på sig själv och säger:  

”Det som jag aktivt gör.. Jag älskar ju att läsa högt för barnen! Det är min 
favoritfavoritstund på dagen. Och då läser jag med hela kroppen. Alltså jag läser 
och berättar och tar steg och rör mig. Det blir ju som en liten dramastund. Eleverna 
tycker att det är jättekul att lyssna, så på så vis förmedlar jag med hela dynamiken, 
med rösten och med kroppen och uttrycket. Jag förmedlar lust!” 

Slutligen frågar jag om det är något som Anna vill tillägga men det är det inte, så jag 
tackar för mig. 

5.3.2 Intervju med Bianca. 
Bianca berättar att hon har varit verksam som lärare sedan 1993 och att hon trivs jättebra 
med sitt jobb. När jag frågar henne om planeringen av den tysta läsningen säger hon att 
det är olika från vecka till vecka. Hennes intuition är att tyst läsning ska vara vid flera 
tillfällen varje vecka men att hon anpassar tillfällena efter veckans övriga planering. Oftast 
är läspassen från morgonen, 15–20 minuter långa. Dock beror tiden på hur snabbt 
eleverna kommer igång, ibland kan läspasset därför bli längre. Under läspassen är tanken 
att eleverna ska sitta på sina platser och läsa i sina böcker. Ibland händer det att någon 
elev sitter i ett grupprum och läser, vid dessa tillfällen är det självvalt. Bianca berättar i 
denna stund att de har två klassvärdar varje vecka, dessa två elever får under läspasset 
sitta i soffan och läsa. Är läspassen från morgonen kan Bianca ibland ta sig tid att se över 
den kommande lektionen under tiden som eleverna läser. Men oftast rör hon sig i 
klassrummet för att “kika lite”. Ibland stannar hon för att höra hur det går för eleverna att 
läsa, ibland låter hon dem läsa en stund för henne. Vid dessa tillfällen sitter de i ett av 
grupprummen. 

När jag frågar Bianca om hennes intuition med den tysta läsningen svarar Bianca att 
det är “flera bitar”. Hon tycker för det första att tyst läsning är jätteviktigt för att eleverna 
ska uppskatta läsning, bli intresserad av texten samt fängslas av böckerna. Hon menar att 
det berikar språket och ordförrådet. Att stavningen utvecklas när de ser språket, att de ser 
inre bilder samt att eleverna, genom tyst läsning får flyt i läsningen. Däremot menar hon 
att de inte tränar läsförståelsen så mycket under den tysta läsningen eftersom de inte har 
någon att diskutera sin text med men att förmågan utvecklas när de skriver sin 
bokrecension. 

Bianca berättar att hon ibland brukar lyssna på eleverna när de läser, vilket gör mig 
fundersam på om det görs med motivet att bedöma deras läsförmåga eller för att ge 
eleverna stöttning. Då svarar hon: “just nu är det för att stötta och gå vidare, men det blir 
en viss bedömning eftersom jag märker utvecklingen”. Hon pratar även om elevernas 
progression, hur det i ettan var mycket mer bedömning när hon lyssnade på eleverna än 
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nu. Nu är hennes uppgift mestadels att stötta samt hjälpa dem med att gå vidare, vilket 
kan handla om att exempelvis hjälpa eleverna att byta bok om den är för svår. Bianca 
berättar också att hennes elever kan ha svårt för att förstå kluriga texter och då hjälper 
hon dem att förstå kontexten så att de kan gå vidare.  

En gång i månaden kommer bokbussen till skolan. Då får hälften av klassens elever 
gå dit och låna böcker. Anledningen till detta är att det blir för trångt om alla går dit 
samtidigt och för stressigt om de ska låna böcker halva tiden var. I och med detta så lånar 
vardera elev cirka tre böcker, varav de har “första tjing” på en av dessa. Resten av 
böckerna placeras i bokhörnan i klassrummet så att resten av eleverna har möjlighet att 
läsa dem. Bianca lånar också några böcker till klassrummets egna bibliotek, hon säger att 
totalt får de låna 75 böcker. Bianca berättar att när eleverna är i bokbussen så vet de oftast 
vilka böcker de ska låna, att de mer ofta vill ha hjälp med att hitta en lämplig bok när de 
är i klassrummet. “Däremot säger de sällan att de vill ha hjälp utan konstaterar mer att de 
inte hittar någon bok, så man får läsa lite mellan raderna ibland” säger Bianca och fnissar 
lite grann. När hon hjälper dem med bokval så tittar hon främst på svårighetsgraden, så 
att den inte blir för svår för eleverna att läsa samt att förstå. Hon menar att intresset 
såklart är av stor vikt, men att det gör sig själv. Är de inte intresserade av boken så 
kommer de heller inte att välja den. En elev i klassen har haft väldiga problem med att 
välja bok, han har nu börjat få tagit med sig böcker hemifrån. Det är en överenskommelse 
som elev, lärare och vårdnadshavare har gjort för att eleven ska få ut så mycket som 
möjligt av den tysta läsningen under skoltid. 

När eleverna har läst ut sina böcker skriver de bokrecensioner på ett papper 
utformat som ett löv. På lövet ska de fylla i följande: 

• Titel 
• Datum 
• Författare 
• Bokens handling 
• Vad jag tyckte om boken 
• Jag ger boken _____ diamanter (max fem diamanter) 

Samtliga bokrecensioner/löv utgör sedan bokträdet som finns vid bokhörnan. 
Anledningen varför eleverna ska skriva recensionerna är för att de ska träna på att 
återberätta innehållet samt att skriva en recension. Bianca vill även att de ska skriva vad 
de tyckte om boken så att recensionen kan fungera som boktips. Genom poängsystemet 
med diamanterna kan de även synliggöra sin allmänna känsla för boken.  

Bianca arbetar aktivt för att utveckla eleverna som läsare. Nu i trean arbetar de 
mycket i ett läromedel som heter Bokstavslandet. Där arbetar de med olika typer av texter 
för att bland annat utveckla sin läsförståelse, hitta i texten samt lära sig att läsa mellan 
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raderna. Jag frågar Bianca om hon applicerar några av dessa strategier på den tysta 
läsningen, men hon svarar att det gör hon inte. Däremot så arbetar hon relativt aktivt med 
att öka elevernas intresse för läsning genom att lyfta böcker, låta eleverna ge varandra 
boktips, har högläsning flera dagar i veckan och genom att varje termin ha en eller två 
läsveckor. Under dessa veckor ska eleverna varje dag läsa aktivt både hemma och i skolan, 
högt och tyst. Arbetet har enligt Bianca skapat ett intresse och ett driv hos eleverna 
eftersom de under läsveckan märker stor utveckling hos sig själva i läsningen.  

5.3.3 Intervju med Cicci 
I 16 år har Cicci arbetat som lärare, ett yrke hon trivs “fantastiskt bra” med. Hon är just nu 
verksam i en årskurs 2 med 11 elever, en elevgrupp som har många barn med speciella 
behov. 

Cicci försöker att få in tyst läsning på schemat alla dagar utom torsdagar för då är 
inte hon med eleverna. I den här skolan börjar eleverna 8:30 på morgonen, då har klassen 
samling. Efter det planerar Cicci oftast in tyst läsning fram till 8:55–9 då nästa pass startar, 
en tid som eleverna har vetskap om. Anledningen till att hon planerat in läspassen just 
den tiden är att det blir en lugn start på dagen, att hon får tiden att möta varje elev. Cicci 
menar också att hon som vuxen kan välja vad hon vill göra under den tysta läsningen, 
exempelvis läsa med någon av eleverna, läsa själv eller prata med eleverna, utan att det är 
fokus på något annat som hänt under dagen.  

Eleverna får sitta på sina platser under läspassen även om det inte är så Cicci tycker 
att det ska vara, hon säger:  

“Jag som person förespråkar att de skulle få sitta, ligga, stå var de vill. Läsa på en 
plats där de känner sig bekväm. Men just nu tillåter inte den här elevgruppen det”.  

Med detta menar Cicci att barngruppens behov styr var de läser under läspassen. 
Behoven styr även huruvida de läser under läspassen även om Ciccis intention är att 
samtliga elever ska läsa. Hon menar att det är dagsformen som får bestämma, i och med 
det får oftast de barnen som inte har förmågan att läsa tyst just den aktuella dagen läsa 
med Cicci under läspasset. Det kan innebära att eleven läser högt för Cicci, eller tvärtom, 
att hon läser för eleven. Cicci berättar även att vissa elever ibland har fått lyssna på 
ljudböcker och ha texten framför sig. På det viset får de en textupplevelse även om de 
väljer att inte läsa, vilket Cicci anser kan vägleda eleven till att hitta en lust att läsa. 

Ibland ställer Cicci en fråga till sina elever som de får ha med sig under sin tysta 
läsning. Genom att sedan arbeta med frågan får hon en indikation på vilka elever som har 
läst sin bok under läspasset samt vilka som förstår vad de läser. Även om Cicci säger sig 
känna sina elever så väl nu att hon vet vilka som läser, så hävdar hon samtidigt att bara 
en observation skulle kunna säkerställa hennes antagande.  
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Ciccis intention med den tysta läsningen sammanfattar hon med läsutveckling. Hon 
säger att eleverna ska få öva läsning för att utveckla sin personliga läsning och att de ska 
få en upplevelse. Däremot har hon periodvis olika syften med den tysta läsningen. Om de 
under annan undervisning exempelvis går igenom hur man skriver faktatexter vill hon att 
eleverna även ska läsa sådana texter under den tysta läsningen.  

När eleverna läser högt för Cicci är hennes motiv både att stötta eleverna samt att 
bedöma deras läsning. Främst stöttar hon sina elever i att hitta motivation till att läsa, 
vilket kan ske genom att hon exempelvis läser första kapitlet för dem eller att hon och 
eleven läser varannan sida. 

Hon stöttar även eleverna när de är på biblioteket, dit går de en gång i veckan. Då 
“brukar jag styra ganska mycket över vilka böcker eleverna väljer på bibblan” säger Cicci. 
Hon anser att det är väldigt viktigt att de lånar en bok på rätt nivå så att de inte blir för 
lätta respektive för svåra. För att hjälpa de elever som inte har lärt sig detta brukar de få 
läsa en sida i den bok som de vill låna för Cicci och “fastnar de mer än tre till fem gånger 
får de ta en annan bok. Annars blir det inte lustfyllt att läsa, då får de inget 
sammanhang”. Jag frågar då om det är många som vill ha hjälp med att välja bok, då 
svarar Cicci: 

“En del. En del elever klarar sig alltid själv och är duktiga på att välja en anpassad 
bok där de befinner sig i sin läsutveckling. En del elever vill alltid ha hjälp och jag 
tycker mig ju se ett mönster med de som är de här som försöker att undvika att läsa. 
Det är ju de som inte riktigt har funnit läslusten tänker jag.”  

När eleverna har läst ut sina böcker får de skriva en bokrecension. I den får de rita en bild 
samt besvara följande frågor: 

• Titel 
• Författare 
• Mitt betyg 
• Ringa in ord som beskriver boken (rolig, spännande, intressant, tråkig, sorglig, mysig, 

lärorik, läskig, sorglig, överraskande) 
• Ringa in den genre som boken tillhör (fantasy, saga, fakta, deckare, biografi, kärlek, 

vänskap, sport, humor) 
• 5 saker som jag lärt mig 
• Frågor till boken eller författaren 

Denna recension är utvecklad efter lässtrategier som de arbetar med i den övriga 
undervisningen. Anledningen till att de ska skriva en bokrecension är för att reflektera 
över vad de har läst. Eleverna får även möjlighet att fylla i recensionen under tiden de 
läser boken, vilket kan vara en bra sysselsättning för de elever som stundtals tycker att det 
är jobbigt att läsa längre stunder. Ibland får eleverna presentera sina böcker muntligt och 
då är recensionen ett väldigt bra talmanus som ger eleverna stöd i sitt framträdande. 
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När Cicci får frågan om hon gör något aktivt för att öka elevernas intresse för 
läsning så tycker hon det. Cicci berättar att hon bland annat brukar fråga efter elevernas 
intressen, vilka får stå till grund för valet av vilken bok Cicci senare läser högt i klassen – 
en aktivitet som sker flera gånger i veckan. Cicci säger att “det finns en text för alla” och 
indikerar på att ett bokval utifrån elevernas intresse ökar elevernas intresse för läsning. 

5.3.4 Sammanfattning av lärarintervjuer 
Gemensamt för de tre lärarna är att de tycker att tyst läsning är en bra aktivitet att ha 
direkt från morgonen. De säger att det blir en lugn start på dagen samt att de får möjlighet 
att möta varje elev. Endast Anna initierar på att tidpunkten är bra för elevernas 
läsutveckling när hon säger att de lässvaga är mer alerta från morgonen och kan 
koncentrera sig mer då. Läser gör samtliga tre till fyra gånger i veckan, Anna med 
intentionen att läsa 10–15 minuter, Bianca och Cicci 15–20 minuter. 

Att skapa läsutveckling hos eleverna är lärarnas intention med den tysta läsningen. 
Likaväl är de överens om att den främsta uppgiften när de lyssnar på sina elever när de 
läser för dem är att stötta, även om de samtidigt bedömer elevernas läsning när de 
lyssnar. Anna säger att hon främst stöttar i begreppsförståelse, Bianca stöttar eleverna så 
att de kan läsa vidare och Cicci stöttar dem med motivation att läsa.  

Lärarna hjälper i olika grader sina elever i sina bokval och boklånen ser lite olika ut. 
Skillnaden är att Anna inte säger sig vara speciellt aktiv i att hjälpa sina elever med sina 
bokval samt att valet baseras på elevernas intresse. Bianca å andra sidan menar att 
eleverna måste visa ett intresse för boken och att de då kan gå vidare och se om 
svårighetsgraden passar individen. Cicci säger själv att hon styr väldigt mycket över vilka 
böcker eleverna ska låna, att det främst måste vara rätt nivå på boken för den enskilda 
eleven.  

Under arbetets gång är det bara Cicci som säger sig arbeta med att utveckla 
elevernas tysta läsning. Samtliga utvecklar däremot eleverna som läsare under andra 
lektioner, främst när de går igenom läsläxan. I samband med att eleverna har läst ut sina 
böcker får de träna på lässtrategier när de reflekterar över bokens innehåll.    
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6 Diskussion 
Syftet med den här studien har varit att bidra med kunskap om hur lärarens arbete med 
och undervisning i tyst läsning kan förbättra elevers läsförmåga och upplevelse. Min 
tanke var att konkretisera detta genom mina tre frågeställningar, vilka mitt resultat 
kommer att diskuteras utifrån. I 6.1 besvaras fråga 1: Vad är de deltagande lärarnas 
intention med tyst läsning? I 6.2 besvaras fråga 2: Arbetar de deltagande lärarna med 
faktorer som sägs förhöja värdet av tyst läsning – i sådana fall hur? Den sista 
forskningsfrågan, fråga 3: Vilka samband finns mellan de deltagande lärarnas intention, 
deras didaktiska verksamhet och deras elevers läsning? besvaras i 6.3. Därefter kommer 
jag att diskutera den metod som använts sedan sammanfattas resultatet i en slutsats och 
förslag på vidare forskning framförs.  

6.1 Lärarens intention med tyst läsning 
När samtliga lärare har fått frågan om vilken intention de har med tyst läsning har svaren 
bottnat i att läsningen ska bidra till elevernas läsutveckling. Samtidigt så har svaren skiljt 
sig åt en aning. Anna säger bland annat att intentionen är både social och teoretisk. Med 
det sociala syftar hon till det emotionella sinnestånd som eleverna har för stunden, hur 
hon under den tysta läsningen har möjlighet att reda ut eventuella oklarheter som finns. 
Anna menar inte oklarheter som uppstått i boken vid detta tillfälle utan hellre socialt 
mellan eleverna på exempelvis en rast. Det väcker tankar och får mig att fundera hur 
intentionen med tyst läsning kan vara att reda ut sådana oklarheter. Den tysta läsningen 
ska vara en inlärningsarena med uppdrag att utveckla läsförmågan (Krogstad Svanes 
2016:17). Intentionen bör i och med det inte vara att reda ut oklarheter. Såklart finns 
förståelse för att detta sker. Annas intention är som nämnt innan även den teoretiska biten, 
hur eleverna utvecklar sin läsning när de tar sig an en för dem helt ny text. 

Bianca beskriver utförligt sin intention med den tysta läsningen och vilka bitar inom 
läsutveckling som råder. Men allra först nämner hon vikten av att eleverna ska uppskatta 
läsning, att de ska bli intresserade av texten och fängslas av böcker. Precis detta nämner 
även Skolverket (2017:7) som menar att skolans undervisning ska ge möjlighet att läsa och 
upptäcka glädjen med berättelser. Även Cicci nämner att läsupplevelsen är av stor vikt, 
vilket märks i sättet hon säger sig arbeta på. Hennes olika anpassningar, exempelvis att 
vissa elever vid behov får lyssna på ljudbok, indikerar på att varje elev ska få en 
läsupplevelse under läspassen.  

Biancas intention med den tysta läsningen är således att berika elevernas ordförråd, 
utveckla stavningen, skapa inre bilder och utveckla läsflyt. Dessa grundpelare nämner 
även Krogstad Svanes (2016:3f) när hon lyfter mängdträning i tyst läsning. Däremot 
menar Bianca att det blir svårt att utveckla läsförståelsen när läsningen sker individuellt, 
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något som Cicci däremot arbetar med när hon skriver upp frågor på tavlan som de 
diskuterar efter läspassen. 

6.2 Forskningsbaserad undervisning 
Elever i skolan borde få läsa mycket för att öva på färdighetsträningen och på så sätt 
förbättra sin läsförmåga (Skolinspektionen 2015:6).  Sett till hur Anna, Bianca och Cicci 
säger sig arbeta, får eleverna möjlighet att läsa tyst minst tre gånger varje vecka, 10–20 
minuter vid vardera tillfälle. Enligt Weber (2018:4) bör elever läsa 15–30 minuter var dag 
för att utvecklas som läsare. Detta får mig att hoppas att lärarna, precis som Wejrum 
(2015:2) indikerar, har pratat med elevernas vårdnadshavare om vikten av att eleverna 
läser så denna aktivitet även sker utanför skoltid. Dock är det inte bara tiden som styr. 
Krogstad Svanes (2016:4) menar att den tysta läsningens mängdträning, precis som alla 
andra ämnen, måste individanpassas för att ge bäst effekt på elevernas läsutveckling och 
läsupplevelse. 

Ser man till vad eleverna läser så tycker alla elever utom Annie om sin bok. Här kan 
man ifrågasätta huruvida Annies attityd till läsning samt till sin bok hade varit om hon 
hade fått hjälp med bokvalet av Anna. Det arbetet hade troligtvis gett Annie en bok 
baserad på hennes intressen, vilket enligt Sanden (2012:225) främjar läsupplevelsen. Enligt 
Weber (2018:12) utvecklas elever som får hjälp med bokval mer som läsare än de som inte 
får hjälp. Hjälpen utvecklar även deras inställning till att läsa (Weber 2018:12). Bianca och 
Cicci arbetar flitigt med att hjälpa sina elever med att göra sina bokval, något jag kan se 
tydligt i Biancas klassrum eftersom hon finns tillgänglig vid bokhörnan och hjälper sina 
elever att finna rätt bok för dem. Det märks även tydligt hos deras elever att de arbetat 
med textnivåer eftersom det är en återkommande faktor under intervjuerna.  

Samtliga lärare säger sig stötta eleverna i sin läsning genom att utveckla 
begreppsförståelse, skapa ett sammanhang i texten, att komma vidare i sin läsning och 
välja rätt bok. Här ses ett ihärdigt arbete, precis så som Westlund (2009:200) åberopar, att 
stötta eleverna så att de kan utveckla den proximala utvecklingszonen och komma vidare 
i sin utveckling. I samband med detta borde lärarna, oavsett förväntad läsnivå hos sina 
elever, engagera sig i samtliga elever. Detta uppdagas då Ally, som är en engagerad 
läsare, hoppar över väldigt många ord i sin bok eftersom hon inte förstår dem. Ett 
individuellt arbete med Ally beträffande bokval med anpassad svårighetsgrad såsom 
Westlund (2009:200) åberopar hade varit ett mer utvecklande arbetssätt i detta fall. Då 
hade Ally även fått känna att lyckades läsa boken på egen hand. 

Det framkommer av intervjuer med både elever och lärare att de främst arbetar med 
läsutveckling under andra lektioner än den tysta läsningen samt när de går igenom 
läsläxan. Det borde således innebära att samtliga elever får stöttning i sin läsning vid de 
tillfällena, för som det ser ut nu under observationerna och så som eleverna beskriver det 
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är det bara ett fåtal elever som får stöttning under den tysta läsning.  Jönsson (2007) 
skriver om att den tysta läsningen är svår att komma åt för lärare och menar därför att 
stöttning vid högläsning i olika former måste stå till grund för arbetet med att utveckla 
elevernas läsförmåga (2007:236). Eftersom forskning visat att värdet av läsaktiviteten ökar 
när eleverna får stöttning så borde det vara en självklarhet att alla elever, oavsett läsnivå, 
får stöttning under denna viktiga undervisningstid (Krogstad Svanes 2016:17).  En sådan 
undervisning hade exempelvis ökat Allys läsförståelse och hon hade fått en annan 
läsupplevelse när hon läste sin bok. 

Högläsning anses vara en betydelsefull faktor för läsutvecklingen. Körling (2012) 
menar att berättelserna som eleverna får höra genom högläsning ger dem lust till den 
tysta läsningen (2012:52–55). Högläsningen sägs även förbättra lyssnarens textflöde, uttal 
samt ordkännedom vilka är viktiga faktorer när läsförmågan ska utvecklas (Pegg & 
Bartelheim 2011:2). Enligt Anna, Bianca och Cicci bedrivs högläsning i samtliga klassrum 
flera gånger i veckan. Högläsning är Annas favoritstund på dagen, det blir en ”liten 
dramastund” säger hon. Cicci säger att hon väljer högläsningsbok efter elevernas intresse.  

Lässtrategier är mentala verktyg som används för att förstå en text (Westlund 
2009:124). I och med detta är det väldigt viktigt att eleverna får träna dessa strategier samt 
applicera dem på den tysta läsningen eftersom det inte, per automatik, sker utan 
uppmaning från läraren (Eckeskog 2013:95). I Anna, Bianca och Ciccis klassrum arbetar de 
med lässtrategier. I Annas klassrum märks det tydligt att de för stunden arbetar mycket 
med begreppsförståelse när jag observerar klassen. Eleverna frågar sina bordsgrannar om 
de vet vad ord betyder eller räcker upp handen så att Anna får komma och hjälpa dem att 
förstå begrepp och sammanhang. En del ord skrivs upp på ett stort papper i klassrummet 
där de skriver upp svåra ord, dessa ord går de senare igenom tillsammans så att alla får 
möjlighet att utveckla sin begreppsförståelse.  I Biancas klass måste de ha arbetat mycket 
med lässtrategin sammanfattning. Hennes elever sammanfattar sina böcker väldigt bra 
under intervjuerna. Sammanfattningsvis av det som framgår av samtliga intervjuer och 
observationer är det ingen av lärarna som i undervisningen av lässtrategier applicerar den 
kunskapen på den tysta läsningen. Däremot används lässtrategier, så som att 
sammanfatta text, reda ut oklarheter och tänka framåt i texten när lärarna går runt och 
lyssnar på sina elever under läspassen eller när de skriver recensioner /svarar på frågekort. 
Att kommunicera med elever är centralt för deras lärande och utveckling. I och med att 
lärarna arbetar så att elevernas sociala språk ska utvecklas formas även elevernas 
tänkande (Säljö 2014:302). Att arbeteta med lässtrategier ska enligt kursplanen 
genomföras (Skolverket 2018:258). Det inbegriper att eleverna ska få lära sig vilka 
konkreta sätt som en läsare kan använda för att angripa en text (Skolverket 2017:10). 
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6.3 Samband  
Ett samband mellan lärarnas intentioner, den didaktiska verksamheten och elevernas 
läsning är vad de lägger sin uppmärksamhet på även utanför läsningen. När det kommer 
till arbetet med lässtrategier så märks det tydligt under elevintervjuerna hur arbetet kring 
dessa har satt sina spår i eleverna. Precis som Wejrum (2015) skriver så ska arbetet med 
lässtrategier ge eleverna möjlighet att se texter utifrån olika perspektiv (2015:1). I 
intervjun med Anna nämner hon begreppsförståelse mycket vilket speglar sig på 
eleverna. Under observationerna kan jag se att eleverna ber om hjälp för att förstå vad de 
läser samt nämner svåra ord när de pratar om sina böcker under intervjuerna.  

Biancas främsta intention med tyst läsning verkar däremot vara att eleverna ska få 
en bra läsupplevelse vilket märks i hennes arbete med att låna böcker till klassens 
bokhörna där det även finns ett bokträd med recensioner som boktips. Ett arbete som jag 
får känslan av speglar sig på eleverna eftersom de talar så gott om tyst läsning och sina 
böcker. Cicci har många elever med särskilda behov i sin klass vilket kan stå till grund för 
hennes noggrannhet med elevernas bokval där textnivån är i centrum. Arbetet sätter spår 
i eleverna, de är medvetna om textnivåerna i sina böcker och tycker till och med att 
böckerna i klassrummets lilla bokhylla borde sorteras efter textnivå. Frågan jag ställer mig 
är hur denna noggrannhet slutligen utspelar sig på elevernas motivation och självkänsla. 
Jag funderar även på att om Cicci säger sig styra över elevernas bokval när de är på 
biblioteket, för att de ska få rätt nivå på boken, utgår de då från elevernas intressen? 
Läsning i skolan ska bidra till att en glädje hos eleven utvecklas, vilket kan ske genom att 
texten bland annat är baserad på elevens intresse (Sanden 2012:225, Skolverket 2017:7). 

Samtidigt syns ett samband i Annas klass, hur hennes tanke angående att eleverna 
själva har koll på vilka böcker de vill läsa speglar läslusten hos de elever som inte valt rätt 
böcker. Inte bara är de mindre engagerade under lässtunden, de är även mer likgiltiga när 
de pratar om sina böcker med mig under intervjuerna. Lärarnas engagemang är, som jag 
nämnde i inledningen, av största betydelse för elevernas läsutveckling vilket kräver ett 
ständigt arbete (Westlund 2009). Genom att, precis som den sociokulturella teorin 
implementerar, kommunicera med eleverna om bokval såsom jag ser att Bianca gör under 
observationen blir eleverna mer positivt inställda till att läsa. Bianca hjälper sina elever att 
finna rätt böcker samt lånar nya böcker till klassens bokhörna varje månad. Hennes elever 
pratar entusiastiskt om sina böcker. 

6.4 Metoddiskussion 
Analysen av data har skett genom triangulering, en strategi som används för att säkerställa 
den inre validiteten. Strategin innebär att jag har använt mina informationskällor, 
dokument samt empiriskt material från intervjuer och observationer, i samspel med 
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varandra för att bekräfta ett resultat. Reabiliteten handlar därmed om att mitt resultat 
stämmer överens med verkligheten (Merriam 2011:177,179, Eliasson 2018:15). I kvalitativa 
undersökningar kan validiteten kopplas samman med generaliserbarheten (Eliasson 
2018:17). Dock är den svår att säkerställa eftersom studien pågått under väldigt kort tid 
och har därmed bara utgått från tre olika källor.  Däremot har jag använt olika metoder 
vilket, enligt Eliasson (2018:17) ökar validiteten. De metoder som jag använt, intervjuer 
samt observationer, har lämpat sig väl för denna typ av undersökning. Metotodvalet har 
även stått till grund för att en triangulering ska kunna genomföras för att sammanställa 
ett resultat.  

6.5 Slutsats 
I den här studien framkommer det att den sociokulturella teorin och dess implikation om 
att kunskap uppstår i en social kontext står till grund för att förbättra elevers läsförmåga 
och läsupplevelse (Säljö 2014:302f). Den sociokulturella teorin finns således till grund i 
arbetet med fyra av de fem faktorer som enligt tidigare forskning sägs påverka den tysta 
läsningen (mängdträning, bokval och textnivå, stöttning, högläsning samt lässtrategier). 
Förutom under just mängdträning, tiden då eleverna läser tyst för sig själva, så uppstår 
kunskap i ett sammanhang. Detta arbete bedrivs mer eller mindre av samtliga lärare och i 
enhet med den aktuella teorin. 

Eleverna som medverkat i studien får mängdträning i skolan flera gånger i veckan, 
dock inte i den omfattning som Weber (2018:4) menar att elever ska få för att det ska ge 
effekt på läsutvecklingen. Min slutsats är att det tyvärr inte finns utrymme att ha tyst 
läsning 15–30 minuter varje dag i skolan. När jag tittar på elevernas motivation till 
böckerna som de läser anser jag, i enhet med Sanden (2012:225) och Weber (2018:12) att 
lärarens arbete med att hjälpa eleverna med sina bokval är av största vikt. De bör läsa 
böcker som utgår från deras intressen samt att de är rätt läsnivå på boken så att eleven får 
utvecklas samtidigt som han eller hon känner sig som en lyckad läsare (Westlund 
2009:200).  

Högläsning är en aktivitet som sägs påverka den tysta läsningen positivt (Körling 
2012:52f, Pegg & Bartelheim 2011:2) Samtliga lärare läser högt för sina elever flera gånger i 
veckan. Anna, Bianca och Cicci arbetar aktivt med att stötta de elever som behöver deras 
hjälp under läspassen, däremot verkar det som att de starka läsarna sällan får 
uppmärksamhet under den tysta läsningen. Arbetet är överlag ganska likartat även om 
man kan antyda varierat fokus i lärarnas undervisning, vilket slutligen speglar sig på 
elevernas läsning. I detta fall menar jag till stor del lärarnas arbete med lässtrategier och 
hur exempelvis begreppsförståelse känns centralt i Annas klass, sammanfatta i Biancas 
klass och textnivå i Ciccis klass. 
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6.6 Vidare forskning 
Under mina observationer framkom en märkbar skillnad i hur eleverna utnyttjade hela 
läspasset till att läsa. I Annas klass stod det på tavlan hur länge elevernas tysta läsning 
skulle pågå, hennes elever började titta på klockan några minuter innan tiden var ute och 
miste därmed några minuters läsning. I Biancas klassrum framkom aldrig tiden och i 
Ciccis klass avslutades läsningen innan tiden var ute. I dessa klasser läste eleverna under 
hela läspasset. Den märkbara skillnaden har väckt ett intresse hos mig och därmed skulle 
jag tycka att det vore ett intressant underlag till vidare forskning.  

6.7 Avslutande kommentarer 
Arbetet med den här studien har gett mig insikt om hur komplext arbetet med 
läsutveckling är. Lärarens intention och kunskap i ämnet är därmed av högsta betydelse 
eftersom det är många komponenter som ska samverka för att eleverna slutligen ska 
förstå vad de läser samt få en upplevelse när de har tyst läsning på schemat. Som blivande 
lärare hoppas jag därför att jag kommer att se den tysta läsningen som undervisning och 
inte bara som en lugn stund. Jag tror att med den intentionen så kommer jag att utveckla 
eleverna bättre i deras läsutveckling under den tysta läsningen. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Intervjufrågor till lärare 

1. I vilken klass jobbar du? 
2. Hur många elever går det i klassen? 
3. Hur länge har du jobbat som lärare? 
4. Trivs du med ditt jobb? 
5. Hur ofta har ni tyst läsning på schemat? 
6. När under dagen? 
7. Hur länge? 
8. Varför har du valt just den tiden? 
9. Var läser eleverna? 
10. Hur vet du att eleverna läser? 
11. Vad är din intention med tyst läsning? 
12. Vad gör du under den tiden? 

( Om eleverna läser högt för läraren: ) 
13. Är motivet att bedöma läsningen eller att ge eleverna stöttning i sin läsning? 
14. Hur stöttar du eleverna i sin läsning? 
15. Vad gör barnen under den schemalagda tysta läsningen? (Läser eller får de göra 

annat?) 
16. Hur går det till när de väljer bok? 
17. Hjälper du eleverna att hitta en lämplig bok? 
18. Tänker du på att nivån på boken ska passa eleven som läsare? 
19. Vill de ha hjälp med att hitta en bok? 
20. När eleverna läst ut sin bok, vad gör de då? 
21. Varför tycker du att de ska göra det? 
22. Sett till läsning överlag, arbetar du aktivt med att utveckla eleverna som läsare? 
23. Tänker du på att utbilda eleverna så att de ska bli bra på att läsa tyst? 
24. Hur applicerar du det arbetet på den tysta läsningen? 
25. Arbetar du med lässtrategier? Hur? 
26. Förankrar du lässtrategierna som används vid högläsningen på den tysta 

läsningen? 
27. Gör du något aktivt för att öka elevernas intresse för läsning? 
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8.2 Bilaga 2. Intervjufrågor till elever 

 

1. Vilka böcker läser ni just nu under den tysta läsningen? 
2. Vad tycker ni om era böcker? 
3. Hur kommer det sig att ni läser de böckerna? 
4. Tycker ni om att ha tyst läsning och att läsa böcker? Varför? 
5. Läser ni högt för er lärare? Vad sker vid dessa tillfällen? 
6. Har er lärare gett er något tips på hur ni blir en bättre läsare? 
7. Finns det något som ni skulle vilja förändra med läspasset? 
8. Är det något mer som ni vill säga om läsning i skolan? 
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8.3 Bilaga 3. Missivbrev och samtyckesblankett 

Hej! 
 
Jag heter Emma Pålsson och studerar till grundskolelärare med inriktning F-3 på 
Mittuniversitet. Jag studerar just nu mitt sista år vilket innebär att jag ska skriva ett 
självständigt arbete i svenska språket med inriktning på tyst läsning.  

Syftet med min undersökning är att bidra med ökad kunskap om hur undervisning kring 
den tysta läsningen kan förbättra elevers läsförmåga och läsupplevelse. För att kunna 
göra detta tror jag att lärarens arbete bör stå i fokus samtidigt som arbetet måste förankras 
i elevernas läsaktivitet.  

 
I mitt arbete kommer jag att intervjua fem lärare om arbetet med den tysta läsningen i 
deras klass. I tre klasser kommer jag även att observera eleverna när de läser för att kunna 
koppla samman teori och praktik, i dessa klasser kommer jag även att intervjua några 
elever för att höra deras tankar kring läsning.  

Samtliga intervjuer kommer utgå från färdigställda frågor, men min förhoppning är att vi 
får en givande diskussion. Lärarnas och elevernas åsikter och tankar är av största vikt! 
Intervjuerna kommer att spelas in (ljud) för att jag lättare ska kunna analysera svaren och 
använda dem i mitt arbete, men när arbetet är färdigt så kommer jag att radera 
inspelningarna.  

Vid intervjun kommer jag att ta ha ̈nsyn till Vetenskapsra ̊det forskningsetiska principer. 
Detta inneba ̈r att deltagandet a ̈r frivilligt och att om den som intervjuas skulle vilja sa ̊ kan 
den na ̈r som helst avbryta intervjun och da ̈rmed sitt deltagande. Deltagande kommer att 
behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att anva ̈ndas i forskningsa ̈ndama ̊l. 

Vid frågor eller funderingar, hör av dig till mig. 

Min mailadress är: empl1500@student.miun.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emma Pålsson  
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Samtyckesblankett 
 

För att jag ska kunna uppnå syftet med mitt arbete och kunna koppla samman den tysta 
läsningens teori och praktik behöver jag observera ert barn när det läser samt intervjua 
henne eller honom efteråt.  

Elevintervjuerna kommer att ske i mindre grupper där vi diskuterar läsning utifrån redan 
färdigställda öppna intervjufrågor. 

Denna samtyckesblankett skickas ut till samtliga elever men bara några kommer att delta. 

Vänligen fyll i denna talong och lämna den till er lärare.  

 

Tack på förhand! 

 

 
 
 

Barnets namn:___________________________________________ 

( ) Jag godkänner att mitt barn medverkar i observation och intervju, i den mån barnet 
själv samtycker. 

( ) Jag avböjer mitt barns medverkan i ljudinspelning och intervju. 
 
 
Målsmans underskrift: ___________________________________ 
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8.4 Bilaga 4. Observationsschema 

 
Elev 1 
 
 
 
 
 
 
Elev 2 
 
 
 
 
 
 
Elev 3 
 
 
 
 
 
 
Elev 4 
 
 
 
 
 
 
Läraren 
 
 
 
 
 
 
Övriga elever 
 
 
 

 


