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1. Inledning  

Tyst läsning har under lång tid varit en självklar del av undervisningen i skolor runt om i 

Sverige. Under den tid vi själva har spenderat i olika klassrum som lärarstudenter har vi lagt 

märke till att läsningen ofta sker på morgonen i ungefär tio minuter medan eleverna droppar 

in i klassrummet. För lärarens del spenderas tiden oftast med att plocka fram material till 

lektionen. Läsningen används många gånger även som tidsfördriv efter prov och liknande. 

Ytterligare saker vi har tänkt på när vi har varit i klassrummen är att litteraturen sällan 

bearbetas på något sätt, varken före, under eller efter läsning. På sin höjd får eleverna skriva 

en bokrecension någon gång under terminen. Det har fått oss att fundera över hur viktig 

läsningen då anses vara och om det är på detta sätt läsandet i klassrummen ska se ut, eller om 

det går att göra någonting mer med den. Enligt läroplanen ska svenskundervisningen bland 

annat syfta till att stimulera elevernas intresse för läsning (Skolverket, 2011) och då kan man 

undra om denna typ av läsning faktiskt bygger upp något intresse hos eleverna, eller hur man 

som lärare kan göra istället. 

 

Ewald (2007:21) skriver att mellanstadieåldern är en bra ålder för att lägga mycket tid på 

läsning. Vidare menar hon att elever i den här åldern gärna vill läsa, och att de även har 

hunnit läsa så pass mycket att de har blivit tillräckligt lästekniskt kunniga för att välja mellan 

många olika böcker. Det är därför denna ålder kallas för slukaråldern. Elevernas dörr till 

litteraturens värld är därmed vidöppen och det är bara för dem att kliva in, men låter läraren 

dörren vara helt öppen eller begränsas ingången? Detta är starka anledningar till att vi har valt 

att skriva om läsningens roll i skolans värld.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att utreda vad forskningen säger om läsningens plats i 

klassrummet. Vi vill se om läsningen, och framför allt tyst läsning, bör få tid i undervisningen 

och varför. Vi vill även se vad lärarens roll i läsningen är och hur elever motiveras till att 

läsa. För att uppnå det syftet undersöker vi i uppsatsen vad forskning säger om följande 

frågeställningar: 

- Vilken typ av läsning bör få plats i klassrummet?  

- Hur motiveras elever till att läsa? 

- Vad har läraren för roll i elevers läsning? 
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1.2 Disposition  

Kapitel ett ger en bakgrund till varför vi har valt att skriva om det här området. Här går det 

också att läsa vårt syfte och våra frågeställningar. Kapitel två beskriver hur vi har gått till 

väga, från sökning av material till avgränsningar och hur det har gått att arbeta tillsammans i 

par.  Kapitel tre, fyra och fem består av vad vi med hjälp av tidigare forskning har kommit 

fram till. I de kapitlen kommer även svaren på våra frågeställningar fram. I kapitel sex 

diskuteras bland annat olika problem, frågor, kritiska punkter, intressanta iakttagelser. 

2. Tillvägagångssätt 

I detta kapitel redogör vi för hur materialsökandet har utförts, vilka avgränsningar vi har valt 

att göra och hur vårt samarbete har gått. 

2.1 Sökningar 

I vår materialsökning utgick vi från orden tyst läsning för att senare utvidga dessa till ord som 

kan ses som synonymer till dessa och även orden översatta till engelska. Exempel på dessa är 

independent reading, självständigt läsande, reading on your own, silent reading, self-selected 

reading och silent fluency reading. Senare utvidgade vi sökorden till att även innefatta orden 

klassrum och classroom. Vi valde dessa sökord eftersom de är relaterade till vårt första val av 

sökord och för att vi ville se vad forskning säger om läsningen i klassrum. Flest träffar fick vi 

när vi sökte på engelska. Medan vi läste artiklarna tog vi oss också vidare i vårt material 

genom att se vilka källor de använde och så vidare. Detta skedde även när vi läste uppsatser 

och avhandlingar eftersom vi även ville spåra dess källor. Uppsatserna i sig har vi inte använt 

oss av eftersom säkerheten i dessa källor inte går att säkerställa, men vi har hittat många 

andra relevanta källor den vägen. Vi har även sökt på svenska forskare inom ämnesområdet, 

såsom Liberg, Geijerstam, Olin-Scheller och Tengberg. Dessa gav oss många svenska träffar 

men inte inom det vi eftersökte, vilket har lett till att vi bara har använt oss av ett fåtal.   

 

När vi har sökt har vi oftast begränsat sökningarna till artiklar som är “peer reviewed” för att 

vara säkra på att få fram relevanta, vetenskapliga artiklar. Det ledde också till att det mesta av 

vår grund är engelska artiklar. Vi har dock även hittat några svenska avhandlingar och några 

relevanta böcker som handlar om litteraturläsning i skolan. Dessa hittade vi på samma sätt 

som artiklarna, antingen genom att söka eller genom andras litteraturlistor.  
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Vi har endast använt redan existerande forskning till denna uppsats då detta är en 

forskningskonsumtion. I sökandet efter denna relevanta forskning har vi mestadels använt 

Unisearch. Det är Linköping universitets söksida. Att vi till största del har valt denna är för 

att det har varit enkelt att få direkt tillgång till materialet vi har hittat. En annan sökmotor har 

varit den internationella databasen Eric, som handlar om pedagogik och psykologi. Dessa två 

är de man främst hittar artiklar i och eftersom det var artiklar vi försökte hitta var valet av 

sökmotorer givet. Vi använde dessa söksidor eftersom vi hittade allt material vi behövde 

genom dem.  

2.2 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på tyst läsning då det är det som intresserar oss. Det finns mycket 

internationell forskning om den tysta läsningens roll i skolan, men inte i Sverige, vilket leder 

till att det blir relevant att se det ur ett nationellt perspektiv. Från förskolan och uppåt har 

läsning en viktig roll och det blir då relevant att utforska delar av läsningen, i detta fall den 

tysta, eftersom den har en så stor betydelse. Vi har behövt bredda ämnesområdet en del då det 

kändes relevant att ta in en del om högläsning också.  

 

Egentligen ville vi fokusera helt på elever i Sverige i årskurs 4-6 men vi har behövt sträcka 

oss till både äldre och yngre elever för att hitta tillräckligt mycket och tillräckligt relevant 

information. Vi har även behövt leta utanför Sveriges gränser, vilket vi inte har sett som 

något problem då läsning är något som sker på liknande sätt oavsett på vilket språk det sker.  

 

Det mesta av vår litteratur är från 2000-talet då vi ville ha så ny och relevant forskning som 

möjligt. Några avstickare finns till 1990-talet men det ligger inte direkt långt från 2000-talet 

och de artiklarna var relevanta för forskningsområdet. Artikeln av Hepler & Hickman är från 

1982 men känns ändå relevant, delvis eftersom den återpublicerades år 2001, men också för 

att ämnet är betydande för vår sammanställning.  

 

Vi har även valt att begränsa oss till att inte skriva om läsförståelse eller lässtrategier då det är 

ett helt eget ämnesområde som då skulle kräva en hel uppsats till. Ytterligare en begränsning 

vi gjort har varit att inte skriva om hur elever med svårigheter uppfattar eller hanterar 

läsningen. Vi har känt att det går in mer på området för läs- och skrivsvårigheter, även om det 

såklart har även med klassrummets läsning att göra. Vi har berört ytligt hur man som lärare 
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kan göra för att motivera elever som inte vill läsa, men inte gått djupare in än så. En tredje 

och sista begränsning är att vi ytligt har berört hur sociokulturell bakgrund påverkar elevers 

tysta läsning och motivation. Vi har inte gått längre in på det eftersom även den delen skulle 

kräva en helt egen uppsats.  

2.3 Genomförande som par  

Uppsatsen har skrivits i par och samarbetet mellan oss har fungerat bra. Båda har letat 

material och läst, samtidigt som vi har skrivit läsloggar, analyserat och diskuterat med 

varandra. Processen har fortskridit på så vis att vi först har skrivit egna delar för att sedan se 

över varandras delar för korrigeringar och tillägg. Sammanfattningsvis har samarbetet 

fungerat bra och inga problem har uppstått.  

3. Läsning  

Tyst läsning har idag en given plats i klassrum runt om i Sverige och läsning anses som 

viktigt i både skolans värld och i samhället i stort. Att älska läsning är högt värderat i många 

kulturer och till följd därav också ett centralt mål för undervisning (Strommen & Mates, 

2004). För att uppnå detta är det viktigt att skapa ett samhälle där läsning värderas som en 

värdefull aktivitet. Om man lyckas få barnen att se sig själva som medlemmar i ett sådant 

samhälle är man en bra bit på vägen mot att skapa livslånga läsare (Strommen & Mates, 

2004). Här är det inte bara skolan som har en stor roll. Alla i barnets närmaste krets är 

betydelsefulla eftersom läsare lär sig att läsning är underhållande och utvecklande genom 

social interaktion med människor (Strommen & Mates, 2004). Enligt Hepler & Hickman 

(1982/2001) står det ett helt samhälle med andra barn och intresserade vuxna bakom läsande 

barn, vilka hjälper läsaren att välja och njuta av böcker. Även läraren betyder mycket 

eftersom denne måste se behovet att motivera sina elever till att läsa (Strommen & Mates, 

2004). Hur elever motiveras till läsning återkommer vi till i senare kapitel.  

3.1 Fördelar med läsning 

Det finns många fördelar med att få barn att känna sig som medlemmar i ett samhälle som 

värderar läsning högt. Bland annat så är läsflyt en viktig kunskap som övas upp genom 

läsning. I kunskapskraven för årskurs sex i läroplanen (Skolverket, 2011) står det att eleverna 

ska kunna läsa med flyt, vilket vidare visar att Sveriges barn behöver lära sig detta. En 

betydande aspekt med att kunna läsa med flyt är för att människor läser för att lära. Från att 
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barn är åtta år tills dess att de är tolv år övergår de från att lära sig läsa till att läsa för att lära 

(Stairs & Stairs Burgos, 2010). Av den orsaken är det viktigt att under denna period lägga tid 

i undervisningen på att utveckla ett flyt i den tysta läsningen, då det hjälper eleverna att lära 

sig i alla ämnen i skolan. Att ha en effektiv tyst läsning kräver att läsaren har en hög nivå av 

läsförståelse men även en snabb takt i läsningen. Lärare från hela världen är eniga om att tyst 

läsning är en viktig och nödvändig kunskap för effektiv läsning (Gilliam, Dykes, Gerla & 

Wright, 2011). För att kunna utveckla dessa kunskaper måste eleverna få tid att läsa. 

 

Genom att ge elever tid till läsning låter man den inte bara öva upp sitt läsflyt, utan de 

utvecklar även en mängd andra kunskaper. Krashen (2004:37) hävdar att läsning är det enda 

sättet för människor att utveckla en del olika språkkunskaper. Bland annat menar han att 

läsning krävs för att bli just bra läsare, men också för att bli bra på att skriva, utveckla en 

akademisk vokabulär och en avancerad grammatisk kompetens och det som krävs för att bli 

bra på att stava. Med andra ord får en läsare ut så mycket mer av läsning än vad man först 

kan tro. För att kunna utveckla alla dessa saker måste lärare ge eleverna tid till att läsa i 

skolan. Många forskare är eniga om att läsning bör få mycket tid i klassrummen (Gambrell, 

1996, Sanacore, 1999, Duke & Pearson, 2008/2009, Jönsson, 2007, Stairs & Stairs Burgos, 

2010, Gambrell, 2011, Reutzel & Juth, 2014, Dickerson, 2015). Detta både för att motivera 

eleverna till att läsa mer, men också för att få dem att utvecklas i sin läsning. För att utveckla 

bland annat bra lässtrategier och läsförståelse krävs det tid att läsa och inte bara bra 

instruktioner från läraren (Duke & Pearson, 2008/2009), vilket i sin tur stärker påståendet att 

tid för läsning är essentiellt. Dickerson (2015) skriver att alla innerst inne är naturliga läsare 

men att elever behöver få hjälp att hitta dit. En väg dit är att skapa tid för tyst läsning och att 

låta eleverna läsa sådant som intresserar dem. Detta visar på att läsningen har stor betydelse 

och att den tysta, enskilda läsningens självklara plats i undervisningen bör kvarstå.  

3.2 Tyst läsning och högläsning 

Förmågan att kunna läsa tyst är dock någonting man måste lära sig. De flesta människor 

möter böcker för första gången när deras föräldrar läser för dem, vilket lägger grunden för 

den framtida, tysta läsningen. De första åren i skolan bygger eleverna vidare på dessa 

kunskaper genom att läsa högt med stöd från mer vana läsare såsom deras lärare (Prior & 

Welling, 2001). Meningen med att lära sig läsa högt innan man lär sig läsa tyst finns i att tyst 

läsning har starka kopplingar till talet (Gilliam m.fl., 2011). Ytterligare fördelar med att läsa 
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högt är att eleverna kan få feedback från läraren och att de kan lyssna på sig själva när de 

läser, vilket är ett viktigt steg mot att kunna “läsa i huvudet” (Prior m.fl., 2011). I högre åldrar 

kan läraren hjälpa sina elever genom att observera när de läser tyst för att se om de rör på 

munnen när de gör det. På så sätt kan läraren märka vilka elever som har svårt för den tysta 

läsningen och därigenom hjälpa dem att bli mer effektiva läsare genom att utveckla 

kunskapen att läsa helt tyst. Det är viktigt att ha en god förmåga att läsa tyst, då effektiva 

läsare främst använder sig av tyst läsning för att tillägna sig texter (Kim, Wagner & Foster, 

2011). När elevernas läsfärdighet förbättras och de uppmuntras till att läsa tyst i huvudet, blir 

aktiviteten privat istället för att vara en social upplevelse. I tyst läsning får eleven bearbeta 

texten själv utan hjälp från någon annan och genom att utvecklas från att läsa högt till att läsa 

tyst blir eleverna självständiga läsare (Prior m.fl., 2011). Skulle dessa elever inte få möjlighet 

att utveckla sin läsning genom att läsa högt tar det längre tid att få flyt i den tysta läsningen 

(Prior & Welling, 2001). Det finns sålunda starka belägg för att tyst läsning är en viktig 

kunskap att lära sig. Med detta är det inte sagt att eleverna måste lära sig att läsa tyst istället 

för högt, en kombination är att föredra. 

 

Elever behöver således få läsa både högt och tyst och de behöver också få lyssna när någon 

annan läser. Att direkt gå över från att läsa högt till att läsa tyst kommer inte automatiskt 

garantera bättre läsare (Armbruster & Wilkinson, 1991). Eleverna behöver förberedas på 

läsningen och därför kan det vara en fördel att låta en stund av lästiden ägnas åt att läsa högt 

(Chambers, 2011). Det har en samlande effekt på gruppen och det gör att elevernas hjärnor är 

förberedda på att läsa tyst i sina egna böcker resten av tiden. Chambers (2011) beskriver det 

som att när vi lyssnar till högläsning förbereder vi oss för att läsa på egen hand och medan vi 

lyssnar så vänjer vi oss vid själva upplevelsen av berättelsen och hur den känns inom oss. När 

vi sedan läser på egen hand har vi en förförståelse för vad den kan tänkas säga oss. Det visar 

därmed på fördelarna med att kombinera högläsning med tyst läsning.  

 

När vi lyssnar till högläsning möter vi texter som vi annars inte hade kunnat läsa själva och 

det kan ge eleverna motivation till att utmana sig mer i sin egen läsning. Låg- och 

mellanstadielärare har länge använt sig av högläsning för att fånga elevers intresse för läsning 

och böcker (Barrentine, 1996) och det är ett mäktigt och betydelsefullt vis att motivera elever 

till att läsa för nöjes skull (Gambrell, 2011). Möter eleverna böcker de annars inte skulle ha 

valt kan det öka deras repertoar. Genom att läsa högt ur många olika böcker kan läraren även 
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få fler elever intresserade av läsning, vilket kan vara en ingång till att motivera omotiverade 

elever (Cunningham, 2005). Det kan även vara bra att inte bara läsa skönlitteratur högt, utan 

även annan litteratur (Sanacore, 1999). Även detta kan få alla elever, inte bara de 

omotiverade, att bredda sin läsning mot genrer och texttyper de annars inte skulle ha mött. 

Högläsning har alltså många fördelar vad gäller att motivera elever till läsning och för att få 

dem intresserade. Ytterligare en fördel med lärarens högläsning är att läraren kan modellera 

och visa på hur man kan tänka och arbeta med texten medan man läser (Sanden, 2012), vilket 

kan hjälpa eleverna att lära sig lässtrategier och utveckla sin läsförståelse. För att se om 

eleverna har en bra läsförståelse så uppmuntrar många lärare till djupare diskussioner i 

helklass efter läsningen (Barrentine, 1996). Dessa diskussioner ger eleverna möjligheter att 

koppla det lästa till sina egna erfarenheter och läraren kan då se vilka kopplingar eleverna kan 

göra.  

 

Som tidigare nämnt utvecklas alltså förmågan att läsa tyst ur högläsningen. Att lära sig att 

läsa tyst är något att sträva efter då det ger många fördelar. Forskning bland äldre 

åldersgrupper har visat att det går snabbare med både läsningen och med läsförståelsen vid 

tyst läsning (Gilliam m.fl., 2011). En undersökning av Prior m.fl. (2011) stärker detta 

påstående då de kom fram till att elever från årskurs sju och uppåt har bättre förståelse vid 

tyst läsning än vid högläsning. I de yngre åldrarna var resultatet däremot ett annat. Mellan 

årskurs ett och fem var läsförståelsen bättre vid högläsning och i årskurs sex jämnade det ut 

sig så skillnaden inte märktes. Hur snabb läsförståelse eleverna har inom tyst läsning beror 

alltså enligt dessa forskare på hur gamla eleverna är. Det finns dock vissa motsättningar till 

detta. Reutzel, Fawson & Smith (2008) undersökte skillnaderna mellan “scaffolded silent 

reading” och “guided repeated oral reading”. “Scaffolded silent reading” innebär att eleverna 

får läsa tyst på egen nivå, men med en övervakande lärare som interagerar med sina elever. 

“Guided repeated oral reading” är ett sätt där eleverna får läsa samma text högt flera gånger 

medan de får feedback av antingen läraren eller en annan elev. Forskarna kom fram till att 

“scaffolded silent reading” är precis lika effektivt som “guided repeated oral reading” i tredje 

klass om man ser till både läsflyt och läsförståelse. Därmed motsäger resultaten från de båda 

undersökningarna varandra. Olikheter talar för att lärarens roll är viktig i val av arbetssätt och 

att det kan vara det som har gett undersökningarna olika utgång. Genom att tänka på dessa 

delar kan lärare få en bättre grund för att bibehålla både den tysta läsningen och 

högläsningen. Det är dock relevant att fortsätta sträva efter den tysta läsningens flyt eftersom 
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det är den som har flest fördelar för elever efter mellanstadiet enligt både Gilliam m.fl. (2011) 

och Prior m.fl. (2011). 

 

Allt detta visar på att varken den tysta läsningen eller högläsningen bör försvinna, utan att de 

fortfarande behöver ha sina platser i klassrummet. Det finns tydliga kopplingar mellan att läsa 

högt och att läsa tyst och det är en fördel med att ha en balans av båda. 

3.3 Tid till läsning 

Som tidigare nämnt är det betydelsefullt att eleverna dessutom får tid till sin läsning. För att 

eleverna ska ha möjlighet att utvecklas till engagerade och tänkande läsare behöver de läsa 

ofta och regelbundet. Om elever inte får tid till läsning är det inte troligt att de kommer att bli 

bra läsare (Reutzel & Juth, 2014). De ideala förutsättningarna är att varje barn upp till sexton 

års ålder får en stund för enskild läsning varje dag under skoltid (Chambers, 2011). I många 

fall i andra länder, bland annat i Hong Kong, tar skolor cirka 15 minuter av dagen till denna 

typ av tyst, ostörd läsning där läsningen bara är för nöjes skull (Siah & Kwok, 2010). Detta 

fenomen kan man även se i svenska klassrum. Att skapa tid till att låta elever läsa varje dag är 

en bra grund till att få barn att utveckla flyt i sin tysta läsning (Reutzel & Juth, 2014), vilket 

även det stärker tanken om att elever behöver få läsa tyst varje dag. Dickerson (2015) anser 

att vi ska behandla den enskilda läsningen i klassrummet med vördnad. Även Reutzel & Juth 

(2014) tycker att tiden för läsning ska spenderas med näsan i boken. Det blir alltså viktigt för 

läraren att inte nöja sig med att tiden till läsningen finns utan att verkligen se till att eleverna 

spenderar tiden till att läsa. Elever utvecklas nämligen inte av att bara ha tiden, de måste 

också utföra själva handlingen. Att hitta tiden och skapa tillfällena för läsning är inte svårt, 

men det kan krävas mycket tid och engagemang av läraren för att få det att fungera 

(Dickerson, 2015). Lärarens engagemang kan då ligga i att få eleverna att inse att det är 

viktigt att de verkligen spenderar sin tid med att läsa och inte med att göra någonting annat. I 

Sverige kan vi i det här fallet ha fördelen av att den tysta läsningen är så pass vanlig i 

skolorna så att eleverna är vana vid det, men vanan är inte det enda som behövs. För läraren 

kan det vara viktigt att tänka på att tiden för läsningen faktiskt har ett syfte, att läsningen sker 

regelbundet och se till att eleverna således får ut så mycket som möjligt av sin läsning. 
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4. Motivation 

För att vilja ägna sig åt läsning krävs motivation, vilket i sin tur kräver att lärare vet hur de 

ska göra för att motivera sina elever till att vilja läsa. Motivation är nyckeln till allt lärande 

(Gambrell, 1996), vilket säger att man som lärare genom att motivera sina elever får dem att 

vilja lära sig. Vidare leder det till att om man motiverar eleverna till läsning får man dem att 

vilja läsa. Instruktioner som ger eleverna kunskap om avkodning och förståelse är inte 

tillräckligt. Om eleverna inte är motiverade till att läsa kommer de aldrig nå sin fulla potential 

i läsning och skrivning (Gambrell, 2011). Gambrell (2011) märkte även att elever som tycker 

om att läsa presterar betydligt bättre än de som tycker mindre bra om att läsa. Lärare bör 

alltså försöka få eleverna att tycka om att läsa för att de ska prestera så bra som möjligt.  

 

Vidare påverkas eleverna att tycka om att läsa genom att motiveras eftersom man gärna vill 

göra sådant som man tycker om.  Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks, Humenick & Littles (2007) 

kom fram till att de elever som var mest intresserade av att läsa hade en favoritförfattare och 

gillade något specifikt ämne. De elever som hade minst intresse för böcker sa att de inte hade 

någon favoritbok, inte gillade någon specifik författare och alltid föredrog någon annan 

aktivitet framför läsning. Att då skapa samtal i klassrummet mellan elever, där de får dela 

med sig av sina läsupplevelser, kan gynna elevers intresse för läsning. De elever som har en 

favoritförfattare kan då dela med sig av sin entusiasm till sina vänner i klassen. Om eleverna 

delar sin läsupplevelse med varandra kan de även dela med sig av varför de gillar att läsa. Det 

har visat sig att barn tycker om att läsa eftersom det stimulerar deras fantasi, tar dem till nya 

platser, introducerar nya idéer, händelser och känslor (Strommen & Mates, 2004). Genom att 

läsa får eleverna således tillgång till nya världar, vilket i sin tur både motiverar dem och 

hjälper dem att utvecklas. Det är troligt att de kopplar böckerna till sig själva. I kombination 

med sin entusiasm visade elever i en annan undersökning på ett exceptionellt minne för den 

miljö och de tydliga detaljer som fanns i de böcker de läst. Enligt dessa forskare kopplar 

eleverna läsning till sina egna personliga erfarenheter och känslor (Guthrie m.fl., 2007), 

vilket visar på betydelsen att låta eleverna få läsa sådant som faktiskt intresserar dem och 

genom att göra det bli motiverade till att fortsätta.  

 

Ytterligare faktorer för motivation som har visat sig är att lusten och engagemanget för att 

läsa är mycket viktigare än sociokulturell bakgrund (Gambrell, 2011). Detta stöder tanken om 

att motivation är det allra viktigaste om man vill få barn att vilja läsa litteratur. Det visar 
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också på att klass och bakgrund inte behöver betyda någonting. Många barn tror säkert att de 

inte kan tycka om att läsa på grund av olika omständigheter, exempelvis varifrån de kommer, 

men detta stämmer alltså inte. Lärare måste bara hitta sätt att motivera hela sin klass till att 

läsa, även de som tror att de inte är kapabla till det. Men hur gör man som lärare för att lyckas 

med det? 

4.1 Valmöjligheter 

En stor del, kanske till och med den största, i själva motivationen är valmöjligheter. Många 

forskare är eniga om valmöjligheternas betydelse för att motivera till läsning (Krashen, 1993, 

Gambrell, 1996, Sanacore, 1999, Moss & Hendershot, 2002, Stairs & Stairs Burgos, 2010, 

Gambrell, 2011, Reutzel & Juth, 2014, Dickerson, 2015). Huvudargumentet i Stairs & Stairs 

Burgos (2010) artikel är att lärare borde behålla självständig, självvald läsning centralt i 

läroplanen för språk. Vidare anser de att en elevcentrerad och litteraturrik klassrumsmiljö 

engagerar elever och uppmuntrar dem till att bli livslånga läsare. Valmöjlighet anses därför 

vara ett måste om elever ska lära sig vad riktig läsning är och de behöver lära sig att läsa på 

riktigt om de ska ha någon möjlighet att bli livslånga läsare. Att läsa självständigt ur 

egenvalda böcker är alltså fördelaktigt för alla elever eftersom det uppmuntrar dem till att bli 

livslånga läsare (Stairs & Stairs Burgos, 2010).  

 

För att läsa hela livet krävs motivation. Ett kännetecken för de mest motiverade läsarna är att 

de har en välformulerad preferens för ett specifikt ämne eller genre de helst läser (Guthrie 

m.fl., 2007). Detta säger att även motiverade läsare vill läsa det de själva tycker om och 

genom att låta dem välja bland många olika sorters litteratur ökar man därmed deras 

engagemang och på så sätt ökar deras motivation ytterligare. Moss & Hendershots (2002) har 

genom en studie undersökt motivationens roll i årskurs sex. De fick fram resultatet att 

valmöjlighet var en mycket viktig faktor till att få elever att vilja läsa. Bland annat undersökte 

de facklitteraturens roll och när eleverna fick möjlighet att välja även mellan dessa ökade 

motivationen eftersom valmöjligheterna ökade. Genom att läsa inom olika genrer kan 

eleverna bli mer motiverade. Elever tycker bäst om böcker de har valt själva och de lägger 

även mer energi på sådant som de vill läsa (Gambrell, 1996), eftersom de då kan välja böcker 

utifrån sitt eget intresse och läsa sådant som faktiskt intresserar dem. Detta stärker tanken om 

att självvald litteratur är det bästa och att det genom stora valmöjligheter är större chans att 

eleverna hittar någonting de tycker är värt lästiden.  
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Genom att ha många olika valmöjligheter när det gäller läsning uppmuntras eleverna till att 

läsa. Det blir mycket roligare att läsa om man får läsa något som är betydelsefullt för en själv 

och om man kan koppla det man läser till sitt eget liv (Gambrell, 2011). Detta åskådliggörs 

likaså genom att utbildningen blir rikare och mer meningsfull när lärare lyssnar på sina 

elevers åsikter och tankar (Hancock & Mansfield, 2002). Detta kan tolkas som att om 

eleverna vill ha mer egna valmöjligheter borde läraren låta dem få det. En följd av detta kan 

då vara att eleverna vill läsa mer och när elever läser mer litteratur som de själva gillar blir de 

i sin tur mer motiverade till att fortsätta. Dickerson (2015) märkte värdet i självvald läsning 

genom elevernas feedback, vilket visar på både vikten av att lyssna på sina elever och på 

värdet av att låta elever själva välja vad de ska läsa. Så genom att lyssna på sina elever kan 

läraren märka hur de vill ha det för att bli motiverade och om de vill ha stora valmöjligheter i 

klassrummet. Barn gynnas dessutom av att göra val varje dag och genom att låta dem göra 

val gör man skillnad (Sanacore, 1999). Även Sanden (2012) anser att elever behöver få göra 

val i många olika områden under bland annat den självständiga läsningen. Valmöjligheter är 

följaktligen otroligt betydelsefullt i dagens klassrum och i litteraturundervisningen. Men ska 

eleverna välja all litteratur helt fritt eller behöver de hjälp från läraren?  

4.1.1 Lärarens stöd vid valet av litteratur 

Lärarens hjälp när det gäller att välja litteratur kan vara ovärderlig. Den behövs inte alltid 

men i vissa fall måste läraren ge elever stöd i sina val och i andra fall är det bara en fördel. 

Hjälpen består bland annat av att hitta lämplig litteratur för att eleverna varken ska läsa för 

svåra eller för lätta texter. En för enkel text tycker elever ofta är tråkig att läsa, medan en 

alltför svår är en för stor utmaning vilket leder till frustration och en känsla av hopplöshet. 

Att ofta misslyckas med att välja passande litteratur kan leda till att barn ger upp sina försök i 

att välja sina egna böcker (Sanacore, 1999). Misslyckas eleverna gång på gång med 

någonting som de anses klara av vill de antagligen inte fortsätta, vilket leder till att 

motivationen för läsning sjunker. Texterna ska helst ligga på precis rätt nivå där de är 

utmanande, men inte alltför svåra, eftersom elever blir mer motiverade om de lyckas med 

något som anses vara svårt (Gambrell, 2011). Det är knepigt för eleverna att hitta rätt 

litteratur av den orsaken att de måste pricka in precis rätt nivå. Eleverna behöver följaktligen 

lära sig hur man bör göra när man ska hitta något passande att läsa. Skickliga läsare väljer 

vad de ska läsa utifrån intresse och svårighetsgrad och elever måste få förmågan att bedöma 
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om en bok är för svår eller lätt för att upprätthålla sin läsning (Reutzel & Juth, 2014). Det är 

här läraren kommer in i bilden.  

 

Läraren kan bibehålla elevernas motivation genom att stödja valet av litteratur. Ett sätt att 

göra det är genom att lära eleverna hur man bör agera när man väljer böcker. Till följd av att 

ge barn valmöjligheter utvecklar de en känsla av självbestämmande och genom detta 

självbestämmande blir eleverna i sin tur mer självständiga och vågar därmed oftare lita till sin 

egen förmåga (Sanacore, 1999). Denna utveckling om beslutsfattande kan läraren uppmuntra 

genom att lära sina elever att välja passande böcker, eller låta dem se hur läraren gör när hen 

väljer (Sanacore, 1999). Om somliga elever fortsätter ha stora svårigheter vid bokval finns 

det lösningar. Gambrell (2011) har ett förslag på problemet. Hon använder begreppet 

“bounded choice” där man som lärare kan välja ut några böcker som passar eleven och låta 

hen välja bland dem. Därigenom kvarstår en viss valmöjlighet men en begränsad sådan som 

betyder att eleven kommer läsa rätt sorts bok på rätt nivå. Lärarens hjälp är alltså otroligt 

viktig vid val av litteratur om elevernas motivation ska kvarstå. Även om eleverna får välja 

fritt är det centralt att läraren finns med som stöd i processen och att eleverna innan har fått 

lära sig hur de ska tänka när de väljer böcker själva.  

 

Vikten av att låta eleverna välja litteratur själva är alltså bekräftad, men det finns även 

forskning som talar om annat. Den visar att en del elever tycker att lärare och föräldrar gör 

bättre val åt dem, för att de ibland misslyckas när de själva ska välja böcker. Dessa elever 

föredrar en hjälpande vuxen. Några elever uttryckte det som att de gillar både att göra egna 

bokval och att låta personer som de litar på göra de valen åt dem (Guthrie m.fl., 2007). Detta 

leder till tanken att elever kan bli motiverade både av egna bokval men även av val gjorda av 

andra. Att det är personer i barnets närhet som de litar på som kan göra dessa val (Guthrie 

m.fl., 2007) säger en del om att personen måste känna barnet och därmed veta vad barnet 

tycker om att läsa. I en årslång studie av Sanden (2012) var alla lärare överens om att läraren 

är ansvarig för att övervaka elevernas litteraturval, även om självständig läsning var en chans 

för eleverna att testa sina egna vingar vid val av litteratur. Detta tyder också på att det inte går 

att släppa eleverna helt fritt inom den självständiga läsningen. Även Jönsson (2007) tycker att 

det är motsägelsefullt att den tysta läsningen bör vara helt fri, eftersom läraren samtidigt 

måste behålla en viss kontroll. Så egentligen kanske det inte finns någon helt fri, enskild 

läsning. En kombination av elevernas eget val och lärarens stöd kan vara att föredra.  
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4.2 Tillgång till litteratur 

Oavsett om det är eleven eller läraren som ska välja läsmaterial krävs det mycket litteratur att 

välja mellan. Rik tillgång till litteratur är essentiellt för att motivera barn till att läsa. Genom 

att komma åt litteraturen på ett enkelt sätt fortsätter läsare att läsa (Strommen & Mates, 

2004). Tack vare att ha böcker och liknande i närheten och att ha denna i stor mängd får 

läraren hjälp i uppdraget att få eleverna att fortsätta läsa. Om eleven inte möter läsning i 

hemmet får skolan en ännu större betydelse för läsning. Om läraren tar reda på vilka typer av 

böcker eleverna tycker om att läsa, kan hen bygga upp ett klassrumsbibliotek baserat på dessa 

böcker (Stairs & Stairs Burgos, 2010). Genom detta klassrumsbibliotek ser man då till att 

litteraturen är nära och därmed enkel att komma åt. Att bygga biblioteket utifrån elevernas 

intressen är även bra eftersom de intressanta böckerna då inte drunknar i mängden av 

irrelevant litteratur. Att skapa en litteraturrik miljö i klassrummet visar eleverna hur viktig 

läsningen verkligen är.  

 

Ett litteraturrikt klassrum är så mycket mer än bara böcker sorterade i bokstavsordning. 

Reutzel & Juth (2014) anser att ett klassrumsbibliotek ska vara i en tyst och fridfull del av 

klassrummet och om möjligt även möblerat med bekväma sittplatser för ett antal elever. 

Biblioteket ska enligt dem även vara organiserat för att hjälpa elevers val av bok, vilket kan 

göras utifrån genre och svårighetsgrad. Om böckerna organiseras utifrån svårighetsgrad är det 

bra att sortera utifrån “svår, svårare och svårast” eftersom elever blir mer motiverade om de 

lyckas med en svår text (Gambrell, 2011). Dessa sätt att ordna böcker i bokhyllorna motsäger 

det vanliga sättet att sortera utifrån författarnas efternamn. Genom att ändra om ordningen 

kan det bli enklare för eleverna att hitta böcker de vill läsa, utan att behöva leta igenom hela 

biblioteket. Utifrån detta kan man se att ett bibliotek kan vara så mycket mer än litteratur 

sorterade efter författares efternamn.  

 

Att ha ett bibliotek är alltså bra, men läraren behöver dessutom tänka på att det bör finnas mer 

än skönlitteratur bland valmöjligheterna. Ett rikt utbud av genrer och texttyper kan visa att 

läsning är värt tiden och det kan dessutom hjälpa eleverna att utveckla en läsvana (Gambrell, 

2011). Cunningham (2005) anser på samma sätt att biblioteken ska bestå av betydligt mer än 

skönlitteratur och att lärare behöver se över sina bibliotek för att se om det finns både 

skönlitterära böcker, faktaböcker och tidningar. Som tidigare nämnts kan detta få elever att 

hitta något som passar dem väl. Elever behöver få testa många böcker (Chambers, 2011), 
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vilket ett litteraturrikt klassrum hjälper till med. Genom att ha många olika typer av böcker 

ökar man dessutom elevernas möjligheter till att testa att läsa olika sorter. Att som lärare 

bedöma vilken bok som tillfredsställer en individs intellektuella och känslomässiga behov är 

knepigt (Chambers, 2011), vilket är ytterligare en anledning till att det behöver finnas många 

böcker tillgängliga för eleverna. Ett klassrum fyllt med litteratur främjar alltså elevernas syn 

på litteratur och de förstår på ett bättre sätt att läsning är något betydelsefullt. Stor tillgång till 

litteratur är en angelägenhet och det är relevant för lärare att se till att eleverna har denna 

tillgång.  

 

Att dessa forskare talar om klassrumsbibliotek kan bero på att det är utländska forskare. I 

Sverige kan vi behöva tänka på att det finns lagar om skolbibliotek, vilket i sin tur innebär att 

lärarna själva inte styr så mycket över själva biblioteken. En fördel med skolbiblioteken är då 

att läraren kan ta hjälp av bibliotekarien. Även om bibliotekarien kan vara en ovärderlig hjälp 

för lärare i Sverige är det viktigt att läraren själv ser till att ha någonting att säga till om, i alla 

fall i skolbiblioteken. Exempel på detta kan vara att läraren kan trycka på värdet i att ha mer 

än skönlitteratur i biblioteket, rensa bort litteratur som bara tar plats eller sortera litteraturen 

på ett elev-vänligt sätt. Det finns dock inget som motsäger att klassrummen kan ha egna 

bibliotek och dessa kan helt klart vara uppbyggda efter elevernas intressen och kunskaper.  

4.3 Respektera elevernas val 

För att behålla elevernas motivation för läsning behöver läraren även tänka på hur hen 

bemöter deras val av litteratur. Dickerson (2015) skriver att en bok är en bok och att läraren 

inte bör döma valet av litteratur. Även Sanacore (1999) anser att lärare bör respektera 

elevernas val av litteratur om de ska bli livslånga läsare. Ett exempel är facklitteratur som kan 

motivera annars omotiverade elever till läsning eftersom de då kan få läsa sådant som de är 

intresserade av (Cunningham, 2005). Det blir således betydelsefullt att som lärare inte 

begränsa valmöjligheterna för eleverna i alltför stor mängd. All läsning är bra läsning och 

eftersom alla är olika tycker eleverna om olika sorters litteratur. Vill man få alla elever att bli 

läsare behöver man respektera deras val.  

 

Vill man å andra sidan få dem att läsa annat krävs en annan sorts insats för att få dem 

intresserade. Det räcker inte med att bara ha böckerna i klassrummet utan läraren behöver 

“sälja in” dem till eleverna för att väcka ett intresse och öppna deras ögon för litteraturen 
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(Cunningham, 2005, Gambrell, 2011). Stairs & Stairs Burgos (2010) föreslår att populära 

böcker kan presenteras antingen av läraren eller eleverna, så att alla elever kan se och höra 

om de böcker som finns tillgängliga i klassrummet. På så sätt sprids den befintliga 

litteraturen, och eleverna kan inspirera och motivera varandra. Ett annat tips är att läsa högt 

för eleverna ur tio olika böcker, någon gång i veckan, för att väcka deras intresse (Gambrell, 

2011). Genom att göra detta är det troligare att eleverna blir intresserade av annan litteratur 

än de annars skulle ha valt.  

5. Lärarens betydelse för elevers läsning 

Men vad är då lärarens roll under lästiden? Flera forskare är överens om att läraren bör läsa 

medan eleverna läser (Sanacore, 1999, Chambers, 2011, Dickerson, 2015). På så sätt stör inte 

läraren eleverna i deras läsning. Ytterligare fördelar är att eleverna då ser att läraren är en 

riktig läsare (Gambrell, 1996). Ett gammalt talesätt säger att barn inte gör som vuxna säger, 

utan att de gör som vuxna gör och det kan vara bra att tänka på här. Genom att läsa med sina 

elever visar man att det är värt tiden och att det inte finns något mer väsentligt att göra. Den 

tysta läsningens effektivitet i klassrummen är dock ifrågasatt. En orsak till detta kan vara 

bristen på lärarens guidning av elevers enskilda läsning (Sanden, 2012). Därför behöver 

lärare ha läsaktiviteter som främjar elevers självständighet samtidigt som läraren finns med 

och guidar. Då kan man vara säker på att eleverna utvecklas samtidigt som tyst läsning 

används i klassrummet. Detta talar mot att lärarens roll endast är att vara en person som läser 

tillsammans med sina elever. Det finns flera forskare som tycker att det inte räcker att läsa 

tillsammans med eleverna för att visa att man är en riktig läsare och på så sätt en bra förebild. 

Reutzel & Juth (2014) anser att det inte är tillräckligt för att få dem att läsa eftersom det inte 

lär dem om varför eller hur man läser. En lärare blir en läsarförebild genom att ge förslag till 

böcker att läsa, läsa högt för elever, diskutera böcker och genom att explicit visa på de 

strategier och de sinnelag en duktig och engagerad läsare har. Lärare visar att de är äkta läsare 

när de delar med sig av det de själva läser till eleverna och visar på hur det berikar livet 

(Gambrell, 1996). Läraren behöver därmed vara både ett stöd och en förebild för eleverna 

under läsningen. 

 

Följaktligen är det viktigt att som lärare inte bara tänka på att ge eleverna tid till läsningen, 

utan även att fundera över vad som verkligen sker under den avsatta tiden. Reutzel & Juth 

(2014) har kommit fram till att läraren under den tysta läsningen bör gå runt i klassrummet 
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för att se vad eleverna gör, låta dem läsa högt en stund och föra en kort diskussion om boken i 

fråga. Genom att göra detta får lärare bättre koll på att eleverna gör vad de ska och får bättre 

överblick över deras läsning. Ytterligare fördelar med att låta eleverna läsa högt och diskutera 

boken en liten stund är att lärare får bättre grepp om elevernas läsflyt och läsförståelse. I 

slutet av dessa föreslagna lässessioner ska eleverna sätta mål för när böckerna ska vara utlästa 

och hur de ska dela sin bok med resten av klassen. Detta visar att det är betydelsefullt att inte 

släppa eleverna helt fritt med sin läsning och att läraren har ett annat typ av ansvar än att sitta 

tyst och vara insjunken i sin egen bok.  

 

Oenigheter finns alltså i forskningen angående lärarens roll under läsperioden och det verkar 

som att det finns fördelar och nackdelar med båda. Något värt att notera är dock att lärarna i 

båda studierna använder lästiden till läsrelaterade uppgifter. De använder den inte till att 

förbereda andra lektioner eller liknande utan ser verkligen till att antingen vara en förebild 

genom att läsa, eller genom att hjälpa eleverna utveckla sitt läsande och se till att de gör vad 

de ska. Det finns alltså många olika sätt för läsningen att ske i skolorna. Sanden (2012) har 

noterat att självständig läsning varierar från klassrum till klassrum men att stöd från läraren är 

en viktig gemensam egenskap. Stödet från läraren i läsningen blir därmed relevant och 

lärarens roll under själva läsningen bör därför vara läsrelaterad. Om läraren håller på med 

andra saker finns inte stödet där och den förebild som läraren ska vara förblir osynlig.    

5.1 Skapa en läsmiljö  

Läraren har fler uppgifter i elevernas läsning. Det är centralt att skapa en miljö som främjar 

läsmotivation. För att bli en bra läsare behöver man en miljö rik på diskussioner om text, 

både elev till lärare och elev till elev (Duke & Pearson, 2008/2009). Genom att få fram 

diskussionsmöjligheter i klassrummet skapar man alltså en miljö som ökar läsmotivationen 

hos eleverna. Genom att läsa böcker på skoltid, där eleverna själva får välja vad de ska läsa, 

skapas dessa möjligheter. Vidare förbättras relationen mellan lärare och elev genom de 

samtal som förs kring böckerna de läser (Dickerson, 2015). Eleverna kan berätta om böcker 

de läst kopplat till sina egna liv och intressen och läraren i sin tur kan dela med sig av sin 

läsupplevelse. Detta skapar bättre relationer vilket leder till en trygg klassrumsmiljö där 

eleverna motiveras till att läsa. En undersökning av Jönsson (2007) visar resultatet att 

eleverna inte pratar särskilt mycket om de böcker de läst med varandra och därför inte 

inspirerar varandra till att läsa mer. Genom att då som lärare skapa tillfällen för diskussion 
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och bokprat blir det troligare att de kan inspirera varandra. Det finns även forskning som 

visar att elever oftast väljer böcker de vet någonting om (Gambrell, 1996), vilket ger 

ytterligare en mening med att skapa tid och rum för interaktion mellan eleverna angående 

litteratur.  

 

Genom att skapa fler tillfällen till diskussion mellan eleverna kommer eleverna märka att det 

finns mer litteratur i världen. Ju fler böcker som blir synliga för barnen, desto troligare är det 

att de kommer att läsa ännu mera. Läsare lär sig dessutom att läsning är underhållande och 

stimulerande genom interaktion med andra läsare (Strommen & Mates, 2004) och social 

interaktion är även viktigt för elevers läsmotivation (Reutzel & Juth, 2014). Detta stärker 

påståendet om att en miljö för textdiskussion är relevant. Genom att öka motivationen och 

stimulera läsningen är det troligare att eleverna vill fortsätta läsa. Det har även framgått att 

elever är mer mottagliga för diskussion och mer angelägna till att delta i den efter tyst läsning 

(Armbruster & Wilkinson, 1991). Detta visar på relevansen för diskussioner även efter 

enskild, tyst läsning och inte bara högläsning som man annars kan tro. Det är efter den tysta 

läsningen eleverna har möjlighet att inspirera varandra till ny litteratur. En miljö rik på 

diskussioner som ökar läsmotivationen är därmed av stor vikt eftersom det leder till mer 

läsning. 

5.2 Se varje elev 

En annan grundläggande del i lärarens uppgifter består av att möta varje elev så att de känner 

sig sedda och hörda. Om eleverna känner att de har något att säga till om blir skolan i 

förlängningen mer meningsfull för eleverna eftersom deras åsikter respekteras och värderas 

(Hancock & Mansfield, 2002). Lindö (2005) anser att läraren bör uppmuntra och bekräfta 

sina elever. För att lyckas med detta kan lärare använda läsningen som verktyg. Genom att 

prata med eleverna om läsning och genom att ta reda på vad de gillar och ogillar att läsa 

(Dickerson, 2015) kan eleverna känna att deras röst hörs och att det de säger har en mening. 

Det är dock inte bara läraren som eleverna behöver interagera med, de behöver känna att 

andra människor också hör dem. Samtal mellan eleverna i klassen där de pratar med varandra 

om vad de läser är en viktig del i det hela. Att ta tid i undervisningen för att dela med sig av 

sina läsupplevelser till lärare och andra elever bekräftar även att det finns ett värde i varje 

elevs val av bok (Sanacore, 1999). Det vill säga att eleverna märker att deras val av litteratur 
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respekteras. Det förbättrar elevers självkänsla och självständighet vilket båda är bra kvalitéer 

för en livslång läsare. Elever behöver bli sedda för att utvecklas till fullo.  

 

Fler sätt som eleverna kan känna sig sedda på är om läraren har kunskaper om vad eleverna 

tycker om att läsa och vilka intressen de har. Även om lärare kan hjälpa elever genom att visa 

hur man gör när man väljer litteratur så är det inte tillräckligt, det behövs mer. Stairs & Stairs 

Burgos (2010) skriver att om läraren har kunskap om elevernas intressen är det enklare att 

sätta precis rätt bok i händerna på dem. Som tidigare nämnt blir undervisningen rikare om 

läraren lyssnar på sina elever (Hancock & Mansfield, 2002), vilket även kan tolkas som att 

lärare som får reda på vad eleverna är intresserade av lättare kan hjälpa dem att hitta litteratur 

som de tycker är intressant och givande att läsa. Även Dickerson (2015) anser att lärare ska ta 

reda på vad eleverna gillar och ogillar att läsa för att då kunna hjälpa dem. Om en lärare inte 

har koll på elevernas läsintressen är det svårt att hjälpa dem att hitta passande litteratur. Om 

läraren exempelvis tror att en viss elev gillar skräckgenren och hen i själva verket inte gör det 

är läraren inte till någon hjälp och eleven får klara sig själv ändå. I yngre åldrar i skolan är 

läraren en viktig del i att rekommendera och förse eleverna med böcker, eftersom läraren är 

den som vet saker om böcker, som har tillgång till dem och som har kunskapen att komma 

med personliga förslag (Hepler & Hickman, 1982/2001). Om man som lärare kan lägga ihop 

dessa delar blir det betydligt lättare att hjälpa eleverna med bokval. Dickerson (2015) anser 

att alla människor naturligt älskar historier, men skriver vidare att det ibland behövs rätt 

historia eller rätt person för att visa det. Genom att som lärare då utnyttja sina kunskaper om 

litteratur och sina elever kan läraren hjälpa eleverna att upptäcka läsningens fördelar. Det 

stärker likaså antagandet om att eleverna kan behöva hjälp att hitta just den rätta boken, 

delvis för att börja tycka om läsning men också för att bli motiverade till det. Det är därmed 

viktigt att ha koll på både eleverna i sig, men också på vad det är de läser.  

5.3 Lärarens attityd 

Lärare har ytterligare viktiga uppgifter i klassrummet. En av dessa innebär att vara medveten 

om sin egen syn på litteratur och undervisning. Litteratursyn påverkar nämligen 

litteraturundervisningen och kan i vissa fall vara problematisk. Hur läraren anser att det går 

till när man läser och när man lär sig något har en stor påverkan på eleverna och deras lärande 

(Ewald, 2007). Dickerson (2015) beskriver det som att det stora ansvar läraren har för läsning 

och litteratur även gäller för samhället i stort. En tolkning av detta är att om läraren tycker om 
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att läsa ser eleverna det, men tycker läraren att läsning är ett onödigt tidsfördriv kommer 

barnen inte få läsa så mycket som de egentligen borde. Ytterligare delar i det hela är att om 

läraren själv inte tycker om att läsa kommer det att synas för eleverna vilket i sin tur gör de 

mer omotiverade. Lärarens attityd påverkar alltså elevernas skolgång otroligt mycket. Att 

hjälpa barn i läskunnighet är ingen exakt vetenskap eller enkelt, men genom att vara modeller 

och motiverare kan lärare göra stor skillnad i barns litteraturvärld (Gambrell, 1996). Det finns 

alltså inget rätt eller fel men det kan vara bra att tänka på hur man som lärare ser på saker och 

ting och att läraren är en modell för barnen. Ska det bli en förändring i elevers syn på lärande 

behöver läraren överblicka sitt sätt att undervisa. Ska människorna i vårt samhälle bli mer 

läskunniga behöver lärare förändra hur de tar sig an läsning i klassrummet.  

 

Lärarens litteratursyn påverkar mer än själva läsningen. Vilka teman eller frågeställningar 

som är värda att ta upp i samband med litteraturläsning är även detta något som är beroende 

på läraren (Ewald, 2007). Även det visar att det är lärarens attityd och syn på lärande som 

påverkar vad det är som sker i klassrummet. Är läraren intresserad och insatt i elevernas 

litteratur är det lättare att ta upp relevanta teman och frågeställningar. Detta säger att om 

läraren har läst elevernas litteratur blir det lättare att prata om den. När läraren känner sina 

elever blir det även enklare att diskutera sådant som intresserar dem. Om läraren tvärtemot är 

ointresserad är det mer troligt att arbetet med litteraturen uteblir eller blir ytligare. Som lärare 

är det därmed viktigt att vara medveten om vad det är man vill ska hända i klassrummet för 

att det ska ske. Ewald (2007) konstaterade i sin undersökning av läskulturer att lärarens 

medvetna litteraturundervisning saknas. Lärarens insatser blir slumpartade och de tillfällen 

där elevernas lärande kan stimuleras blir bristfälliga. Problemet är snarare att läraren inte 

medvetet styr sin litteraturundervisning, än att hens insatser skulle vara otillräckliga, vilket då 

leder till att betydande lärtillfällen går till spillo. Är lärare medvetna om sin egen syn på 

litteratur blir det lättare att styra undervisningen åt det håll där litteraturen bearbetas på ett 

djupare sätt. Det är därmed centralt att som lärare vara medveten om sin egen litteratursyn.  

5.4 Arbeta med litteraturen 

Hur och om litteraturen för den tysta, enskilda läsningen bör bearbetas är en fråga som 

kvarstår. Inom detta område finns det många olika förslag på hur man bör göra. En artikel har 

dock avvikande åsikter och anser att litteraturen inte ska bearbetas alls. Siah & Kwok (2010) 

har nämligen kommit fram till att elever ska få läsa varje skoldag för nöjes skull, där 
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böckerna inte behöver läsas ut, bearbetas på något sätt eller bedömas. Det finns dock, som 

redan nämnts, motsättningar mot att bara låta eleverna läsa utan att göra någonting med 

litteraturen. En anledning till att inte låta eleverna göra det är att det kan vara svårt att veta 

hur stor del av tiden för den tysta läsningen som eleverna verkligen läser (Reutzel & Juth, 

2014). För vissa elever kan denna tid vara ytterst oproduktiv eftersom de mestadels spenderar 

tiden genom att låtsas att läsa (Armbruster & Wilkinson, 1991). Låtsasläsningen kan 

motverkas genom att låta eleverna diskutera sina böcker i par efter lässtunden, eller genom att 

låta eleverna läsa högt en stund under lästillfället för att sedan diskutera boken med läraren 

(Reutzel & Juth, 2014). Genom att göra detta ökar sannolikheten att eleverna läser sina 

böcker för att kunna berätta om sin bok och därmed ha någonting att säga. Att sätta ett tydligt 

mål för läsningen innan själva aktiviteten, där eleverna själva får vara delaktiga i 

formuleringen av målet kan även det vara en metod (Armbruster & Wilkinson, 1991). På det 

här viset får eleverna till viss del bestämma över sin egen lässtund, men även få ett mål med 

vad det är som ska göras. Genom att ha ett mål kan det bli enklare att veta vad som ska 

åstadkommas eftersom det då finns något att sträva efter. Båda dessa metoder kan alltså 

fungera för att motverka låtsasläsning. Vidare visar det även på att litteraturen bör bearbetas 

på något sätt för att undvika dessa problem. Dock är dessa sätt inte de enda sätten som 

litteraturen kan bearbetas i klassrummet. 

5.4.1 Litteratursamtal 

Det finns många olika sätt läraren medvetet kan arbeta med litteratur, fastän eleverna läser 

olika böcker. Det är nämligen viktigt att bearbetningen av litteraturen sker gemensamt även 

när själva läsningen är individuell (Jönsson, 2009). Genom att bearbeta litteraturen 

tillsammans och på så sätt dela läsupplevelsen kan elever lära sig att bli läsare och skrivare i 

vid mening. Ett exempel är att prata om böckerna. Begreppet boksamtal nämns av många 

forskare, vilket både kan ses och struktureras på olika sätt, men i grunden innebär det att man 

talar om böcker. I detta arbete används boksamtal som ett exempel på arbetssätt. Syftet är 

därmed inte att studera vad forskning säger om det, vilket gör att vi inte går djupare in i 

ämnet. Brink (2009) skriver att boksamtalet är mycket värdefullt eftersom läsning ofta 

fokuserar på att se “hur det går” och sällan följs upp. Genom boksamtalet får eleverna 

möjlighet att stanna kvar vid texten en extra stund och genom att göra det få chansen att 

reflektera över den, vilket kan leda till nya upptäckter. Genom att prata om böcker får elever 

bland annat hjälp med att fylla tomrum de har i sin förståelse och repetera innehållet (Hepler 

& Hickman, 1982/2001). En miljö med högkvalitativa textdiskussioner ger även elever 
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möjlighet att utveckla en bra läsförståelse (Duke & Pearson, 2008/2009). Att elever 

uppskattar att dela innehållet i sina böcker med sina klasskamrater och lärare (Sanacore, 

1999) är en extra fördel eftersom det då blir enklare att få eleverna att vilja prata om dem. Att 

prata om böcker blir naturligare om man har en lyssnare eftersom det är lättare att förstå vad 

man själv menar när man måste försöka förklara och sätta ord på det man vill säga (Hepler & 

Hickman, 1982/2001). Det kan även vara ett sätt att upptäcka om vi vet vad vi tänker eller 

inte och få oss att tänka mer på vad vi säger (Chambers, 2011). Ett tips från Gambrell (2011) 

är att låta eleverna prata med varandra om det de har läst några minuter efter varje lässtund. 

På så sätt ökar deras engagemang och intresse samtidigt som de får en djupare förståelse för 

vad det är de har läst. Ett annat exempel på arbetssätt vid boksamtal är att låta eleverna prata 

om det man läst enligt vad man i Sverige kallar EPA-modellen. Dickerson (2015) beskriver 

det som att eleven först får tänka själv, sedan prata i par om det man har läst och till sist dela 

med hela klassen. Ibland kan även läraren dela med sig av vad hen läser. En annan övning för 

att öka läslusten hos elever och även deras inflytande kan man låta eleverna välja en egen bok 

att läsa, presentera sin uppfattning av boken inför klassen och sedan välja ut en fråga som alla 

i klassen ska diskutera (Molloy, 2008). Genom att göra på dessa sätt får man hela klassen 

involverad i diskussion samtidigt som böcker sprids och inspirerar andra till läsning.  

 

Fastän diskussion är det sätt man oftast arbetar med litteratur bör lärare tänka på att barn är 

aktiva i sitt lärande och gärna vill arbeta med sitt material, även inom litteratur. Det kan göras 

genom att bland annat använda sig av texterna som en bas för skrivande, bild eller drama 

(Hepler & Hickman, 1982/2001). Elever vill arbeta med karaktärerna och miljöerna i de lästa 

texterna på ett konkret sätt. Exempel på detta är att göra ett drama utifrån en berättelse eller 

måla en tolkning av miljön (Hepler & Hickman, 1982/2001). Det finns oändliga möjligheter i 

att låta eleverna arbeta aktivt med läsningen som grund.  

5.4.2 Att ställa frågor 

Ytterligare sätt att arbeta med litteraturen på är att använda frågor som utgångspunkt inom 

både skrivande och diskussion. Det kan vara ett sätt att synliggöra elevernas tankar. Exempel 

på det är att låta eleverna skriva om böckerna de har läst med frågor som stöd. Genom att låta 

eleverna göra detta utifrån specifika frågor eller frågor som eleverna själva får välja mellan 

(Dickerson, 2015) öppnar skrivandet upp för reflektion och elevernas tankar och åsikter 

kommer fram. Om frågor används i undervisningen behöver lärare tänka på att eleverna 

under tiden de läser fokuserar på den sorts frågor som de förväntar sig ska komma. Om 
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läraren oftast bara ställer frågor som handlar om fakta kommer eleverna endast fokusera på 

det när de läser framöver (Duke & Pearson, 2008/2009). Ytterligare aspekter kan vara om 

uppgifterna inte är anpassade till den text eleverna läst utan är mer generella, vilket kan leda 

till att diskussionerna inte leder vidare (Ekvall & Skåve, 2014). Det är alltså viktigt att 

formulera rätt sorts frågor för att eleverna ska få ut som mycket som möjligt av uppgiften, 

oavsett om det är i skrift eller under diskussioner. Läraren ska alltså inte bara ställa en sorts 

frågor, exempelvis faktafrågor. Om hen gör det kan det hända att eleverna framöver bara 

tänker på dessa, i vissa fall irrelevanta, detaljer när de läser och sålunda missar andra 

väsentliga delar. Det behöver inte heller vara läraren som skapar frågor hela tiden. Det kan 

vara en fördel att låta eleverna konstruera egna frågor då det är givande för dem (Duke & 

Pearson, 2008/2009). I en undersökning av Ekvall & Skåve (2014) kan man se att de frågor 

eleverna fick på den lästa texten var utformade av läraren och elevernas möjligheter att 

ifrågasätta dessa frågors relevans eller hitta på egna fanns inte. Detta skiljer sig därmed Duke 

& Pearsons (2008/2009) forskning där även elevernas egna frågor får fokus. Detta leder i sin 

tur till att lärare behöver tänka på hur de själva gör när frågor används som grund för 

litteraturbearbetningen i klassrummet. Vill läraren synliggöra elevernas tankar, åsikter och 

skapa givande diskussioner behöver även eleverna få något att säga till om angående 

frågornas konstruktion.  

5.4.3 Loggböcker 

Fortsättningsvis är loggboksskrivande ett sätt att skriftligt komplettera läsningen eftersom den 

möjliggör kommunikation mellan lärare och den enskilda eleven (Brink, 2009). En av 

grundförutsättningarna för ett sådant typ av skrivande är att eleverna ges möjligheter till fria 

associationer, vilket skiljer loggboken från mer formella texter (Ewald, 2007). I en loggbok 

ska eleven kravlöst kunna uttrycka de känslor, tankar och erfarenheter de gjort genom läsning 

och idén är att loggboken ska utveckla elevernas tankar.  Loggbok är en enkel metod att 

arbeta med för att få fram elevernas reflektioner över en läst text. Den är även jämlik och 

demokratisk då den ger varje elev tillfälle att göra sin röst hörd i klassrummet (Molloy, 

2008). Det kan även hjälpa eleven att få upp ögonen för vad de själva får ut av litteraturen. 

Jönsson (2007) märkte i sin undersökning att eleverna i klassen ofta använde läsloggar i 

samband med högläsning och att dessa sedan användes i boksamtal. På så sätt kan loggboken 

även ligga till grund för ett kommande boksamtal. Det är inget som säger att det krävs 

högläsning för att det ska fungera, även tyst läsning kan gå lika bra. Det krävs alltså att man 

arbetar med texterna, bland annat genom diskussioner och boksamtal, för att eleverna ska 
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utveckla sin fulla potential. Molloy (2008) skriver att elevers arbete med loggböcker är 

skrivutvecklande och således kan arbetet med loggböcker ge möjlighet att utveckla fler 

förmågor. Möjligheterna för att arbeta med den enskilda läsningen är många och eftersom så 

många forskare har förslag på hur det kan ske visar det på att läsning bör bearbetas eftersom 

det kan få eleverna att utvecklas ännu mer.   

6. Sammanfattande diskussion 

Denna uppsats har visat oss den tysta läsningens relevans, motivation knuten till den och 

lärarens roll i klassrummet. Det verkar som att de flesta forskare, utifrån den litteratur vi har 

hittat och använt, mestadels är eniga. Att läsning, både tyst läsning och högläsning, bör ha sin 

plats i undervisningen motsätter sig ingen av forskarna. Som tidigare nämnt utvecklas elever 

mycket genom att läsa, vilket stärker uppfattningen om att läsningen bör kvarstå. Det här var 

ett väntat resultat eftersom läsning länge har haft en så stor del i undervisningen. Likaså 

känns det som att det är allmänt vedertaget att läsning är bra för alla. Mellanstadiet är också 

den tid som elever utvecklar sitt läsflyt och fokus i läsning blir på att läsa för att lära istället 

för att lära sig att läsa (Stairs & Stairs Burgos, 2010). Relevansen för att ta tid för läsning just 

under denna period i skolan är följaktligen hög. Vi måste ge elever i denna ålder möjligheter 

att utveckla sitt läsflyt eftersom detta bidrar till att de i framtiden kan lära sig. Att lära sig 

genom att läsa är ett effektivt tillvägagångssätt och en kunskap vi behöver vara utrustade med 

i dagens samhälle. Här är det också viktigt att tänka på att samhället kräver att man ska kunna 

läsa annat än bara skönlitteratur, vilket i sin tur leder till betydelsen av att läsa många olika 

sorters texter även i skolan. Att elever i denna ålder övergår till att läsa för att lära stärker 

vikten av att läsa texter de kan utnyttja för att lära sig ny kunskap. Skolan blir därmed en 

central del i att få elever att känna sig delaktiga i det läsande samhället och för att de ska 

kunna klara sig efter skolgången.  

 

En annan intressant iakttagelse är att se hur forskning har olika syn på vilka faktorer som är 

väsentliga för hur elevers läsförståelse utvecklas i skolan. Prior m.fl. (2011) diskuterar hur 

tyst läsning och högläsning hjälper till i denna utveckling och att respektive aktivitet beror på 

den ålder eleverna är i. Reutzel, Fawson & Smith (2008) undersökte även detta, men kom 

fram till att tyst läsning och högläsning var lika framgångsrika när det gäller elevers 

läsförståelse i årskurs tre. Mellanstadiet är en period då både tyst läsning och högläsning 

behöver tid i undervisningen. Eftersom de båda studierna har liknande förutsättningar, med 
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många elever från olika skolor inkluderade i undersökningen, är båda relevanta. Dock är den 

ena studien (Reutzel, Fawson & Smith, 2008) bara genomförd på en årskurs tre. Den slutsats 

vi kan dra är att elevernas läsförståelse mestadels beror på läraren, men att både tyst läsning 

och högläsning behöver inkluderas i undervisningen. Värt att notera är även att högläsningen 

har en så pass stor betydelse i mellanstadiets klassrum. Som tidigare nämnt i texten finns det 

många fördelar med det. Exempelvis Sanden (2012) skriver att högläsning ger läraren en 

möjlighet att lära eleverna lässtrategier genom att modellera och visa på hur man arbeta med 

texten medan man läser. Ytterligare intressanta delar i det hela är hur det kan motivera elever 

till att läsa sådant de inte skulle ha valt annars, dels genom att läsa ur många olika genrer, 

vilket Sanacore, (1999), Cunningham (2005) och Gambrell (2011) skriver om. Allt detta visar 

att lärare behöver bli medvetna om att alla typer av läsning är viktig i undervisningen. 

Högläsning och tyst läsning behöver båda få utrymme. Det är även relevant att läsa betydligt 

mer än bara skönlitteratur högt för eleverna eftersom det uppenbarligen hjälper dem att 

utveckla ett intresse för läsning. Detta leder även till att lärare kanske behöver låta eleverna 

läsa annat än skönlitteratur under tiden för den tysta läsningen. Alla barn tycker inte om 

samma typ av litteratur och det kan då bli viktigt att låta dem läsa sådant de är intresserade 

av. Det är fortfarande viktigt att få eleverna läsa många olika genrer då det hjälper dem att 

vidareutveckla sin läsförståelse och sina lässtrategier eftersom man läser olika typer av text 

på olika sätt. Lärare behöver därmed bli medvetna om påverkan de själva har över sina 

elevers läsförståelse och motivation.  

6.1 Bearbeta litteraturen 

Vi har även upptäckt en oenighet angående om litteraturen ska bearbetas eller inte. Siah och 

Kwoks (2010) åsikt avviker från andra forskares. De tycker att lärare ska låta eleverna läsa 

för nöjes skull utan att arbeta med litteraturen. Många andra forskare motsätter sig detta. 

Armbruster & Wilkinson (1991) och Reutzel & Juth (2014) skriver båda att det kan leda till 

att elever låtsasläser. Vidare skriver andra forskare inte rakt ut att litteraturen bör bearbetas, 

men eftersom de kommer med många olika förslag på hur man kan göra det verkar det som 

att litteraturbearbetning enligt dem är rätt väg att gå (Hepler & Hickman 1982/2001, 

Sanacore, 1999, Duke & Pearson, 2008/2009, Ewald, 2007, Molloy, 2008, Brink, 2009, 

Jönsson, 2009, Chambers, 2011, Gambrell, 2011, Dickerson, 2015). Eftersom det är betydligt 

fler forskare som riktar sig mot att läsningen behöver arbetas med på något sätt verkar det 

troligt att det är det sätt som är mest utvecklande för eleverna. Att låta eleverna läsa bara för 
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att läsa är såklart bra även det, bland annat för motivationen, men som vi nämnt i vårt arbete 

finns det även problem med det. För att undvika att dessa problem uppstår kan det vara bra att 

arbeta med litteraturen. Det är även viktigt att läraren är medveten om att man kan undvika 

problem som kan uppstå genom att arbeta med litteraturen på olika sätt. Motivationen till 

läsning minskar inte bara för att det lästa bearbetas, den kan fortfarande öka om klassen får 

arbeta på något sätt som också anses vara motivationshöjande. Överraskande har vi märkt att 

det finns så många olika sätt att arbeta med litteraturen även när det gäller enskild, tyst 

läsning. Detta öppnar upp för möjligheterna att använda den tysta läsningen som grund för 

vidare arbeten för att bland annat få eleverna att gå in djupare i sin egenvalda litteratur. Det 

ger även läraren fördelar med att se vad den tysta läsningen faktiskt ger eleverna och det kan 

även ge eleverna samma chans att se hur de själva utvecklas. Genom att veta om olika sätt att 

arbeta med självvald litteratur blir det lättare för lärare att lägga upp lektionerna för läsning, 

genom att låta dem handla om mer än själva läsandet. Vidare kanske litteraturen blir mer 

givande om eleverna får bearbeta det de läser och inte läsa bara för att se vad som händer sen 

och beta av bok efter bok. Om man får tid att reflektera över det man läser får man en djupare 

förståelse och insikt i det lästa, vilket även det kan öka motivationen och därmed leda till 

ännu mer läsning.  

6.2 Värdet av valmöjligheter 

En intressant faktor är att se hur viktigt det är att låta elever välja böcker själva. Många 

forskare (Krashen, 1993, Gambrell, 1996, Sanacore 1999, Moss & Hendershot, 2002, Stairs 

& Stairs Burgos, 2010, Gambrell, 2011, Reutzel & Juth, 2014, Dickerson, 2015) anser att just 

valmöjligheter bidrar stort till elevers motivation. Guthrie m.fl. (2007) skriver dock att vissa 

elever kan gynnas av att andra i närheten gör bokvalen, men de anser likväl att även elever 

borde göra egna val. Det ger stora fördelar att låta elever göra val i undervisningen, även om 

det bara är ett litet val mellan två böcker så kan motivationen öka genom denna handling. Om 

lärare tänker på att inkludera valmöjligheter i sina lektioner kan det bli markanta skillnader i 

elevers lärande. Det är även viktigt för läraren att veta vilka elever som vill välja sin egen 

litteratur och vilka elever som behöver hjälp för att lyckas med det. Genom att veta det är det 

troligare att man som lärare får läsmotivationen att stanna kvar hos eleverna. Att hjälpa 

eleverna med valen kan hos vissa elever leda till minskad motivation och hos andra till att 

motivationen ökar. Som tidigare nämnt kan felval leda till att elever ger upp i sina försök att 

välja (Sanacore, 1999) och då kan det vara bra om läraren hjälper till. Även Gambrell (2011) 
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skriver om att ett bundet bokval kan vara relevant för att ge elever möjlighet att välja, men då 

genom att välja bland böcker läraren redan har valt ut för att passa eleven. På så sätt blir valet 

ett bra val oavsett vilken bok eleven tar. Å andra sidan finns det säkert de elever som 

verkligen inte vill ha hjälp i sina val, utan vill lyckas i sina val själva vilket även det kan leda 

till ökat intresse. Eftersom motivation är nyckeln till allt lärande är det viktigt veta hur 

enskilda elever motiveras. Kan man som lärare få sina elever intresserade och motiverade är 

mycket vunnet.  

 

Ytterligare intressanta faktorer inom valmöjligheterna är att biblioteken enligt Reutzel & Juth 

(2014) bör vara organiserade efter genre och svårighetsgrad för att eleverna ska hitta rätt 

litteratur lättare. Genom att göra det kan det bli enklare för elever att hitta rätt böcker mycket 

snabbare än när de måste leta bland böcker som står i bokstavsordning. Detta är intressant 

eftersom vår uppfattning är att svenska skolbibliotek oftast är sorterade efter efternamn. 

Visserligen återfinns andra varianter men på det stora hela tror vi att efternamnsvarianten är 

vanligast. Det kan vara bra att fundera över hur man vill att skolbiblioteken ska vara 

organiserade och vilket sätt som kan vara bäst för eleverna. Som Gambrell (2011) skriver kan 

det även vara bra att inte sortera böckerna i svårighetsgraden “lätt, medel och svår” eftersom 

elever blir mer motiverade att lyckas med en svår text. Om man då sorterar litteraturen utifrån 

“svår, svårare och svårast” får alla elever chans att lyckas läsa litteratur som anses vara svår. 

Frågan här kan dock vara om eleverna genomskådar sorteringssystemet och förstår att “svår” 

i själva verket är “lätt”. Om eleverna är vana vid det från början kanske det blir enklare att 

tillämpa det här sättet. Den slutsats vi kan dra om hur böckerna ska organiseras är att det kan 

vara bra för både lärare och skolbibliotekarie att ha i åtanke vilket sätt som är bäst för 

eleverna och utgå ifrån det.  

6.3 Lyssna på eleverna 

Vikten av att lyssna på sina elever är ännu en viktig observation vi har gjort. Bland annat 

Dickerson (2015) har genom feedback från sina elever märkt vad de tycker om den 

självständiga läsningen och hur de motiveras till att läsa. Genom denna studie kan man se hur 

viktigt det är att låta eleverna ta plats och få sina åsikter hörda, eftersom det i längden 

påverkar undervisningen. Det har även visat sig att elever som får sin röst hörd i 

undervisningen lyckas bättre (Sanacore, 1999), vilket i sin tur stärker påståendet om att 

elevernas åsikter behöver höras. Om man i läraryrket tänker på det när man planerar lektioner 
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och uppgifter kan man med elevernas egen hjälp öka deras motivation. Det blir även enklare 

att utveckla uppgifter och arbetssätt så att det passar klassen. Utifrån dessa faktorer kan vi 

dessutom konstatera att det finns många olika sätt att motivera sina elever till läsning. Om 

man lyckas med det beror delvis på hur man som lärare väljer att arbeta med elevernas 

läsning, vilket i sin tur beror på om man lyssnar på sina elever eller inte. Vi tänker oss att 

lärare vars elever känner sig hörda blir mer motiverade och villiga till att lära sig nya saker 

eftersom de har någonting att säga till om. Om läraren bara gör som hen tror blir bäst kan det 

påverka eleverna i en negativ riktning då eleverna kanske inte vill arbeta på det sättet eller 

med det materialet alls. Eftersom man är mer villig att göra något man är intresserad av blir 

det därmed relevant att läraren tar elevernas tankar och åsikter i beaktande.  

6.4 Använd lästiden väl 

En återstående fråga är om läraren bör läsa med eleverna eller inte. Flera forskare är överens 

om att läraren bör läsa medan eleverna läser (Dickerson, 2015, Chambers, 2011, Sanacore, 

1999), men det finns vissa motsättningar som anser att läraren ska ha koll på vad eleverna 

gör, prata med dem och följa deras läsning (Gambrell, 1996, Sanden, 2012, Reutzel & Juth, 

2014). Oavsett om forskarna tycker att lärarna ska läsa samtidigt som eleverna läser eller om 

läraren bör övervaka dem så är det värt att notera att alla verkar eniga om att tiden ska ägnas 

åt läsrelaterade uppgifter. Forskningens motsägelsefullhet tyder kanske även på att en 

kombination av egen läsning och att ha koll på vad klassen gör är bäst. Här finns även en 

aspekt angående att läraren ska vara en läsande förebild. Som tidigare nämnt innebär det 

mycket mer än att bara läsa tillsammans med sina elever. En motsättning till detta i 

verkligheten, som vi har skrivit i vår bakgrund, är att lärare gärna använder lästiden till att 

förbereda kommande lektion eller administrativa uppgifter. Det känns som att många lärare 

behöver tänka på detta och faktiskt ägna tiden åt läsrelaterade uppgifter. Problematik kring 

detta kan vara om vi jämför med hur verkligheten ser ut. Då kan man fråga sig om lärare 

faktiskt har tid att sitta och läsa med eleverna eftersom lärare idag har en stor arbetsbörda. 

Vår slutsats kring detta är att läraren bör prioritera läsningen eftersom forskning har visat att 

det finns stora fördelar med detta. När lärare använder den viktiga lästiden åt andra uppgifter 

blir hen inte den viktiga förebild hen behöver vara för att få eleverna att bli riktiga läsare. 

Läraren utstrålar då känslan av att det finns viktigare saker att göra än att läsa, vilket inte är 

så bra eftersom läsning är värdefullt och borde anses vara det.  



29 
 

6.5 Vidare forskning 

I vår bakgrund har vi även skrivit om att vi har noterat att elever i många klassrum får läsa tio 

minuter varje morgon medan deras klasskamrater kommer in i klassrummet och innan dagen 

börjar. Detta kan kopplas till Chambers (2011) påstående om att de ideala förutsättningarna 

för varje barn är att få en stund för enskild läsning varje dag under skoltid. Det finns därmed 

fördelar att låta barnen göra detta, men samtidigt nackdelar eftersom alla inte ägnar tiden åt 

läsning utan mer åt att komma i ordning. Frågan är om detta då leder till att de som ofta 

kommer sent, eller sist, inte får möjlighet att utveckla sin läsning lika mycket som de elever 

som är tidiga. Ytterligare funderingar är om de barn som läser får utveckla sitt läsande 

tillräckligt eftersom de störs av eleverna som droppar in i klassrummet och pratar med 

varandra. Knutet till detta är även tankar om hur betydelsefull läsningen anses vara när den 

mestadels får tid som annars bara skulle gå till spillo.  

 

Dessa tankar angående läsningens betydelse i klassrummet skulle vara intressant att 

undersöka vidare. För framtida forskning skulle det vara bra att se vad lärare gör i 

klassrummet medan elever läser tyst och om de är medvetna om betydelsen av att vara en 

läsande förebild och om eleverna ser sina lärare som det. Ytterligare intressanta aspekter i 

vidare forskning är att koppla våra fynd till svenska klassrum eftersom det vi till denna 

uppsats främst har utgått från är utländsk forskning. Exempel på det skulle kunna vara hur 

elever i Sverige själva tycker att de motiveras till läsning, om de själva vill välja sina egna 

böcker och om de får läsa annat än skönlitteratur. Hur lärare faktiskt arbetar med den tysta 

läsningen känns också relevant eftersom våra egna erfarenheter säger att lärare inte arbetar på 

de sätt som vi har kommit fram till att man borde. Lärarens betydelse för elevernas tysta 

läsning är ett relativt outforskat område i Sverige, vilket gör det betydelsefullt att fortsätta på 

det spåret.  
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