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1. Inledning 

Tyst läsning är något som sker i klassrum runt om i Sverige och i hela världen. Tyst läsning, 

där innebörden är att elever sitter för sig själva och läser i olika böcker, tyst och enskilt, ses 

som en självklarhet i dagens skola. Det finns en risk för att denna typ av läsning blir privat 

för eleverna. Med det menar vi att läsningen inte blir tillräckligt synlig för att läraren ska 

kunna hjälpa eleven på bästa sätt. Lärare gör oftast inte så mycket mer med läsningen än att 

låta eleverna läsa för sig själva och vi menar att läraren förväntar sig att eleverna ska sjunka 

in i böckerna och lära sig av läsningen. Därför vill vi i denna uppsats undersöka hur lärare 

egentligen förhåller sig till den tysta läsningen i klassrummet.  

 

En förändring som har kommit i och med den digitala revolutionen är att barn idag faktiskt 

läser mer än vad de brukade göra, trots att det är allmänt känt att läsningen minskar 

(Willingham, 2015:156). Snittet av ord man blir exponerad för varje dag är högt. Trots detta 

har det visat sig att elevers intresse för att den traditionella läsningen, alltså bokläsning, har 

minskat. Ewald (2007:140) skriver att det finns återkommande rapporter om barns och 

ungdomars allmänt minskade läsintresse och man har sett att intresset för att läsa även 

minskar under de senare skolåren. Detta ökar betydelsen för att arbeta med elevers motivation 

till läsning under mellanstadietiden. Vidare leder det in på relevansen för detta arbete: att se 

hur lärare arbetar med den tysta läsningen och motivationen till den.  

 

Det är inte bara forskning om minskad läsning som påverkar valet av område för oss att 

studera. Enligt läroplanen ska elevers intresse för läsning stimuleras i svenskundervisningen 

(Skolverket, 2017:252) och vi frågar oss om sättet lärare arbetar med läsningen i dagens 

klassrum faktiskt gör eleverna intresserade av att läsa. Tidigare forskning (se exempelvis 

Hepler & Hickman, 1982/2001:280; Ewald, 2007:331; Chambers, 2011; Dickerson, 2015) 

har visat att det finns mängder med olika sätt lärare kan arbeta med elevers tysta, enskilda 

läsning i klassrummet. Elever kan motiveras till läsning beroende på lärarens attityd och val 

av arbetssätt i klassrummet. Vi frågar oss om arbetssätten tillämpas eller om eleverna lämnas 

själva i läsningen, och i så fall varför. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur lärare arbetar med den tysta läsningen i 

klassrummet, om de försöker motivera sina elever till läsning och vilka sätt de väljer att 



3 

arbeta på. Vi är också intresserade av att se om lärare är medvetna om att de själva påverkar 

elevernas inställning till den tysta läsningen och därmed elevernas läslust. Mer specifikt vill 

vi då ta reda på hur läraren är en läsande förebild och hur denna arbetar för att motivera 

elever till tyst läsning. 

 

För att uppnå detta syfte undersöker vi dessa frågeställningar: 

● Hur är läraren en läsande förebild? 

● På vilka sätt arbetar lärare för att motivera elever till läsning? 

● Vad har lärare för syfte med elevers tysta läsning? 

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att intervjua lärare från fyra skolor i två olika kommuner. Totalt sex intervjuer har 

genomförts. Vi har därmed gjort några nedslag och iakttagelser över hur det kan se ut på ett 

par ställen i Sverige, vilket leder till att vi inte kan dra några generella slutsatser utifrån våra 

resultat, men vi kan ändå visa hur de här lärarna ser på den tysta läsningen i relation till vad 

tidigare forskning kommit fram till. 

 

Vi har aktivt valt att inte gå in på hemmets påverkan på läsningen eftersom det är ett helt eget 

område. Elever som har det svårt med läsning är även det något vi inte har fördjupat oss i, då 

elever inte är vårt huvudfokus. Vi har valt att fokusera på lärarnas perspektiv då det har varit 

mest intressant i förhållande till syftet med arbetet.  

1.3 Tyst läsning - en definition 

Med tyst läsning menar vi den för elever tysta och enskilda läsningen, ofta i egenvalda 

böcker. Tidigare forskning (se exempelvis Ewald, 2007; Jönsson, 2007; Siah & Kwok, 2010; 

Dickerson, 2015) använder även andra begrepp inom ämnet såsom ”tystläsning”, ”bänkbok”, 

”enskild läsning”, ”läsning på egen hand”, ”silent reading”, ”SSR” och ”independent 

reading”. I den här studien sätter vi likhetstecken mellan dessa, och därmed mellan tyst 

läsning och bänkbok fastän vi vet att tyst läsning kan innebära fler saker. Vi ser också att all 

sorts litteratur eleverna läser enskilt i egenvalda böcker räknas in i begreppet, och därmed 

inte bara skönlitteratur.  
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1.4 Disposition  

I kapitel ett finns inledning, syfte och frågeställningar. Även begreppsförklaring och 

avgränsningar finns här. Kapitel två innefattar våra teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning. I kapitel tre kan man läsa om vår metod, från undersökningsmetod till 

analysmetod. Resultat hittas i kapitel fyra och i kapitel fem kommer vår diskussion och våra 

slutsatser där intressanta aspekter lyfts. I slutet av detta finns även ett framåtsyftande avslut.  

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning  

I den här forskningsöversikten kommer vi presentera forskning som är relevant för vårt 

forskningsområde. Vi presenterar även de teoretiska utgångspunkterna för arbetet. 

2.1 Läsning 

Det finns mängder av fördelar med läsning och det hjälper oss människor att utveckla 

kunskaper. Det finns till och med de som hävdar att läsning är det enda sätt vi kan använda 

oss av för att utveckla vissa kunskaper. En av dessa är Krashen (2004:37) som anser att 

läsning krävs för att människor ska bli bra på att skriva, kunna utveckla en akademisk 

vokabulär och en avancerad grammatisk kompetens och för att bli bra på att stava. Dessa 

delar har mestadels med språket att göra och kan vara ett syfte för lärare att låta elever läsa. 

Det är även en nödvändighet att kunna läsa tyst för att kunna läsa effektivt (Gilliam, Dykes, 

Gerla & Wright, 2011:120). Med effektiv läsning menas att man kommer framåt i texten med 

relativt snabb hastighet och förstår dess innehåll. Språket blir därmed inte det enda som 

utvecklas och läsningen får således en viktigare betydelse än att bara bli bra på språket 

eftersom man då kan lära sig textens innehåll genom att läsa. Eftersom vi lär oss genom 

läsning från och med de första skolåren (Stairs & Stairs Burgos, 2010:43) kan man tänka att 

effektiv läsning är en viktig kunskap i alla skolämnen och i hela livet eftersom vi är omgivna 

av texter hela tiden.  

 

För att bli bra och effektiva läsare behöver eleverna få tid till att öva på att läsa. Det är inte 

självklart att lästiden är en effektiv tid bara för att eleverna läser tyst. Elever behöver få tid till 

att verkligen läsa för att utveckla kunskaper (Duke & Pearson, 2008/2009:108) och gärna på 

en fast tid varje dag (McKool & Gespass, 2009:272). Många forskare anser samma sak: att 
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läsning måste få mycket tid i klassrummen (Gambrell, 1996:15; Sanacore, 1999:39 f.f.; 

Jönsson, 2007:156; Stairs & Stairs Burgos, 2010:46; Gambrell, 2011:174; Reutzel & Juth, 

2014:32; Dickerson, 2015). Tid till läsning verkar följaktligen vara essentiellt för att eleverna 

ska bli bra och effektiva läsare, och därmed för att de ska kunna ha stor nytta av sin läsning.  

 

Men hur ofta behöver eleverna få läsa då? Chambers (2011:41) anser att de ideala 

förutsättningarna för barn är att få läsa enskilt en stund varje dag i skolan. Att skapa tid till 

tyst, enskild läsning varje dag är enligt Reutzel och Juth (2014:32) en bra grund för att få 

elevernas läsflyt att utvecklas. Dock är det inte bara tiden som krävs. Läraren behöver lägga 

ner mycket tid och engagemang för att få det att fungera (Dickerson, 2015). Det är viktigt för 

lärare att se till att eleverna läser under läsningen, och tänker på att tiden till läsning har ett 

syfte.  

2.2 Motivation 

En viktig faktor för att vilja läsa är att känna sig motiverad (Gambrell, 2011:172; Malloy 

m.fl., 2017:309) Men vad säger då forskning om hur man motiverar elever till läsning? Ett 

sätt att få eleverna att vilja läsa är valmöjligheter. Att låta elever själva välja sina böcker är en 

motivationshöjare (Gambrell, 1996:21; Sanacore, 1999:38; Moss & Hendershot, 2002:15; 

Stairs & Stairs Burgos, 2010:45; Gambrell, 2011:175; Sanden, 2012:225; Reutzel & Juth, 

2014:34; Dickerson, 2015). Genom att själva få välja vad som ska läsas får eleverna 

möjlighet att välja sådant som intresserar dem. Elever vill läsa mer och lägger mer tid och 

energi på sådant de själva vill läsa (Gambrell, 1996:21; Cunningham, 2005:89). McKool och 

Gespass (2009:272) menar att elever behöver läsa självvalda böcker på sin egen nivå för att 

läsningen ska bli effektiv. I Sanden (2012:225) framkommer det att elever får välja sin 

litteratur själva eftersom de inte kommer älska läsning om de inte får läsa sådant de själva 

tycker är intressant. Detta är bra argument för att låta eleverna välja litteratur själva.  

 

Det finns emellertid forskning som visar på vikten av att inte släppa eleverna helt fria vid val 

av litteratur. Sanden (2012:225) framhäver att alla lärare i hennes studie fanns med som stöd i 

elevernas val. Vissa elever gynnas av att få hjälp med bokvalen (Guthrie m.fl., 2007:295). 

Det är som lärare viktigt att känna sina elever och därmed veta vilka som behöver stöd i 

litteraturval och vilka som inte behöver det. Det blir viktigt att elever som behöver denna 

hjälp får det eftersom felval kan leda till att elever ger upp med att försöka hitta lämplig 
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litteratur (Sanacore, 1999:39). Felvalen resulterar ofta i negativa attityder gentemot läsning, 

både för de som har lätt för läsning och de som har mer problem med den (Reutzel & Juth, 

2014:30) Detta leder till att det är bäst om lärarna vet var stöd behövs och anpassar sig efter 

elevernas behov.  

 

Tillgång till litteratur är en viktig faktor när det kommer till läsning, och för att bli motiverad 

till den. I Sverige har vi skolbibliotek till förfogande, vilket är bra att använda sig av eftersom 

ett rikt utbud av genrer och texttyper kan hjälpa elever att skaffa sig en läsvana (Gambrell, 

2011:173). Dessutom kan tillgång till många olika typer av böcker och litteratur ge eleverna 

möjlighet att testa något nytt. För att kunna ge alla elever möjlighet att läsa något som 

intresserar dem är det bra om biblioteken består av mer än bara skönlitteratur, utan även 

faktaböcker och tidningar (Cunningham, 2005:90; Sanacore, 2006:34). Moss och Hendershot 

(2002:16) skriver att mellanstadieelever kan bli lika engagerade i att läsa facklitteratur som i 

att läsa skönlitteratur. De menar att facklitteratur med bra kvalitet kan motivera elever till 

läsning lika bra som skönlitteratur kan.  

 

Det finns skillnader i vad pojkar och flickor tycker om att läsa. Studier pekar mot att pojkar 

föredrar att läsa bland annat faktaböcker medan flickor föredrar skönlitteratur med mera 

(Coles och Hall, 2002:101 f.f.; Cunningham, 2005:89; McGeown, Osborne, Warhurst, 

Norgate, & Duncan, 2016:119). Dessa studier stärker påståendet om att det krävs mer än 

skönlitteratur för barn och ungdomar att läsa, och att pojkar och flickor är intresserade av 

olika sorts litteratur vilket då gör det viktigt att det finns tillgång till olika genrer.  

 

Som lärare kan man kanske känna att det bara är skönlitteratur som hjälper eleverna att 

utveckla kunskaper såsom läsflyt och läsförståelse, men enligt Sanacore (2006:33) är det en 

myt att just skönlitteratur och sagor är det bästa för att utveckla elevers läsning. Han skriver 

att de självklart är bra men att elever också behöver få möjligheten att möta andra texter. 

Genom att låta elever välja bland andra sorters texter till den tysta läsningen får eleverna 

möjlighet till detta möte. Ytterligare fördelar med att låta eleverna läsa exempelvis 

facklitteratur, och inte bara skönlitterära texter, är att man även kan lyckas få omotiverade 

elever att läsa då de kan få möjlighet att läsa sådant de är intresserade av (Cunningham, 

2005:89 f.f.). All läsning är bra läsning och all läsning hjälper eleverna att utvecklas.  

 



7 

Det är givetvis fortfarande relevant att låta eleverna läsa skönlitteratur, då de ska möta även 

den typ av text i skolan. Om man som lärare vill att eleverna ska läsa något särskilt kan man 

behöva väcka deras intresse för litteraturen (Gambrell, 2011:174). Läraren behöver få 

eleverna nyfikna på och intresserade av den sorts litteratur läraren anser att eleverna behöver 

läsa. Detta kan bland annat göras genom att presentera böckerna (Stairs & Stairs Burgos, 

2010:46) eller genom att läsa högt ur olika böcker (Cunningham, 2005:89; Gambrell, 

2011:174). Då kan läraren lyckas få eleverna intresserade av böcker de annars inte skulle ha 

valt själva.  Ett annat sätt att väcka intresse är genom högläsning. Barrentine (1996:36) 

skriver att låg- och mellanstadielärare länge har fångat elevers intresse för böcker och läsning 

genom att använda högläsning. Det är ett mäktigt, betydelsefullt och enkelt sätt att motivera 

elever till att vilja läsa tyst för nöjes skull (Cunningham, 2005:88 f.f.; Gambrell, 2011:174). 

Högläsning visar sig därmed vara ett bra sätt att motivera elever till tyst läsning. Sanacore 

(2006:36) menar att bra högläsning är en byggsten för läsvana och att det är ett av de mest 

kraftfulla sätten för att få barn att känna samma kärlek till läsning som vuxna kan göra. 

Vidare är det ett bra sätt att lära sig att förstå texterna (34). Allt detta talar för högläsningen 

som motivationshöjare i klassrummen, och att det inte behöver vara svårt.  

 

Att försöka motivera eleverna genom högläsning kan på så sätt vara bra både för omotiverade 

elever, men även för de som redan är motiverade. Det behöver dock inte alltid vara de 

traditionella skönlitterära böckerna man läser högt. Sanacore (1999:40 f.f.) och Cunningham 

(2005:89 f.f.) skriver båda om att man genom högläsning ur olika sorters böcker kan motivera 

omotiverade elever och att det hjälper elever att bredda sin läsning. Genom att läsa olika 

genrer och texttyper kan man därmed berika klassrummet och elevernas läsning.  

2.3 Läraren som förebild 

Återgår vi till tyst läsning kan man fråga sig vad läraren bör göra medan eleverna läser. Här 

pekar forskning åt lite olika håll. Vissa forskare anser att läraren själv bör läsa samtidigt som 

sina elever (Sanacore, 1999:40; McKool & Gespass, 2009:272; Chambers, 2011:42; 

Dickerson, 2015). Genom att göra det stör inte läraren sina elever i läsningen genom att ägna 

tiden åt andra saker. Dessutom visar lärare eleverna att läsning är viktigt och värt att lägga tid 

på. Dock finns det de som ifrågasätter den tysta läsningens effektivitet. En orsak till detta är 

att eleverna inte får den guidning av läraren som de behöver i sin enskilda läsning (Sanden, 

2012:227). Att bara läsa och läsa räcker inte alltid till för att eleverna ska utveckla sin 
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läsning. Reutzel och Juth (2014:30) skriver att det inte räcker eftersom det inte lär eleverna 

om hur eller varför man läser. Det krävs en läsande förebild i läraren som är mer än bara en 

som läser.  

 

Ett sätt att åstadkomma detta är om läraren använder lästiden, alltså tiden för läsning och 

andra relaterade uppgifter som sker runt läsning, åt andra läsaktiviteter än att läsa själv. Detta 

för att ha koll på vad eleverna gör (Gambrell, 1996:20; Sanden, 2012:227; Reutzel & Juth, 

2014:36). Sanden (2012:229) skriver att lärarna i hennes studie visade att de var läsande 

förebilder på andra sätt än att läsa medan eleverna gjorde det. Bland annat så pratade de om 

böcker, demonstrerade hur man förhåller sig till en text och gav instruktioner till eleverna. 

Gambrell (1996:23) hävdar att lärare bevisar för eleverna att de är äkta läsare om de själva 

delar med sig av sin egen läsning och visar hur det gör livet bättre. Det krävs en lärare som 

ger förslag på litteratur, som läser högt, diskuterar böckerna och visar hur läsare gör.  

 

Lärare kan även använda lästiden till att stötta de elever som har det svårt med läsning. 

Cunningham (2005:89) tycker att läraren ska ta den första tiden av lässtunden till just dessa 

elever. Chambers (2011:42) talar också om att läraren kan uppmuntra de elever som har svårt 

att slå sig till ro med en bok. Detta för att ge alla i elever i klassen möjlighet till en värdefull 

lässtund. Det finns alltså vissa motsägelser i forskning om vad läraren bör göra medan 

eleverna läser. Forskning pekar likväl mot att läraren bör använda lästiden åt läsrelaterade 

uppgifter, då det hjälper eleverna att förstå att läsningen är viktig.  

 

Gambrell (1996:22) frågade vem som får eleverna riktigt intresserade av att läsa. Som svar 

nämndes bland annat klasskamrater. Klasskamrater påverkar varandra och mellanstadieelever 

använder ofta varandra för att veta vilka böcker de ska läsa. Chambers (2011:88) skriver att 

den vanligaste anledningen till att vi väljer en bok är att den rekommenderas av någon vi 

känner. Genom rekommendationer från klasskamrater blir valen också mer effektiva, i och 

med att eleverna snabbare kan hitta relevant litteratur, och mindre riskabla (Hepler & 

Hickman, 1982/2001:279). Detta eftersom elever rekommenderar böcker de tycker om. Får 

eleverna prata om vad de läst leder det till att de läser mer, och på så sätt kan man dra nytta 

av kamratinflytandet (Chambers, 2011:88). Det kan därmed gynna läsningen att låta eleverna 

prata med varandra om den eftersom de då kan “smitta av sig” på varandra och 

rekommendera böcker och på så sätt få andra nyfikna och intresserade.  
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Lärare var ytterligare en av de personer som oftast får eleverna intresserade av att läsa 

(Gambrell, 1996:22). Gambrell (1996:20) skriver att de i sin studie ständigt blev påminda om 

lärarens viktiga roll eftersom barnen återkommande talade om att läraren hade inflytande på 

deras motivation. Det var dock skillnad mellan olika klassrum. I vissa nämndes läraren av 

nästan alla elever, medan läraren i andra klassrum nästan aldrig nämns (20). Detta pekar mot 

att lärarens praktik i klassrummet är viktig. Hur läraren agerar och är inställd till läsning blir 

viktigt.  

 

En medvetenhet kring den egna synen på litteratur är viktigt för lärare. Ewald (2007:138) 

skriver att lärares syn på läsning kan ha stor påverkan på eleverna. Det räcker inte att som 

lärare bara prata om hur bra läsning är, utan eleverna behöver se att läsning har ett värde för 

läraren och att denne lever som en läsare (Willingham, 2015:5). Enligt den tanken behöver 

lärare alltså vara äkta läsare och läsa själv för att kunna påverka eleverna i den riktningen. 

Det har även visat sig att elever blir mer angelägna att läsa om de vet att läraren värderar den 

tiden högt (Hepler & Hickman, 1982/2001:282). Gambrell (1996:20) anser att lärarens syn på 

läsnings höga värde kan påverka elevernas motivation till läsning. Även det stärker tanken 

om att lärarens tankar om den tysta läsningen påverkar eleverna. Om eleverna märker att 

läraren tycker om läsning blir det troligare att lästiden spenderas väl. I en studie av McKool 

och Gespass (2009:271) visade det sig att lärare som läser för nöjes skull använde sig mer 

konsekvent av tyst läsning i sin undervisning. Lärarens egen attityd till läsning påverkar även 

vilka metoder hen använder i sin undervisning (McKool & Gespass, 2009:273). Det finns 

följaktligen även en koppling mellan metodval och hur mycket tid lärare lägger på att läsa 

böcker själva utanför arbetstid.  

2.4 Arbeta med den tysta läsningen 

Ewald (2007:373) konstaterade att den litteraturundervisning som sker i skolan saknar ett 

medvetet förhållningssätt från lärare. Den tanken leder vidare till att syftet med läsningen då 

inte synliggörs. Ett syfte med att låta elever läsa kan vara för att kunna arbeta med läsningen. 

Genom att själv vara insatt i vad eleverna läser får läraren helt andra förutsättningar för att 

kunna diskutera relevanta aspekter ur litteraturen. Ewald (2007:138) anser att de teman och 

frågeställningar som tas upp i litteraturläsningen är beroende av läraren. För att kunna 

anpassa sig till elevernas behov när det gäller val av litteratur och diskussioner är det därmed 

viktigt att läraren är intresserad av och insatt i den litteratur eleverna läser.  
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Åsikter huruvida litteraturen ska bearbetas eller inte skiljer sig åt hos forskare. Siah och 

Kwok (2010:168) anser att litteraturen inte behöver läsas ut, bearbetas eller bedömas 

eftersom lästiden ska vara för nöjes skull. Det finns dock många möjligheter till att arbeta 

med den tysta läsningen i klassrummet, och Jönsson (2009:88) tycker att det är viktigt att 

bearbetning av litteratur sker gemensamt även när läsningen är självständig. En anledning till 

detta är för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av läsningen. McKool och Gespass 

(2009:272) skriver att det måste finns tid för att diskutera böckerna för att läsningen ska bli 

effektiv. Bearbetning av litteratur kan även minska risken för att elever låtsasläser (Reutzel & 

Juth, 2014:33). Det kan därmed leda till att elever hinner läsa mer och få en större förståelse 

för texten. Trots att eleverna läser olika böcker finns det flera olika sätt man kan arbeta med 

litteraturen som lärare. Detta kan ske genom exempelvis boksamtal, loggboksskrivande eller 

att ställa frågor till texten (Hepler & Hickman, 1982/2001:280; Ewald, 2007:331; Chambers, 

2011; Dickerson, 2015). Det finns därmed många möjligheter till bearbetning av litteratur. 

Syftet med läsningen blir alltså beroende av vilket sätt läraren har tänkt sig att läsningen ska 

användas. Ska den inte bearbetas får den ett syfte och om meningen är att arbeta med 

litteraturen får den ett annat. 

 

Tidigare forskning visar hur viktig läraren är för elevers tysta, enskilda läsning, både för hur 

lektionerna ser ut och för elevernas motivation. Därför ser vi att det är relevant att vidare 

undersöka hur svensklärare säger sig arbeta med den tysta läsningen. Vi använder den 

tidigare forskningen och de teoretiska perspektiven i vår diskussion för att kunna sätta 

lärarnas åsikter i relation till forskning. Även de begrepp som används i vårt arbete är kopplat 

till detta. 

3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt metodval med genomförande och reflektioner. 

Även analysmetod och etiska överväganden tas upp här.   

3.1 Intervju som metod 

För att undersöka hur lärare arbetar med den tysta, enskilda läsningen i klassrummet har vi 

valt att arbeta med kvalitativa intervjuer. Detta eftersom vi ville genomföra en kvalitativ 

studie med lärares synvinkel på elevers tysta enskilda läsning. Kvalitativa intervjuer är en bra 
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metod om man vill få fylliga och detaljerade svar (Christoffersen & Johannessen, 2015:83). 

Genom intervjuer fick vi även möjligheten att anpassa frågorna efter situationen och ha 

möjlighet att förtydliga vid oklarheter (Christoffersen & Johannessen, 2015:83, 86). Vi 

använde oss av en semistrukturerad intervju som byggde på en intervjuguide (se bilaga 1) 

med förutbestämda frågor men med utrymme för flexibilitet.  

 

Intervjuguiden utformades utifrån syftet med vårt arbete. Den är även relaterad till tidigare 

forskning. För att underlätta analysen av studien utgick vi båda från samma intervjuguide, så 

vi hade samma grundförutsättningar för intervjuerna. Vi hade frågor som alla informanter 

fick svara på, och några frågor av karaktären följdfrågor som inte alla svarade på. Detta 

gjorde att vi i förväg kunde säkerställa att en viss typ av information skulle samlas in, men att 

även svaren skulle bli så fylliga som möjligt då den inte var helt standardiserad. Mycket tid 

lades ner på intervjuguiden så att vi kunde säkerställa att den skulle ge oss det material vi 

behövde för att svara på våra forskningsfrågor.  

3.2 Genomförande 

Vår ursprungliga tanke var att intervjua fem till sju lärare för att få in tillräckligt med material 

utifrån den givna tidsramen. Vi försökte få kontakt med lärare genom att maila rektorer, på 

sex olika skolor, med en förfrågan om deltagande lärare. Vi gjorde på detta sätt eftersom vi 

ville få en chans att få tillräckligt många intresserade lärare, men inte för många. Det var bara 

en skola som svarade, nekande, vilket vi tror beror på att skolorna får många förfrågningar 

från lärarstudenter. Detta ledde till att vi fick använda oss av våra egna kontakter för att 

kunna utföra våra intervjuer. Det hade med facit i hand kanske kunnat bli fler villiga 

deltagare om vi hade mailat många flera skolor, alternativt skickat ut förfrågningarna tidigare. 

Vi valde dock medvetet att inte maila ut förfrågningar för tidigt eftersom vi tänkte att lärarna 

då kunde skjuta upp det och på så sätt glömma bort det.  

 

Vi landade slutligen i sex intervjuer med lärare från fyra olika skolor i två olika kommuner. 

Från början tänkte vi välja lärare som vi inte hade arbetat med tidigare, eftersom vi själva 

skulle ha kunnat påverka de lärare vi redan har träffat. Detta var som sagt svårt, så vi behövde 

använda oss av lärare vi redan haft kontakt med och även privata kontakter. Vi undvek 

däremot att intervjua de lärare vi själva har haft som handledare på VFU:er eftersom det är de 

vi har haft mest kontakt med. Alla deltagare i studien var kvinnor, vilket var en ren slump. 
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Detta kanske är för att det var övervägande del kvinnor på skolorna vi var på, men också för 

att det var de som var villiga att ställa upp.   

 

Vidare ledde valet av informanter till att vi redan hade haft en presentation av vår tidigare 

uppsats (Lövdal & Wirsén, 2017) på våra VFU-skolor och att vissa lärare i intervjuerna då 

redan hade hört om ämnet och haft chans att fundera över det. På ett sätt kan vi se det som 

positivt då dessa lärare redan hade hunnit tänka på hur de själva faktiskt arbetar med den tysta 

läsningen i klassrummet innan intervjuerna. Å andra sidan kan vi också se nackdelarna 

eftersom vi då kan ha påverkat dessa lärares tankar.  

 

Vi bestämde oss för att lärarna skulle vara behöriga och aktivt undervisa i svenskämnet i 

årskurserna 4-6, men att erfarenheten hos lärarna inte spelade någon roll eftersom lärare som 

har varit yrkesverksamma länge och nyutbildade lärare kan ha olika åsikter i frågan. Vi har 

behövt sträcka oss lite längre än våra ursprungliga tankar och inkludera en lärare som 

undervisar i svenska som andraspråk på mellanstadiet. Detta eftersom hon var villig att ställa 

upp. Detta ser vi dock som något positivt då vi fick ytterligare ett perspektiv på hur lärare 

arbetar med elevers tysta läsning, och därmed även hur lärare kan arbeta med läsningen för de 

elever som läser svenska som andraspråk. I övrigt var alla informanter behöriga och de 

undervisade i svenska. Vi fick även en spridning på erfarenhet hos lärarna då en endast 

arbetat ett år och några andra arbetat länge som lärare. Detta märktes i intervjuerna eftersom 

de erfarna lärarna hade hunnit prova olika metoder gällande den tysta läsningen i 

klassrummet. Det märktes även genom att de kunde jämföra tidigare klasser med varandra 

och se tillbaka på tidigare arbetssätt.  
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Presentation av informanterna:  

Informant Skola Kön Yrkesverksam 

lärare 

Undervisar i 

1 A Kvinna 15 år Svenska  

2 A Kvinna 6 år Svenska 

3 B Kvinna 13 år, och 

tidigare 

fritidspedagog 

Svenska 

4 C Kvinna 1 år Svenska 

5 B Kvinna Länge1, och 

tidigare 

fritidspedagog 

Svenska som 

andraspråk 

6 D Kvinna 3 år Svenska 

 

 

Vi försökte ha en neutral inställning vid intervjuerna för att inte påverka informanterna och 

för att informanterna skulle känna att de kunde vara öppna och ärliga gentemot oss. Att några 

informanter redan visste vilka vi var och att vi hade träffats tidigare kan ha lett till att de 

kände att de kunde vara mer avslappnade med oss, och därmed mer öppna och ärliga.  

 

Intervjuguiden hade en bra flexibilitet i kombination med de fasta frågorna vi ville ställa. 

Detta gav oss möjligheten att anpassa följdfrågor och frågeföljd efter vad intervjupersonerna 

pratade om, och om vi kom på något nytt intressant under intervjuns gång. Detta är en stor 

fördel eftersom vi då fick reda på fler saker än vad vi skulle ha om vi bara hade följt 

intervjuguiden. Frågorna i sig var bra formulerade och de gav oss det material vi ville få in. 

En reflektion i efterhand är att vi hade kunnat hitta fler intressanta faktorer om vi hade haft 

fler öppna frågor. Dock blev tidsramen för intervjuerna bra genom den intervjuguide vi 

använde oss av, då vi fick en bra känsla för hur lång tid en intervju skulle ta. Inför framtiden 

skulle vi kunna bli bättre på att spontant komma på relevanta följdfrågor för att få ännu 

fylligare svar.  

 

I efterhand kom vi på ytterligare saker vi kände att vi skulle ha frågat våra informanter om i 

intervjuerna. Detta ledde till att vi mailade våra informanter för att få förtydligande svar. Alla 

                                                 
1 Läraren angav ej antal år 
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informanter svarade inte, och svaren vi fick blev inte så djupgående som de kanske hade 

blivit om de hade ställts vid själva intervjutillfället, men vi fick de svar vi behövde för att 

fortsätta.  

 

För att förbättra studien skulle vi ha kunnat kombinera intervjuerna med observationer i 

klassrummet för att se hur lärare arbetar med läsningen i klassrummet och därmed inte bara 

fått veta det genom vad lärarna berättade. Tankar om elevintervjuer för att jämföra lärares och 

elevers tankar om den tysta läsningen fanns också med i starten men vi valde bort dessa 

metoder eftersom det kändes svårt att få in relevant material inom tidsramen. 

3.3 Analysmetod 

Vi har valt att utgå från Braun och Clarks (2006) tematiska analys, men vi har anpassat den 

efter vårt arbete eftersom vi är två som har analyserat materialet. Vi har framförallt anpassat 

oss genom att vi gjorde våra analyser och döpte våra teman var för sig till att börja med för 

att sedan jämföra våra resultat. Vidare fick vi då diskutera dessa och föra ihop dem i passande 

teman.  

 

Vi började med att transkribera våra intervjuer för att sedan läsa igenom dem några gånger. 

Efter det fortsatte vi med att bestämma vilka delar i tematiseringen vi tyckte var viktigast att 

fokusera på, utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Sedan tematiserade vi 

transkriptionerna var för sig för att få en ökad validitet, för att se om vi hittade liknande 

aspekter i intervjuerna och övergripande teman. Vi tematiserade initialt för att sedan kunna 

para ihop mindre teman i större övergripande, och för att kunna ändra teman vid behov. Vi 

namngav våra teman efter vad det var vi ville få reda på, utifrån tidigare forskning och vårt 

syfte. Sedan kunde vi jämföra våra analyser för att se om vi hade tematiserat likadant. Efter 

det kunde vi besluta oss för vad som var mest relevant att ta upp i resultatdelen. Vi valde 

sålunda bort irrelevanta faktorer och sidospår, såsom intressanta aspekter som inte var 

kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Fördelar med den här analysmetoden har varit att vi har kunnat hitta olika teman i 

transkriptionerna och därmed har vi även fått djupare svar på våra frågor än vad vi skulle ha 

fått vid exempelvis en enkät. Nackdelen är att det har tagit tid att transkribera och analysera 

datan. Analysen har gått bra eftersom vi samarbetade bra och hade kommit fram till liknande 
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saker i våra enskilda analyser. Detta underlättade den fortsatta processen med resultat och 

diskussion.  

 

När vi gjorde transkriptionen gjorde vi en förenklad transkription, då vi ansåg att det var 

innehållet som var det viktiga. Vi har därmed bortsett från irrelevanta ljud, som inte tillför 

transkriptionerna något, såsom ”eh” och ”hm” och pauser. Vi har anpassat transkriptionerna 

till skriftspråk och därmed inte skrivit exakt som informanterna sa. Exempelvis viss 

meningsbyggnad och talspråk. Eftersom vi på förhand hade bestämt hur vi skulle gå tillväga 

med transkriberingarna gick det bra. Det ledde också till att våra transkriptioner ser likadana 

ut. När namn nämndes valde vi att skriva “X” istället för namnet för att på så sätt avkoda 

intervjuerna.  

3.4 Etiska överväganden 

Vi har använt oss av de forskningsetiska principerna, såsom informerat samtycke, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet, och skydd mot skada (David & Sutton, 2016:53 f.f.). Vi 

ansåg att det inte fanns någon påtagligt känslig aspekt inom vårt ämne, vilket ledde till att vi 

inte gjorde några specifika etiska överväganden. Vi informerade informanterna i förväg om 

de forskningsetiska principerna. Eftersom alla informanter är vuxna informerade vi muntligt 

om detta och hade en muntlig överenskommelse.  

4. Lärares förhållande till elevers tysta läsning 

I våra intervjuer framkom många intressanta faktorer i förhållande till vårt syfte och våra 

frågeställningar. I det följande kapitlet kommer vi därmed presentera resultaten utifrån våra 

intervjuer.  

4.1 Läsande förebild  

För att se om lärarna var äkta läsare frågade vi om deras egna läsvanor. Med äkta läsare 

menar vi om lärarna själva läser för sin egen skull och om de värderar läsning som något 

meningsfullt. Alla lärare sa sig vara läsare, men de läser olika sorters litteratur och olika 

mycket. De läste alltifrån varje dag till i olika perioder. Anledningarna till varför de läser 

skiljer sig en del. Att det är avkopplande och avslappnande nämns av flera lärare, bland annat 

av Informant 4. Informant 5 läser i perioder eftersom hon ibland säger sig ha svårt att komma 

in ordentligt i böckerna. Som hon säger:   
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Jag kan prova fyra, fem stycken och så kommer jag inte in i första kapitlet riktigt så jag känner att 

“åh den här är så spännande”, så jag måste veta hur det går, då kan jag liksom lägga ifrån mig den. 

(Informant 5) 

 

Dock har hon svårt att lägga ifrån sig böcker när hon väl har kommit in i dem. Andra 

anledningar informanterna anger som skäl till läsning är för att komma in i en annan värld, att 

leva sig in i dem med spänning och intriger. 

 

Vad lärarna läser skiljer sig en del. De flesta av lärarna läser för eget nöjes skull. Informant 3 

läser varje kväll och säger även: 

 

Jag har fastnat i en genre. Jag läser mycket deckare så jag är fast där ganska mycket. Jag läser 

annat också men jag går ofta tillbaka till deckare. (Informant 3) 

 

Informant 6 läser nästan bara läser barn- och ungdomslitteratur.  

 

...när jag jobbar så läser jag typ bara ungdomsböcker. Bland annat för att veta vad barnen läser… 

Och det är inte lika tungt. (Informant 6) 

 

I övrigt verkar informanterna mestadels läsa barn- och ungdomslitteratur i undervisningssyfte 

och för att ha koll på vad som finns och vad som kommer ut. Informant 3 säger: 

 

Jag gör ju det ibland när jag läser böcker som jag ska läsa för eleverna när jag läser högt, så har jag 

ju läst de böckerna innan, så... Men annars läser jag inte jättemycket men alltså det går ganska 

snabbt att läsa sådana böcker så det händer att jag gör det också. (Informant 3) 

 

Hon läser barn- och ungdomsböcker för att ha koll på läget, men hon anser också att man kan 

få mycket tips ändå på andra ställen:  

 

Man får ju mycket tips på nätet ändå får man ju. Eh, och andra... det finns ju bra tips som man kan 

ta del av och inte bara biblioteken och så utan andra grupper och så man kan vara med i på nätet. 

(Informant 3) 

 

Informant 5 sticker ut ur mängden eftersom hon läser barn- och ungdomslitteratur för sitt eget 

nöjes skull.  

 

För att jag tycker om ungdomsböcker. Jag älskar Harry Potter, jag älskar fantasy i ungdomsböcker 

för de är oftast väldigt bra. ... Sen kan jag läsa barnböcker bara för att jag tycker det är fina bilder, 

för att jag tycker att det är kul! (Informant 5) 
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Dock så läser hon även för undervisningssyfte och för att ha koll på dagens litteratur. Hon vill 

ha koll på vad som finns i biblioteket och på nya böcker så att hon kan rekommendera böcker 

till eleverna. 

 

...tänker att jag börjar läsa lite. Hur ser texten ut? Är det något jag själv skulle vilja läsa? Så man 

kan rekommendera. ... Jag är mycket själv nere i skolbiblioteket och försöker läsa lite på baksidor 

och bläddra lite i böcker. Så jag vet lite vad det handlar om. (Informant 5) 

 

De andra lärarna verkar mestadels läsa barn- och ungdomslitteratur i undervisningssyfte, och 

då främst för att ha koll på böckerna de tänker läsa högt för eleverna. 

4.1.1 Läraren när eleverna läser 

Genom intervjuerna framkom att flera av lärarna använder tiden åt andra saker än 

läsrelaterade uppgifter. Tiden går åt till bland annat administrativa uppgifter såsom närvaro 

och att förbereda lektioner. Informant 3 fixar bland annat med administrativa uppgifter.  

 

...och sen så har jag fixat med närvaron, man springer och ringer om det är något och sådär. 

(Informant 3) 

 

Vidare använder lärarna tiden för att lösa problem och prata med elever. Informant 6 kan 

använda tiden till att svara på frågor och reda ut problem. Även Informant 2 säger att hon 

använder tiden till att prata enskilt med elever. Själv formulerar hon sig såhär:  

 

För de är vana vid att det är okay att prata med mig, det är ett bra tillfälle att göra det när alla sitter 

och läser. (Informant 2) 

 

Informant 3 verkar emellertid mer medveten om problemet med att använda tiden till andra 

saker än läsrelaterade uppgifter och funderar över om huvudsyftet med läsningen kanske 

försvinner när man använder den så här. Hon säger att:  

 

Läsningen kanske stryker på foten då för att man inte gör det medvetet utan att man gör det för att 

det ska vara lugnt. (Informant 3) 

 

Med det menar hon att elevernas läsning inte blir så bra som den skulle kunna bli. Vidare 

pratar hon om att hon trots allt är närvarande. 

 

Fast det är ju inte så att… jag tänker också... det är ju inte så att jag sitter med min kaffekopp. Men 

jag tänker att vissa gör ju det. Jag skulle aldrig visa mig ointresserad på det sättet. Men om man 

fixar liksom, men närvaron är ju sånt man måste liksom kolla av ... Det tar ju en liten stund. Sen är 

det ju det där att jag står där framme, så det är ju inte så att jag går iväg, och är borta och 

frånvarande, utan jag är ju här. (Informant 3) 
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Även Informant 6 använder tiden till att fixa närvaro och förbereda lektionen, men hennes 

mål är att det ska vara en lugn och tyst stund. Ibland sitter hon bara tyst medan eleverna läser.  

 

Lärarna i vår studie ägnar även tiden åt läsrelaterade uppgifter. Hälften av våra intervjuade 

lärare har provat att läsa samtidigt som eleverna läser. Dock verkar endast en av våra 

informanter aktivt använda sig av den metoden. Informant 5 menar att hon gärna har en bok 

bredvid sig när eleverna läser som hon kan läsa i när tiden till det finns. Informant 1 säger:  

 

... det ska jag inte säga att jag gör särskilt ofta för det är ett tag sedan jag provade det att sitta och 

läsa själv i en skönlitterär bok. Men så kan jag göra. (Informant 1) 

 

Några av lärarna använder därmed även elevernas lässtund till egen läsning. Informant 6 har 

provat att läsa själv medan eleverna läser, men hon slutade eftersom hon inte fick tillräckligt 

mycket respons från eleverna. Vilken typ av respons informanten menade att hon saknade 

från eleverna vet vi inte.  

 

Andra läsrelaterade uppgifter informanterna använder sig av är att hjälpa elever som har det 

svårt att börja läsa. Läraren bör hjälpa de elever som behöver stöttning och som har svårt att 

komma igång (Cunningham, 2005:89; Chambers, 2011:42). Detta märkte vi att flera 

informanter gjorde. Informant 6 hjälper elever som har svårt att komma till ro och Informant 

2 säger:  

 

Oftast så blir det ju så att jag märker att någon inte kommer igång. Då går jag och pratar med den, 

och försöker diskutera boken eller liksom kom igen nu, vad ska vi välja? (Informant 2) 

 

Några lärare ser också möjligheterna med att använda tiden till att stötta de elever som har det 

svårt med läsning. Informant 1 säger:  

 

Sen så har jag ju några elever där man försöker jobba med läsning, som kanske har svårt för 

läsning då kan vi ta den stunden att sitta i grupprummet och så läser den eleven högt eller så för 

mig då. (Informant 1) 

 

Informant 5, som undervisar i svenska som andraspråk, är även hon med och stöttar enskilda 

elever.  

 

Ibland sitter jag ju med… om de är flera så är det ju oftast någon jag hjälper kanske med något ord, 

försöker slå upp. Eller sitter med och för-läser någonting. (Informant 5) 
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Vissa av lärarna verkar dock vilja mer med lässtunden. De verkar medvetna om att det de gör 

inte är det ultimata. Informant 3 uttrycker det som att: 

 

Någonstans så tänker man ofta på hur man ska förbättra det, hur man ska få dem att läsa bättre. Det 

gör man ju. Men sen kommer man in i gammal vana igen, ibland glömmer man bort. Man behöver 

lite uppdatering ibland ... ha ett mera aktivt tänk över läsningen. (Informant 3) 

 

Det finns alltså tankar hos informanterna om hur de kan arbeta med litteraturen tillsammans 

med sina elever. Vidare ser vi att det finns en medvetenhet kring att de kan utveckla sin 

undervisning när det kommer till läsning.  

4.1.2 Lärare och förebilder  

Läsande förebilder är relevant om man vill se hur andra personer påverkar ett barns läsning. 

Därför ville vi se vad våra intervjuade lärare hade att säga om det, om de hade några egna 

förebilder när de själva var små och om hur de tror att de påverkar sina nuvarande elever. 

Alla våra informanter sade att de hade läsande förebilder när de var unga. Förebilderna var 

deras föräldrar, syskon och lärare. Informant 3 och 5 sa att de även hade 

högläsningsförebilder. Det verkar som att just dessa förebilder oftast var läraren. Som 

Informant 3 säger:  

 

Jag tyckte om att lyssna på… framförallt högläsningsförebilder. Jag hade lärare som läste, bland 

annat Nils Holgerssons, den tjocka gamla varianten, och det var ju sådär jättespännande. Ah, jag 

har väl lätt att ta till mig högläsning tänker jag. Och även mycket på lågstadiet vet jag att jag hade 

en väldigt religiös fröken hon läste mycket sådana här… du vet… den barmhärtiga samariten och 

hade de här planscherna och läste mycket texter kring det. Det tyckte jag var fascinerande. 

(Informant 3) 

 

Vidare pratar hon om att det var redan här fascinationen för läsning började. Informant 5 

tyckte att högläsningen var det bästa i skolan, och att alla hennes svensklärare har läst högt, 

och att hon har älskat det. Även högläsande föräldrar nämns. 

 

Informant 3 tror inte att det är hon själv som lärare som påverkar att det blir skillnad mellan 

klasserna hon undervisar i, då hon själv beter sig på samma sätt i båda. Hon reflekterar dock 

över att lärare påverkar sina elever. Som hon formulerar det: 

 

För det är ju inte så, jag är ju i båda klasserna så det har ju inte med mig att göra. Eller, det kan ju 

vara att man sprider som lärare sprider olika men jag tror inte… jag tror att det är en läsande klass 

den där andra. (Informant 3) 
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Informanterna är mestadels överens om att de påverkar elevernas läsning. Informant 5 säger:  

 

Jag tror att jag påverkar jättemycket. Min inställning till böcker, vad jag tycker om böcker, vilka 

böcker jag tar fram. Jag tror jätte… jag tror jag påverkar dem väldigt mycket. (Informant 5) 

 

Även Informant 4 känner att struktur och närvaro i både läsande och bokval påverkar.  

Några av lärarna säger att det inte är något de reflekterat över så mycket. Informant 2 pratar 

om hur hon påverkar sina elever.  

 

Säkert mer än vad man tänker på. Men att jag skulle kunna motivera dem på ett bättre sätt, det tror 

jag ju. Men jag har inte reflekterat över det, men det är ju nyttigt att göra det. (Informant 2) 

 

Påverkan på eleverna och deras läsning visas härmed vara verklig. Vi ser detta genom att 

informanterna själva har haft läsande förebilder när de var unga och genom att de själva anser 

att de påverkar eleverna i deras läsning.  

4.2 Motivation 

En viktig faktor när det kommer till att vilja läsa är motivation. Vi ville ta reda på om lärarna 

anser att eleverna verkar sugna på att läsa när det är dags för det. Flera av lärarna säger att det 

skiljer sig åt mellan eleverna. Informant 1 säger:  

 

Några är riktiga bokslukare och kan läsa, läsa, läsa. Men många läser lite kanske, byter bok, har 

svårt att fokusera. (Informant 1) 

 

Även informant 2 pratar om elevernas olika känslor till läsning, och säger:  

 

För att ja man märker ju att det är många som tycker om att läsa och de blir glada när de får läsa. 

Men sen tycker jag att det är svårt för de är ju många som inte tycker om det också, och att de 

istället blir besvikna när det ska vara tyst läsning. (Informant 2) 

 

Skillnader mellan klasser kan vara stor. Informant 3 har svenska i två olika klasser och har 

sett stora skillnader, vilket hon tror kan bero på att eleverna påverkar varandra, åt båda håll. 

Hon pratar också om att lärarens beteende givetvis också kan påverka. 

 

Ja där inne läser de ju. De kastar sig över och tycker att det är jättemysigt. Och härinne är det ju en 

liten skara som inte vill liksom. ... inte lika tufft att läsa på något sätt. Men där inne är det ju, där 

sprider det sig ju till varandra. (Informant 3) 

  

Lärare kan arbeta aktivt på flera olika sätt för att främja elevers motivation till tyst läsning. 

För att få eleverna motiverade till att läsa behöver läraren ge eleverna regelbunden tid till 

läsning. Vid frågan om hur och när eleverna läser svarar fyra av våra sex intervjuade lärare 
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(Informant 1, 2, 3 och 6) att de låter eleverna läsa tyst från tre gånger i veckan till varje dag. 

Tidsmässigt ligger det runt tio till tjugo minuter. Informant 3 säger att det är för att eleverna 

inte orkar läsa längre.  

 

Ja det är väl det att det brukar räcka. Sen börjar man märka att de inte orkar riktigt längre. Det är ju 

fyror det här… man märker ju liksom när det inte blir bra. Man kan ju läsa längre ibland om det 

funkar. (Informant 3) 

 

 De två informanter som tänker annorlunda är nummer 4 och 5. Informant 5 undervisar i 

svenska som andraspråk och därför anpassar hon läsningen efter vad som behövs för tillfället 

och beroende på hur mycket eleverna förstår och hur långt de har kommit med språket. 

Informant 4 skiljer sig från de andra eftersom hon bara låter eleverna läsa tyst en gång i 

veckan, men då fyrtio till femtio minuter. Anledningen är för att de ska kunna hinna slappna 

av och komma in i läsningen. Själv läser hon också för att slappna av vilket är intressant då vi 

kan se en koppling mellan hennes syfte med sin egen läsning och med elevernas läsning. Vi 

tänker att hon själv behöver den tiden för att hinna komma in i läsningen och därmed även 

vill ge eleverna den chansen.  

4.2.1 Bokval 

Genom att ge eleverna valmöjligheter kan man få dem att bli mer sugna på att läsa. Att låta 

eleverna själva välja vad de vill läsa är något fem av våra sex informanter använder sig av. 

Informant 5 väljer böcker åt sina elever. Hon låter inte eleverna välja böcker själva då hon 

arbetar med svenska som andraspråk, då det är viktigt för henne att eleverna får böcker de 

klarar av. Informant 5 verkar fokusera på att läsningen ska hamna på rätt nivå, medan övriga 

lärare fokuserar mer på att litteraturen ska vara självvald. Om vi generaliserar kan man tänka 

sig att de flesta elever antagligen hamnar på ungefär rätt nivå vid bokvalen då för lätta och för 

svåra böcker inte är något roligt att läsa, men vissa elever kan behöva stöd i valet av litteratur 

för att hamna på en nivå där läsningen blir stimulerande, rolig och utvecklande. 

   

Vi ser dock en skillnad i om lärarna finns med som stöd för eleverna eller inte. Informant 3, 4 

och 6 verkar försöka hjälpa eleverna vid bokval. Informant 3 pratar dock om det som att det 

ofta snarare är en vuxen närvarande när eleverna lånar böcker än att den vuxne hjälper 

eleverna att välja rätt böcker. Hon pratar senare om att eleverna inte alltid hamnar på rätt nivå 

i läsningen. Detta är intressant eftersom hon tror att elever ofta väljer för svåra böcker, 

samtidigt som hon inte arbetar med att vägleda eleverna i deras val av böcker. Flera av 
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informanterna (2 och 5) kommer även de in på att prata om att elever ofta vill läsa för svåra 

böcker. Informant 2 säger att hon vet vilka det är i gruppen som behöver hjälp.  

 

Men sen är det ju alltid de, samma personer som behöver stöd och som ofta kanske väljer, de vill 

välja svåra böcker men kanske behöver en lite enklare bok. (Informant 2) 

 

Detta tyder på att lärare ofta låter eleverna välja böcker fritt fastän de skulle vara i behov av 

mer stöd vid valet för att hamna på rätt nivå i läsningen. Några informanter problematiserar 

detta i och med att det tycker att det var svårt att vara ett bra stöd eftersom man måste hitta 

rätt sorts böcker. Informant 1 uttrycker det som att:  

 

Det här är ju en jättesvår balansgång. Man vill att de ska välja något som de tycker om, och så kan 

det vara svårt ibland för dem själva att hitta rätt nivå. X i biblioteket kan hjälpa oss, men det är 

svårt att hinna vara med sådär och hjälpa alla att hitta rätt bok liksom. Både lagom svår och också 

få dem att variera sig. (Informant 1)  

 

Det kan alltså vara svårt att ge rätt stöd till rätt elev, men det blir antagligen enklare om 

läraren är insatt i vad eleverna tycker om att läsa och vilken nivå de ligger på. På så sätt kan 

läraren enklare kunna rekommendera böcker och hjälpa dem att välja litteratur. 

  

Ett annat sätt att gagna elevers motivation till tyst läsning är att ta med dem till biblioteket. 

Detta är något alla informanter använder sig av. Många verkar förlita sig på hjälp från 

bibliotekarierna, och flera saknar att ha bibliotekarier i skolbiblioteken. Informant 4 säger att 

de inte arbetar med böckerna längre för att fokusbibliotekarien har slutat, och informant 3 

säger:  

 

...för det kan jag sakna faktiskt, någon bibliotekarie liksom. (Informant 3) 

 

Detta eftersom hon saknar vägledning för eleverna. Bibliotekarien kan således användas för 

att stötta eleverna i deras val av böcker och för att hamna på rätt nivå. Informant 6 har en 

bibliotekarie i skolbiblioteket som hjälp och stöd. Hon säger att bibliotekarien gör mycket när 

de är där en gång i månaden, bland annat har små genomgångar och rekommenderar böcker. 

Boktips av bibliotekarien verkar därmed också vara ett bra sätt för att få eleverna motiverade 

till att vilja läsa. 

 

Bibliotekens utbud kan även det påverka elevernas motivation. Det är olika åsikter hos 

informanterna om hur stort utbud de anser att skolbiblioteket har. Informant 2 anser att ett 

litet utbud gör att det indirekt är skolan som bestämmer vad de läser, och på vilken nivå 
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litteraturen är på. I vår tredje undersökta skola skiljer sig lärarnas åsikter åt. Informant 1 anser 

att det finns ett stort utbud av litteratur i biblioteket. Informant 2 å andra sidan pratar om 

utbudet ur elevernas synvinkel, vilket ingen av de andra informanterna gör. 

 

Ja alltså, det finns ju. Men eleverna har ju alltid sina favoriter som de tycker saknas. Så det hör jag 

ju väldigt mycket liksom i gruppen. Om jag bara skulle gå in där och titta då skulle jag tycka att 

det klart det finns det och det finns det, det finns nåt för den och den, men jag upplever inte att 

eleverna tycker det. De tycker att det saknas. (Informant 2) 

 

Det är intressant eftersom vi här får två olika åsikter om samma bibliotek. 

  

Läraren kan även låta eleverna tipsa varandra till val av litteratur, och det kan ha stor 

påverkan på motivationen. Informant 3 menar att eleverna får bäst tips av varandra. En 

anledning till detta kan vara för att klasskamrater är bidragande till att få elever att bli riktigt 

intresserade av att läsa (Gambrell, 1996:22). Enligt våra informanter kan eleverna även tipsa 

varandra genom bokrecensioner. Informant 4 använde sig av just bokrecensioner efter lästa 

böcker för att kunna ha en pärm med boktips i klassrummet, där eleverna kunde läsa 

varandras tips.  

 

När de har läst färdigt en bok så ska de skriva en bokrecension där de berättar vad det är för genre 

och författare, och om det var något speciellt bra med boken och om det var något speciellt dåligt. 

Och sen så sätter de ett betyg på boken. Sen sätter den i en pärm i klassrummet som alla kan få 

tillgång till och kan läsa i och få tips. (Informant 4) 

 

Det kan alltså vara bra att låta elever hjälpa varandra i val av litteratur.  

4.2.2 Olika sorters litteratur 

Att låta eleverna möta olika genrer och typer av litteratur kan även det öka deras läslust. De 

flesta informanter verkar tycka att det finns olika genrer i biblioteket. Flera informanter säger 

att eleverna överlag i klassen läser olika genrer, men att enskilda elever oftast brukar fokusera 

på specifika genrer och fastna i något specifikt. Informant 3 försöker pusha på eleverna för att 

få dem att byta genre ibland. Hon säger att:  

 

En del elever fastnar ju och läser för lätta böcker. Har man börjat med någon hästbok som är till 

exempel väldigt lätt så läser man hela serien rätt av, och gärna om igen. Inte jämt, men de får man 

ju pusha på att försöka få att läsa svårare böcker eller byta genre lite. (Informant 3) 
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Vissa lärare verkar motarbeta elevernas vana att bara läsa samma genre hela tiden genom att 

ta in boklådor i klassrummet. Detta med syftet att bredda elevernas läsning, då de måste välja 

att läsa böcker ur boklådan med olika genrer. Informant 2 formulerar sig på det här sättet:  

 

Men de får välja själva efter sin förmåga liksom och vad de är intresserade av. Förutom när vi har 

tagit in de här lådorna då och kört. Och då har vi försökt blanda så att det har varit en del väldigt 

lätta böcker men också nån lite tjockare, och olika genrer så att de ska försöka testa annat än vad 

de brukar läsa också. (Informant 2) 

 

 

Genrer kan också ses som annat än just skönlitterära böcker. Att eleverna läser olika genrer 

kan även innebära att de läser olika sorters litteratur som exempelvis serietidningar och 

faktaböcker. Vid vidare efterforskning angående vilken sorts litteratur 

eleverna fick läsa kom vi fram till att lärare har skilda åsikter. I intervjun sa Informant 3 

såhär:  

 

... det är ju inte fel att läsa annat, men jag tänker, de kan gärna slänga sig över kamratposten eller 

något sånt där liksom som också är läsning, men ibland så skulle de ju behöva den här skönlitterära 

bara. Bokbok. (Informant 3) 

 

Detta visar en tanke om att skönlitterär läsning är det som eftersträvas. Även om 

kamratposten och liknande får läsas under tiden för den tysta läsningen ibland känns det som 

att det inte är det som är ultimat i lärarens ögon.  

 

Informant 6 sticker ut ur mängden då hon verkar anse att det är bra när eleverna vill läsa olika 

saker. Eleverna får enligt henne välja vilken sorts litteratur de vill och hon säger:  

 

Helst flera olika typer av... för mig får de gärna ha faktaböcker för det är inte så tungt att läsa. 

(Informant 6) 

 

Hon fortsätter även med att säga att det viktigaste är att eleverna hittar något de vill läsa, så 

att de kommer igång.  

 

...och det är därför jag försöker att verkligen uppmuntra till serietidningar eller ja mycket bilder, 

fakta. Bara för att få igång läsningen, det är okej. (Informant 6) 

 

I motsats till de andra informanterna uppmuntrar hon eleverna till att välja annat än 

skönlitteratur för att hon ser fördelarna med det. Att låta eleverna läsa olika sorters litteratur 

är även det något som kan få elever som saknar läslust att komma igång (Moss & 

Hendershot, 2002:16; Cunningham, 2005:89 f.f.). De flesta lärare verkar tycka att det är okej 
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att eleverna läser annat än skönlitteratur, men det verkar ändå som att det används främst för 

att det är någon elev som inte har kommit in i någon skönlitterär bok än. Informant 3 säger att 

serietidningar är okej om man inte kan locka med annat. Det verkar alltså som att annan 

litteratur i detta fall mer används i väntan på att eleverna ska komma igång med en 

skönlitterär bok, och att det är själva målet. 

 

Olika sorters litteratur har inte bara med tyst läsning att göra. Det är relevant även i 

högläsningen, som då inte bara behöver vara fokuserad kring skönlitteratur. I vår studie är det 

bara Informant 4 som nämner att hon läser annat än skönlitteratur högt. För tillfället läser hon 

en bok om sex- och samlevnad. Det kan vara så att de andra informanterna också läser annat 

än skönlitteratur högt ibland, men det var inget som framkom under intervjuerna.  

 

Högläsning kan även användas som ett sätt för att motivera elever till tyst läsning. Bland våra 

informanter visade det sig att alla använder sig av högläsning i undervisningen. Tre av 

informanterna säger att de tycker att högläsning motiverar eleverna till att vilja läsa mer 

själva, vilket vi även kan se i forskning (Cunningham, 2005:88 f.f.; Gambrell, 2011:174). 

Informant 1 använder sig ibland av att starta lästiden med högläsning, och sedan låta eleverna 

läsa tyst. Det är ett utmärkt sätt att fånga elevers intresse för böcker (Battentine, 1996:36), 

eller för att väcka intresse för ny litteratur (Gambrell, 2011:174; Cunningham, 2005:89). 

Informant 1 är ett tydligt exempel på hur man kan göra detta. Hon formulerar det som:  

 

Sen kan det också vara bra det här när man läser, ja om vi jobbar med en högläsningsbok ... så 

kanske vi väljer första delen och så finns det fler delar som de kan läsa själva. Och det brukar vara 

motiverande. (Informant 1) 

 

Hon kan alltså läsa första boken i en serie högt för eleverna för att väcka intresse, vilket kan 

leda till att de blir motiverade till att läsa vidare i serien på egen hand. 

4.2.3 Arbeta med litteratur 

Ytterligare faktorer som är relevant angående motivation är om litteraturen bör bearbetas eller 

inte. På frågan om lärarna arbetar med den tysta enskilda läsningen finns det märkbara 

skillnader mellan informanterna. Vad som är mest motivationshöjande är inte helt självklart, 

då det finns både för-och nackdelar med att bearbeta litteraturen. Ungefär hälften av 

informanterna arbetar dock med litteraturen som eleverna läser. Detta sker på olika sätt 

beroende på vilket syfte lärarna har med läsningen. Informant 3 skiljer sig från mängden då 
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hon känner att det är viktigt att inte bara sätta böckerna i händerna på eleverna och kommer 

med många förslag på hur man kan arbeta med litteraturen. Dessa kan bland annat vara att 

leta efter ord från olika ordklasser, att skriva upp svåra ord och att hitta dialoger i texten. Hon 

säger också:  

 

Jag har provat en del metoder, och det är inte bara att sätta böcker i händerna på eleverna tänker 

jag, utan man behöver också bearbeta vad de läser, ge dem uppgifter och ge dem hjälp på vägen. 

Eh, tyst läsning fungerar i vissa klasser med att de läser och läser och läser, och det är ju jätteroligt 

när de har lässuget! I andra klasser är det ju några som aldrig riktigt läser, och de måste man ju på 

något sätt fånga upp på något annat sätt. Så tyst läsning… ah det är inte självklart att det fungerar 

jättebra. (Informant 3) 

 

Samtidigt säger hon att hon väljer att inte arbeta med böckerna för tillfället, eftersom det inte 

passar i klassen hon har just nu eftersom hon känner att fokuset just nu behöver ligga mer på 

struktur. 

  

Informant 2 arbetar under och efter läsningen. Ibland ställer hon frågor om böckerna, arbetar 

med boksamtal, presentationer och läslogg. Arbetssättet anser hon beror på syftet. Ibland är 

det diskussionen som är viktig och ibland skrivandet och utefter det väljer hon arbetssätt. Hon 

säger:  

 

Det kommer fram mycket när de får sitta och diskutera och prata och de kanske inte orkar skriva 

ifall de skulle behövt skriva en recension utan de får diskutera det istället. Men sen försöker jag ju 

ibland också att de ska skriva ner, alltså idag vill jag att alla skriver och att det kanske inte är att de 

ska svara på, alltså diskutera i liten grupp. (Informant 2) 

 

Hur lärare väljer att arbeta med litteraturen från elevernas tysta läsning skiljer sig alltså åt 

mellan informanterna.  

 

Det är dock inte alla informanter som arbetar med den tysta läsningen. Informant 1 och 3 

arbetar inte med litteraturen för tillfället. Vanligtvis gör inte Informant 6 det heller. Hennes 

tanke är att läsningen ska vara för nöjes skull. 

 

Att inte känna att så fort jag har läst ut den här boken måste jag skriva en bokrecension...utan 

tanken är att det verkligen bara ska vara njutningsläsning. (Informant 6) 

 

En anledning för att inte arbeta med böckerna är enligt Informant 1 att de arbetar mycket med 

andra böcker. Hon upplever också svårigheter med att arbeta med olika böcker, och förklarar 

det såhär:  
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...men det blir lite såhär spretigt när man, det är svårt att hålla ihop det. (Informant 1) 

 

Vi kan alltså se att åsikterna om ifall den tysta läsningen ska arbetas med eller inte skiljer sig. 

Detta beror delvis på vilket syfte lärarna anser att den tysta läsningen har i klassrummet.  

4.3 Syftet med läsning 

Som tidigare nämnt är syftet med elevernas läsning olika hos informanterna. Huvudsyftet de 

flesta anger är att möta olika litteratur samt att utveckla språket med ordförråd, läsflyt och 

läsförståelse. Informant 3 säger: 

 

För att skaffa sig läsvana och förhoppningsvis bli lässugna. En väg in i läsandet, och få upp 

läshastigheten och få känslan för språket, lära sig stava, lära sig skriva. Allting ingår ju liksom, ju 

mer du läser ju mer, desto större ordförråd får du. (Informant 3) 

 

Informant 5 anser att det är grunden till språket. Informant 3 lägger senare till att eleverna 

måste ha ett språk, att de inte klarar sig med det de kan idag om de ska ha ett jobb när de blir 

stora. Detta syfte med elevernas läsning stämmer bra överens med varför forskare tycker att 

elever behöver läsa. Krashen (2004:37) hävdar att läsning är det enda sättet för människor att 

utveckla en mängd kunskaper. Även tanken om att utveckla elevernas läsflyt är bra eftersom 

man behöver det för att kunna läsa effektivt (Gilliam, Dykes, Gerla & Wright, 2011:120).  

 

Lärarnas tankar om elevernas läsning har ytterligare ett syfte: att eleverna ska få starta upp i 

lugn och ro, eller för att få en lugn stund. Den ursprungliga tanken med läsningen verkar då 

komma i skymundan. I enlighet med Siah och Kwok (2010:168) finns det fördelar även med 

detta eftersom läsning enligt dem ska vara för nöjes skull. Informant 3 säger att de har läst på 

morgonen för att starta upp i lugn och ro. Informant 2 använder den tysta läsningen på 

liknande sätt: 

 

Tyst läsning såsom det är i klassrummet idag, det är väl dels jag använder det ju faktiskt för att få 

ner, ja komma in i en bra stämning också. (Informant 2) 

 

Informant 6 tar upp det även hon, men hon anser också att det är många mål som ska nås 

under tio minuter och uttrycker därmed ett dubbelt syfte med lässtunden. Hon vill få en lugn 

stund, men hon vill också väcka intresse för läsningen och ge eleverna möjlighet att komma 

igång att läsa. 
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Informant 1 menar att hon tränar de andra kunskaperna på andra sätt och i andra böcker, och 

att den tysta enskilda läsningen därför är till för att få ett avbrott. Hon säger sig använda 

bänkboksläsning av andra syften än att utveckla läsningen.  

 

Så jag brukar inte tänka att det ger sådär jättemycket i läsning faktiskt. Sen använder jag det ändå, 

ibland och så men inte av det syftet då kanske. (Informant 1) 

 

Även här kommer tankarna om att använda den tysta enskilda läsningen som ett avbrott från 

ordinarie verksamhet:  

 

Men som vi använder det nu så är det lite som en pausverksamhet mer. För att träna läsning, 

läsförståelse och upplevelser av läsning det gör vi på andra sätt tänker jag. Mer gemensamt. För 

det är så många jag upplever inte klarar att sitta och läsa på det sättet. (Informant 1) 

 

Syftet med den tysta, enskilda läsningen kan alltså vara olika hos lärare. 

5. Diskussion och slutsatser 

Vi har genom våra intervjuer och med hjälp av tidigare forskning kommit fram till att lärare 

bör tänka mer på vilken påverkan de har på sina elevers läsning och i förhållande till det bli 

bättre läsande förebilder. De bör även bli medvetna om vilka faktorer som påverkar elevers 

motivation till läsning och arbeta utifrån det. Vidare behöver lärare bli bättre på att stötta sina 

elever i valet av litteratur och ha en större acceptans angående vad elever får läsa. De behöver 

bli mer öppna för annat än bara skönlitteratur eftersom elever tycker om olika sorts litteratur 

och alla behöver få möjlighet att utveckla sin läslust. Genom att anpassa arbetet med den 

tysta läsningen efter klassen kan motivationen bibehållas. Lärare bör även bli medvetna om 

möjligheterna för arbete med den tysta läsningen och i och med det ge eleverna tid till både 

läsning och bearbetning av litteraturen. Syftet med läsningen är även det en viktig del lärare 

behöver bli mer medvetna om. De bör tänka på att syftet med läsning kan innefatta mer än en 

faktor.  

 

Vi kan utifrån våra intervjuer dra slutsatsen att lärare är läsande förebilder, både på gott och 

på ont. Detta eftersom informanterna hade egna läsande förebilder som unga och själva tror 

att de påverkar eleverna. Vi kan också se att lärare skulle kunna bli bättre läsande förebilder, 

kanske om de reflekterade mer över sin påverkan på elevernas läsning och ändrade sitt 

arbetssätt. Enligt Gambrell (1996:20 f.f.) har läraren en stor roll i att få elever intresserade av 

läsning och att motivera dem. Är läraren själv en läsare är det mer troligt att lärarens 
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inställning till läsning är positiv. Lärare som inte värderar läsning så högt kommer antagligen 

inte försöka få till lässtunderna lika frekvent som de som tycker att läsning är viktigt. Detta i 

sin tur påverkar elevernas läsning och deras läsutveckling. Det blir därmed viktigt för lärare 

att själva värdera läsning högt och att vara äkta läsare. Vi har i vår studie sett att lärarna 

värderar läsning, och att alla elever får chansen att läsa tyst för sig själva under skoltid. Även 

Ewald (2007:138) skriver om att lärares syn på läsning kan ha stor påverkan på eleverna. Att 

lärarna själva läser kan därmed påverka elevernas läsning. Frågan är emellertid om eleverna 

märker att läraren värderar läsningen. Tidigare forskning pekar mot att elever behöver se att 

läraren lever som en läsare för att de ska påverkas positivt angående läsningen (Willingham, 

2015:5). Frågan är om det är synligt för eleverna.  

 

Eftersom alla våra informanter var läsare antar vi att de värderar läsning som något 

meningsfullt, även om det säkerligen finns skillnader även här eftersom de läser olika mycket 

och olika sorters litteratur. McKool och Gespass (2009:271) skriver att det bara är de lärare 

som läser själva och som anser att det är viktigt som värderar den stunden för eleverna högt, 

och att de lärarna mer konsekvent använder sig av tyst läsning i undervisningen. Detta visar 

på vikten av att vara en verklig läsare som lärare, och att det är bra om lärare tycker om att 

läsa själva. Om läraren värderar tiden högt är det troligare att eleverna spenderar lästiden väl 

(Hepler & Hickman, 1982/2001:282). Lärares syn på läsning påverkar även elevers 

motivation gentemot den (Gambrell, 1996:20). Frågan är om lärarna i vår studie visar 

eleverna att de är äkta läsare och om eleverna vet att lärarna själva läser på fritiden.  

 

Alla informanter är överens om att de påverkar elevernas läsning, men flera säger att det inte 

är något de har reflekterat över så mycket. Lärare i skolan saknar ofta ett medvetet 

förhållningssätt till litteraturundervisningen (Ewald, 2007:373), och detta är något vi märkte 

genom vår intervjustudie. Läsningen sker ofta på samma sätt som alltid och eleverna får 

mestadels klara sig själva. Den tysta läsningens effektivitet har blivit ifrågasatt eftersom 

eleverna inte får den guidning av läraren som de behöver (Sanden, 2012:227), och kanske är 

det så det är i verkligheten. Utifrån vår studie har vi sett att eleverna sällan får guidning i den 

tysta läsningen. Vi har också märkt att lärarna har mycket tankar om hur den tysta läsningen 

skulle kunna se ut, men när de berättar om hur deras undervisning bedrivs är det ofta det inte 

avspeglas. Frågan är varför lärarna inte är mer medvetna i sin attityd till läsning och i val av 

arbetssätt, när de vet att de själva har en så pass stor påverkan.  
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En intressant iakttagelse angående lärares påverkan är Informant 3 som undervisar i svenska i 

två klasser, där ena klassen älskar att läsa, medan det i den andra klassen är många som har 

svårt för det. Man kan undra vad det är som då påverkar eleverna, och om elevernas påverkan 

på varandra är större än lärarens påverkan på eleverna? Själv tror Informant 3 inte att det har 

med henne att göra, utan att det kan finnas andra anledningar. Hon pratar om att eleverna har 

olika inställning till läsning, och kanske kan det bero på det. Kanske sprider eleverna synen 

på läsning till varandra. Det kan finnas många olika förklaringar, men det är intressant att 

belysa eftersom det då inte enbart är läraren som har en nyckelroll i att motivera elever till 

läsning. 

 

För att se på vilket sätt lärare är läsande förebilder tog vi reda på vad lärarna säger sig göra 

medan eleverna läser. Att läsa medan eleverna läser menar några forskare är något lärare bör 

göra för att vara en läsande förebild (Dickerson, 2015; Chambers, 2011:42; McKool & 

Gespass, 2009:272; Sanacore, 1999:40). Våra informanter gör inte det, vilket vi ser olika 

möjliga anledningar till. En förklaring är att det inte syns på eleverna om det ger någonting, 

och ser man det inte på utsidan är det lätt att bli osäker på det man gör. Andra tankar vi har är 

angående tidsaspekten, där vi tror att lärarna inte gör det för att de har mycket andra saker att 

hinna med. Kanske känner lärarna att det ger mer för dem själva att hinna med sådant som de 

måste göra, och för att själva få tid att andas ut en stund. Man kan anta att det borde ge 

eleverna mer att faktiskt se läraren läsa än att se hen arbeta med annat. Frågan är hur läraren 

bör prioritera. Läsning är en sådan sak eleverna verkar klara av bra själva, vilket ger läraren 

tid att fixa med annat. Men vi anser ändå att det ger så pass mycket att tydligt visa att man är 

en läsande förebild att läraren bör ta tid för att läsa själv under den tysta läsningen.  

 

Många lärare hjälper elever som behöver det under lässtunden. Detta är bra eftersom elever 

behöver lära sig om varför eller hur man läser (Reutzel & Juth, 2014:30). Vi ser dock att det 

bara är eleverna som är i stort behov av hjälp och stöd som får detta. Det är alltså inte hela 

klassen som är inkluderad i det stödet. Lärare kan hjälpa eleverna genom att vara ett bättre 

stöd under lästiden, genom andra läsaktiviteter som bland annat bokprat, visa hur man 

förhåller sig till texter, ge instruktioner eller dela med sig av sin egen läsning (Gambrell, 

1996:20 f.f.; Sanden, 2012:227 f.f.; Reutzel & Juth, 2014:36). Dessa metoder kan hjälpa 

läraren att bli en läsande förebild. Ser vi till vår egen intervjustudie har vi inte märkt att lärare 

använder sig av dessa metoder i den tysta, enskilda läsningen. Informanterna hjälpte 
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visserligen de elever som behövde det, men detta skedde genom att försöka få eleverna att 

komma igång på andra sätt än dem den här forskningen nämner.  

 

Forskning pekar mot att lärare bör använda lästiden åt läsrelaterade uppgifter (Gambrell, 

1996:20; Sanden, 2012:227; Reutzel & Juth, 2014:36). Vi undrar vilka aktiviteter som faller 

in under kategorin ”läsrelaterade uppgifter”. Vi tror inte att det är tillräckligt att läraren bara 

fysiskt befinner sig i klassrummet, utan måste även visa intresse och uppmuntra till läsning, 

både genom sin egen attityd och i val av arbetssätt. Allt läraren är och gör påverkar, och det 

är viktigt att lärare är medvetna om det även i den tysta läsningen. Vad läraren ägnar sig åt 

under elevernas tysta läsning skiljer sig åt en del, och kanske skiljer det sig även åt hos den 

enskilde läraren. Kanske är det bra att det är på det här viset, att läraren gör som den tror är 

bäst, både för sig själv och för eleverna. Vi tror att det är viktigt att läraren anpassar sin 

undervisning efter sin egen förmåga och klassituation, för ingen elev vill ha en stressad lärare 

som inte hinner med vad den ska. Det vore ändå fördelaktigt om lärarna skulle kunna ta tiden 

eleverna läser till att läsa, då det skulle kunna hjälpa dem att få bättre koll på barn- och 

ungdomslitteratur och vidare kunna bli ett bättre stöd när eleverna ska välja vad de ska läsa. 

Det är även viktigt att stötta de elever som har svårt att komma igång, och att samtala med 

eleverna om litteraturen. Genom att göra detta skulle läraren bättre visa eleverna att hen 

också är en läsare och därmed skulle det bli troligare att eleverna ser läraren som en läsande 

förebild.  

 

Angående läraren som läsande förebild kan vi dra slutsatsen att lärare skulle kunna vara 

bättre läsande förebilder än vad de verkar vara idag. Om lärarna ägnade tiden till läsning åt 

relevanta, läsrelaterade uppgifter, själva visade sig vara äkta läsare för eleverna och arbetade 

med den enskilda läsningen skulle kanske eleverna bli bättre läsare och bli mer motiverade 

till läsning. Vi kan emellertid också dra slutsatsen att det inte bara är läraren som ensam 

påverkar elevernas läsning, men att det är bra om de i största möjliga mån försöker vara en 

läsande förebild.  

 

Vi har sett att lärare arbetar för att motivera elever till läsning på många olika sätt, både 

medvetet och omedvetet. Det är bra att lärare arbetar på olika sätt eftersom klasser och elever 

är olika, och därmed behöver olika metoder. Allt arbete lärarna gör är inte medvetet arbete 

för att öka elevers motivation till läsning, men kopplar vi till forskning ser vi att lärare arbetar 
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på motivationshöjande sätt, även om det inte sker medvetet. Vidare kommer vi lyfta några 

intressanta aspekter. En sådan är tidsrelaterad. Tid till läsning är otroligt viktigt för att 

eleverna ska bli bra på att läsa och därmed utveckla tidigare nämnda kunskaper (Gambrell, 

1996:15; Sanacore, 1999:39 f.f.; Jönsson, 2007:156; Duke & Pearson, 2008/2009:108; Stairs 

& Stairs Burgos, 2010:46; Gambrell, 2011:174; Reutzel & Juth, 2014:32; Dickerson, 2015). 

Enligt våra informanter får de flesta elever läsa flera gånger i veckan, men inte alltid varje 

dag vilket enligt forskning vore det ideala (McKool & Gespass, 2009:272; Chambers, 

2011:41; Reutzel & Juth, 2014:32). Vi ser därmed en likhet i vad forskning anser om tiden 

för läsning i förhållande till hur majoriteten av våra informanter gör.  

 

Intressant att lyfta är Informant 4 som själv läser för att få en lugn stund, samtidigt som hon 

låter eleverna läsa en mycket längre stund än övriga informanter, men bara en gång i veckan. 

Kanske beror det på att hon själv ser värdet i att ge eleverna mer sammanhängande lästid 

eftersom hon själv föredrar det, vilket i sin tur visar på att lärarens inställning till läsning 

påverkar undervisningen. Vidare visar det även på att lärarens attityd till läsning påverkar 

metodval, vilket McKool och Gespass (2009:237) skriver om. Frågan är dock om dessa 

elever får den rutin i läsningen som mellanstadieelever behöver. Om vi kopplar detta till en 

annan informant som säger att hon bara låter eleverna läsa korta stunder för att de inte orkar 

mer kan vi fråga oss om Informant 4:as elever faktiskt läser hela lässtunden eller om de ägnar 

sig åt annat. Ytterligare aspekter att ta i beaktande är om dessa elever då hinner utveckla alla 

kunskaper läsning kan utveckla. 

 

Frågan är vad som är det bästa. Är det exempelvis realistiskt att lägga tjugo minuter på 

läsning varje dag och sedan även arbeta med läsningen? Det handlar om prioriteringar. 

Läsningen påverkar alla ämnen och därmed finns det anledning att låta läsningen ta tid. Det 

är dock mycket annat som ska in under skoltimmarna och då är frågan hur mycket tid som är 

realistiskt för eleverna att läsa. Med tanke på hur viktig läsningen är tror vi att en del lärare 

skulle vilja att eleverna läser mer än de gör idag, men den tiden finns inte. Vi tänker att det 

troligtvis är dessa tjugo minuter som är det bästa, både enligt majoriteten av våra informanter 

och enligt forskning (McKool & Gespass, 2009:272; Chambers, 2011:41; Reutzel & Juth, 

2014:32).  

 

En annan viktig aspekt är att läsa i olika genrer. Detta bör ske både i elevernas tysta läsning 

och när läraren använder högläsning. Gambrell (2011:173) talar om att ett rikt utbud av 
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genrer och texttyper kan hjälpa elever att få en läsvana. Därför är det relevant att som lärare 

låta sina elever få läsa olika sorters litteratur för att främja deras motivation. Genom att läsa 

annat än skönlitteratur högt för eleverna breddas deras tankar om vad de har för 

valmöjligheter även i den tysta läsningen. Flera forskare menar att det inte behöver vara den 

traditionella skönlitteraturen man läser högt. Genom att läsa högt ur många olika böcker kan 

man både bredda elevers läsning och få dem mer intresserade (Sanacore, 1999:40 f.f.; 

Cunningham, 2005:89 f.f.). Vi har fått uppfattningen att skönlitterär läsning är det som 

eftersträvas, både i tystläsningen och i högläsningen. Detta är intressant då Sanacore 

(2006:33) menar att det bara är en myt att det bara är skönlitteratur som utvecklar elevers 

läsflyt och läsförståelse.  

 

Ytterligare anledningar till att läsa annat än skönlitteratur är att olika elever är intresserade av 

olika sorters böcker. Forskning visar att det finns en skillnad i vad pojkar och flickor föredrar 

att läsa, där bland annat facklitteratur generellt tilltalar pojkar mer, medan skönlitteratur 

tilltalar flickor mer (Coles & Hall, 2002:101 f.f.; Cunningham, 2005:89; McGeown, Osborne, 

Warhurst, Norgate, & Duncan, 2016:119). Detta leder till att högläsning av facklitteratur kan 

gynna framförallt pojkar och få dem mer intresserade av läsning. Något man kan tänka på här 

är att elever ofta får möta skönlitterära texter från förskolan och framåt, medan faktatexterna 

kommer senare under skolåren. Det är viktigt att tänka på att elever under mellanstadietiden 

får möta olika sorters litteratur även under den tysta läsningen. Utifrån detta anser vi att det är 

relevant att lärare låter sina elever läsa och lyssna på olika sorters litteratur så att eleverna kan 

utvecklas i största möjliga grad. 

 

Valmöjligheter kan hjälpa elever att bli mer lässugna, men frågan är om det bästa för eleverna 

är att välja helt fritt. Många forskare anser att valmöjligheter är ett bra sätt att höja elevernas 

motivation (Gambrell, 1996:21; Sanacore, 1999:38; Moss & Hendershot, 2002:15; Stairs & 

Stairs Burgos, 2010:45; Gambrell, 2011:175; Sanden, 2012:225; Reutzel & Juth, 2014:34; 

Dickerson, 2015). Om vi ställer informanternas åsikter, att eleverna ska få välja litteratur 

själva, mot forskning ser vi således att det är bra att eleverna får möjlighet att välja sin egen 

litteratur. Då får de möjlighet att läsa sådant som de själva gillar. Vi ser dock en viss 

problematik i detta. McKool och Gespass (2009:272) skriver att läsning behöver ske i 

självvalda böcker på rätt nivå. Det här får oss att fundera över om elever hamnar på rätt nivå 

när de väljer böcker själva.  
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Det finns i motsats till åsikterna att eleverna ska få välja böcker själva forskning som visar på 

vikten att inte släppa eleverna fria i valet av litteratur (Sanden, 2012:225) eftersom vissa 

elever gynnas av att få hjälp med val av böcker (Guthrie m.fl., 2007:295). Dels för att felval 

kan resultera i att elever ger upp med att försöka hitta bra litteratur (Sanacore, 1999:39), dels 

för att det kan bidra till att elever skaffar sig negativa attityder gentemot läsning (Reutzel & 

Juth, 2014:30). Detta visar på hur viktigt det är att läraren är med som stöd i elevernas val av 

litteratur. Flera informanter hävdar att de finns med som stöd i elevernas val, men samtidigt 

sitter elever ofta med för svåra böcker.  

 

En möjlig förklaring till att stödet hamnar i skymundan kan vara för att majoriteten av 

eleverna klarar av att välja litteratur själva, och då kan de elever som inte gör det känna sig 

utpekade om de får extra hjälp med det. En lösning skulle kunna vara att läraren försöker 

hjälpa alla elever med val av litteratur. För att kunna göra detta behöver de ha goda 

kunskaper om barn- och ungdomslitteratur. Vissa informanter menar att de inte behöver läsa 

barn-och ungdomslitteratur för att ha en bra överblick över vilka böcker eleverna läser, men 

om läraren bara läser baksidestexten eller skummar böckerna blir det svårare att ställa 

relevanta frågor eller diskutera böckerna på något djupare plan. Förutsättningarna för att 

kunna diskutera en bok blir helt annorlunda om läraren själv har läst boken. Ewald 

(2007:138) menar att de teman och frågeställningar som tas upp i litteraturläsningen är 

beroende av läraren. Samtidigt undrar vi var tiden finns för läraren att hålla sig uppdaterad 

och insatt i barn- och ungdomslitteraturen. Vi frågar oss hur realistiskt det är för lärare att 

vara ordentligt insatt i alla böcker eleverna har tillgång till.  

 

Bearbetning av litteratur är en annan relevant fråga. Informanternas tankar om hur man kan 

arbeta med böckerna stämmer överens med Jönsson (2009:88), som menar att det är viktigt 

att bearbetning av litteraturen sker gemensamt även när eleverna läser enskilt. Dessutom kan 

läsningen bli mer effektiv om man arbetar med litteraturen (McKool & Gespass, 2009:272), 

och det minskar också risken för att elever låtsasläser (Reutzel & Juth, 2014:33). Det finns 

dock forskare som tycker att det är bra att inte arbeta med litteraturen, som tycker att syftet 

med läsningen bara ska vara för nöjes skull (Siah & Kwok, 2010:168). Det viktigaste verkar 

vara att anpassa sig efter den klass man har. Detta ser vi hos Informant 3 som har många bra 

tankar om hur man kan arbeta med litteraturen, men inte gör det för tillfället eftersom det inte 

passar i klassen hon undervisar i just nu. Det finns således en problematik åt båda hållen, så 
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den slutsats vi kan dra utifrån detta är en så kallad gyllene medelväg. Eleverna behöver få 

möjlighet att bearbeta sin självvalda litteratur men också få tid för att bara njuta av den. 

 

Angående syftet med elevernas tysta läsning kan vi se att det finns olika orsaker till varför 

lärare låter sina elever läsa. Lärarnas egna anledningar till att läsa, såsom möjligheten att fly 

in i en annan värld och uppleva spänningen, nämns inte i samband med varför eleverna får 

läsa. Är det kanske underförstått när lärarna vill få fram en läslust hos eleverna? Lärarna 

själva läser för nöjes skull och genom att ge eleverna en lugn stund med läsningen utan krav 

på kunskapsutveckling får även eleverna möjlighet att läsa för sitt eget nöjes skull. Kanske 

kan detta vara en bra ingång för att få eleverna att vilja läsa mer överlag, både i skolan och 

hemma. En tanke är att de kan vilja läsa mer om de märker att det är underhållande, utan krav 

som resterande ämnen i skolan har. Möjligtvis att de på så sätt får möta “verklighetens” 

läsning och därmed läsa av samma syfte som vuxna läser. Vi anser att det finns stora fördelar 

om eleverna får läsa av samma anledningar till varför vuxna själva läser, att det blir mer 

verklighetsförankrat och mer lustfylld läsning. 

 

Elevernas läsning har således ett dubbelt syfte. Lärarna vill att eleverna ska utveckla 

kunskaper, men också att de ska få en lugn stund. En informant sa att det var många mål som 

skulle nås under de tio minuterna med läsning. Så är det antagligen i de flesta klassrum, 

fastän lärarna mestadels ser ett huvudsyfte med själva läsningen. Frågan är om det kan vara 

bra metodiskt att använda tyst läsning till att lugna ner eleverna. Det kanske kan vara helt 

okej att använda läsningen på det här sättet, eftersom elevernas kunskaper och läsning 

förhoppningsvis kommer att utvecklas ändå. En blandning av syftena för läsning vore det 

bästa, eftersom forskning anser att det är viktigt både att läsa för nöjes skull (Siah & Kwok, 

2010:168) och att läsa för att utveckla kunskaper (Krashen, 2004:37). Att använda läsning för 

många olika syften kan därmed ha sina fördelar.  

 

Vi kan därmed konstatera att lärare har stor påverkan på elevernas läsning och att de behöver 

bli bättre och mer medvetna om sin påverkan för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt 

av sin tysta läsning. 
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5.1 Vidare forskning 

För framtida forskning vore det intressant att se hur lärare arbetar med den tysta läsningen i 

praktiken, förslagsvis via observationer. På så sätt skulle man kunna jämföra den 

informationen med lärarnas egna uppfattningar. Det vore också intressant att få ett 

elevperspektiv angående hur lärarna påverkar deras läsning, då denna uppsats bara undersökt 

ämnet utifrån lärares perspektiv. Att se hur elever själva anser att de blir motiverade till 

läsning känns som en naturlig fortsättning eftersom det är eleverna undervisningen bör kretsa 

kring.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Faktafrågor 

-       Hur länge har du arbetat som lärare? 

-       Är du utbildad/legitimerad svensklärare? 

-       Vilken åldersgrupp är du utbildad för? 

-       Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

     

 

Introduktionsfrågor 

- Hur ofta läser du själv böcker?  

- Varför läser du (inte)? 

- Hade du läsande förebilder i skolan? 

- Läser du själv barn-och ungdomsböcker? Varför/varför inte?  

 

Nyckelfrågor 

- Vad tänker du på när jag säger tyst läsning i skolan? (Vi tänker på den tysta 

enskilda läsningen i skolan, som ofta sker i bänkböcker där eleverna läser olika 

böcker...”)  

- Berätta om den tysta enskilda läsningen i ditt klassrum? 

- Var sker läsningen? (I bänkarna? I soffa…?) 

- Hur länge och hur ofta får dom läsa? Vad är tanken med det tidsintervallet? 

- Varför får eleverna läsa? 

- Arbetar ni något med böckerna? Hur?  

- (Varför inte?) 

- Innan/under/efter läsningen? 

- Hur ofta bearbetas böckerna? 

- Varför gör ni på det här sättet?  

 

- Vem väljer vad eleverna ska läsa?  

- Om de väljer själva, finns du med som stöd? 

- Har ni tillgång till ett skolbibliotek eller vanligt bibliotek? 

- Utbud? Mycket/lite? Genrer? 

- Läser eleverna olika genrer? 

 

- Verkar eleverna motiverade när det är dags att läsa? Vill dom läsa?  

- Hur motiverar du dina elever till att läsa tyst? 

- Använder du dig av högläsning i din undervisning? Kan du se att det motiverar 

eleverna? 

 

- Nu är det bara några frågor kvar... 

- Hur tror du att du påverkar elevers tysta läsning? 
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- Vad gör du som lärare medan eleverna läser?  

- Har du reflekterat över varför du gör så? 

 

Avslutning 

- Är det något du vill förtydliga eller lägga till? 

- Går det bra om jag återkommer om det är något mer som dyker upp? 

 

Tack för ditt deltagande! 
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