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Abstract  

Silent reading is and has been, for a long period of time, a common activity in Swedish schools during 

the Swedish lessons. The question, however, is whether most people know or have reflected on why 

they have read silently in school and if their theachers have motivated and schaffolded them during the 

silent reading. This is a qualitative study to examine how some teachers scaffold and motivate pupils in 

their silent reading. The questions the study will answer are:  

 
• How do these teachers describe that they scaffold and motivate their pupils in the silent reading?  

• How do teachers act during silent reading in the classroom to scaffold and motivate pupils in 

silent reading?  

 
The study used the methods observation and interview of teachers in grades 4-6. The material has then 

been analyzed using sociocultural theory and the concept of motivation. The result shows that teachers 

primarily want to increase pupils' joy in reading through silent reading, but that silent reading is also 

used to support the development of pupils' language. To support pupils in the silent reading, teachers 

use schafolded activities such as individual reading with pupils, modeling and clarifying ambiguities. 

Theachers also use external motivation to create inner motivation in pupils'.  
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1. Inledning  
 

Tyst läsning under svensklektionerna i skolan är något som de flesta har erfarenhet av. En del har bra 

erfarenheter och en del dåliga erfarenheter av det. Frågan är dock om de flesta vet eller har reflekterat 

över varför de har läst i skolan eller om det bara har varit en aktivitet lärare har motiverat med frasen 

läsning är bra för dig. En annan intressant fråga är också hur lärare har agerat för att motivera och stödja 

elever i deras tysta läsning under momentet för att säkerställa att alla elever utvecklar sin läsning.  

 

Tarja Alatalo (2011:49) skriver att tyst läsning kan vara problematiskt i klassrummet eftersom alla 

elever är olika typer av läsare med olika stort intresse för att läsa. En del sitter försjunkna i sin bok 

medan många andra enbart låtsas läsa. Alatalo (2011:45) framhåller vidare att målet med 

läsundervisning i skolan är att alla elever ska få den hjälp de behöver för att bli skickliga läsare. Alatalo 

(2011:49) anser att tyst läsning inte i huvudsak är det som främjar utvecklingen av läsförmågan hos 

elever. Hon skriver också att den tiden elever läser i skolan inte är tillräcklig för att eleverna ska kunna 

utvecklas utan eleverna behöver även läsa på fritiden.  

 

Trots det Alatalo (2011) skriver kring att tyst läsning inte i huvudsak utvecklar elevernas läsförmåga är 

det många lärare som använder sig av tyst läsning som undervisningsmoment. Nilsson (2007:80) 

uttrycker att många lärare använder sig av bänkbokssystemet där eleverna har en egen bänkbok som de 

läser tyst i som en extra aktivitet när elever är klara med sina övriga uppgifter. Nilsson (2007:79-80) 

understryker att läsning behöver vara meningsfull, ha igenkänning för elever och väcka intresset att läsa.  

I Läroplanen för grundskolan under avsnittet skolans värdegrund och uppdrag poängteras det också att 

utbildningen ”ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket 

2011:7). Under svenskämnets syfte står det att undervisningen inom svenskämnet ska bidra till att 

elevernas intresse för läsning stimuleras. Detta följs upp i det centrala innehållet där det står att 

svenskundervisningen ska belysa arbete med lässtrategier för att eleverna ska utveckla sin förståelse för 

olika texter och utveckla förmågan att tolka olika typer av texter (Skolverket 2011:252, 254). Läsning 

som aktivitet i skolan bör med andra ord bidra till elevens kunskapsinhämtning samt stimulera eleverna 

att fortsätta utveckla sin läsning under deras livstid. Att detta ska utföras med aktiviteten att läsa tyst är 

något läraren själv väljer i sin planering av undervisningen. 
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I mina tidigare möten med skolans värld har tyst läsning funnits som ett självklart moment under 

svensklektionerna. Både som en extra aktivitet under lektioner och som uppstart av dagen. Lärare har 

inte gett någon förklaring kring varför tyst läsning är en del av lektionen eller agerat stöttande och 

motiverande för att elever ska utveckla den tysta läsningen under lektionerna. Den egna erfarenheten är, 

tillsammans med den kunskap som produceras från tidigare forskning inom området tyst läsning som ett 

moment i svenskundervisningen, intresseväckande. Tyst läsning är mer vedertaget än alternativa 

tillvägagångssätt att läsa under lektionstid. Utifrån premissen att lärare trotts problematiken kring tyst 

läsning valt att använda momentet under lektionerna är det vidare intressant att undersöka hur lärares 

agerande under tiden tyst läsning pågår kan motivera och stödja elever i deras läsutveckling. Med andra 

ord är det intresseväckande att på basis av egna erfarenheter och tidigare forskning undersöka berört 

momentet kan optimeras och effektiviseras.  

 

1.2 Disposition  

Uppsatsens disposition ser ut på följande vis:  

 

I avsnitt 1 redogörs det för studiens inledning där studiens problemformulering tydliggörs samt studiens 

relevans i förhållande till tidigare forskning. Även studiens syfte och frågeställningar presenteras här. I 

avsnitt 2 redogörs det för studiens teoretiska ramverk och relevanta begrepp för studiens analysarbete. I 

avsnittet ingår även en teorireflektion där de valda teoriernas relevans för studien motiveras. Under 

avsnitt 3 presenteras den tidigare forskningen inom området. Avsnitt 4 är ämnat att redogöra för studiens 

metoder, hur dessa har gått till samt de val som styrt arbetet kring dessa. Under avsnitt 4 redogörs det 

också för studiens urval, analysmetod, reliabilitet och validitet samt de etiska aspekter som studien rör. I 

avsnitt 5 presenteras studiens resultat, analys och diskussion. I detta avsnitt behandlas även de 

didaktiska implikationerna samt vilken vidare forsning som är intressant för framtida studier inom 

området.  

 

1.3 Syfte  
 

På basis av att det finns en avsaknad av forskning kring hur lärare kan stötta och motivera appliceringen 

av tyst läsning i klassrummet så ämnar denna studie att bidra med att fylla denna kunskapslucka. Detta 

ämnar göras genom att undersöka hur ett givet urval om fyra lärare stödjer och motiverar eleverna i 
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deras tysta läsning. Studiens syfte är således att undersöka hur lärares agerande i klassrummet kan stötta 

och motivera elever i den tysta läsningen.  

 

1.4 Frågeställningar  
 

För att tillgodogöra studiens syfte och för att öka förståelsen hur lärarna stödjer och motiverar eleverna 

under momentet tyst läsning så kommer följande forskningsfrågor att besvaras: 

 

Forskningsfråga 1: Hur beskriver några lärare att de stödjer och motiverar eleverna i den 

tysta läsningen?  

 

Forskningsfråga 2: Hur agerar lärarna under den tysta läsningen i klassrummet för att 

stödja och motivera eleverna i den tysta läsningen?   

 

 

2. Teoretiskt ramverk  
 

Detta avsnitt ämnar redogöra för studiens teoretiska ramverk. Studien utgår från sociokulturell teori och 

tar fasta på begreppen mediering, proximal utvecklingszon och stöttning. Ytterligare ett teoretiskt 

ramverk studien utgår ifrån är motivation där begreppen inre motivation och yttre motivation står i 

fokus. De begrepp som presenteras kommer senare att används som analysverktyg.   

 

2.1. Sociokulturell teori  
 
Den sociokulturella teorin bygger på Lev Vygotskys forskning kring människans utveckling och 

inlärning. Denna teori ser människans utveckling som ett socialt samspel med andra i undervisningen. 

En elevs utveckling är således en produkt av undervisningen där elevens kunskapsresultat påverkas av 

hens sociala, kulturella och historiska erfarenhet (Gibbons 2010:26).  

 

2.1.1. Mediering  
 
Begreppet mediering har en grundläggande betydelse inom den sociokulturella teorin och kommer från 

början från ordet förmedla. Mediering bygger på att människan använder olika verktyg eller redskap för 
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att förstå verkligheten och agera i den (Säljö 2014:298). Dessa redskap gör att människan inte står i 

direktkontakt med omvärlden utan redskapen hjälper oss att hantera den (Säljö 2000:81). Vygotsky 

menade att människan använder sig av två typer av redskap, språkliga och materiella (Säljö 2014:298).  

 

De språkliga redskapen utgörs av de medel vi använder för att kunna kommunicera med andra 

människor. Dessa kan exempelvis vara bokstäver eller begrepp (Säljö 2014:299). Med de språkliga 

redskapen kan vi benämna olika ting och företeelser i vår omvärld. Genom de språkliga redskapen blir 

kommunikationen kring något oberoende av att det är i vår direkta närhet (Säljö 2000:83–84). 

Exempelvis så kan vi prata med en kamrat om den röda tråden i en bok utan att uppleva den själv.  

 

De materiella redskapen utgörs av de fysiska verktygen människan behöver för att utföra en specifik 

uppgift (Säljö 2014:300). Exempelvis så behöver vi en bok, fysisk eller digital, för att kunna läsa just en 

bok. Utan de materiella redskapen hade människan inte kunnat utföra samma uppgift som med de 

materiella redskapen. För att utföra uppgiften behöver människan besitta kunskapen att nyttja det 

fysiska redskapet (Säljö 2014:300). I det här fallet handlar det om kunskapen att använda en bok för att 

utföra uppgiften att läsa.  

 

De språkliga och materiella redskapen är nära sammankopplade. Många inom den sociokulturella teorin 

anser att dessa utgör en förutsättning för varandra och går därför inte att skilja åt. Det begreppet man 

istället kan använda är kulturella redskap. Dessa bygger alltså på att det finns både språkliga och 

materiella redskap. Exempelvis så kräver en bok att det finns någon form av skrift och ett fysiskt papper 

att trycka skriften på (Säljö 2014:300–301). Mediering innebär följaktligen att vi uppfattar världen med 

hjälp av de kulturella redskapen. Människan tänker med och genom dessa och det skapas hela tiden nya 

kulturella redskap i världen. Utvecklingen av dessa redskap möjliggör människans kunskapsutveckling 

både på en individuell nivå och en kollektiv nivå (Säljö 2000:100–101).  

 

I den här uppsatsen kommer begreppen språkliga och materiella redskap användas som analysverktyg 

för att skilja på vilken typ av mediering som läraren använder sig av i klassrumsarbetet. Mediering är 

nära sammankopplat till hur en människa förstår sin omvärld genom språkliga och fysiska redskap, det 

vill säga när det handlar om läsning innebär det att man förstår hur läsning går till och hur man använder 

en bok. De språkliga redskapen som synliggörs i ett klassrum innefattar lärarens samtal med en elev 

kring läsning och böcker. Alltså hur pratar läraren med eleven kring en bok för att eleven ska få en 

förståelse för läsningen eller boken som samtalet kretsar kring. De språkliga redskapen utgörs alltså inte 

av den hjälp en lärare ger elever muntligt. Med andra ord är det samtalet som står i fokus när det talas 
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om språklig mediering. Exempelvis om en lärare berättar om en bok för en elev eller samtalar kring den 

bok eleven läser innebär det att läraren använder språklig mediering för att eleven förstår boken utifrån 

det språk som används. De materiella redskapen som synliggörs i ett klassrum är de fysiska föremål som 

används för att en elev ska förstå läsning. Det innebär att de böcker eleverna läser och de böcker läraren 

kan erbjuda eleverna utgör de materiella redskapen i klassrummet. Studien begränsar sig till att när 

läraren samtalar med en elev för att skapa förståelse för läsningen eller använder ett fysiskt redskap för 

att skapa förståelse för läsning använder läraren sig av mediering.  

 

2.1.2 Proximala utvecklingszonen och stöttning  
 
Inom den sociokulturella teorin talas det om en individs proximala utvecklingszon. Med denna betonade 

Vygotsky att elevens potential till förståelse är mer intressant än den kunskap eleven redan besitter i 

lärprocessen. Utifrån vetskapen om en elevs proximala utvecklingszon kan en mer kompetent, i det här 

fallet läraren, anpassa uppgifter så att eleven utmanas på sin kunskapsnivå. Det är också viktigt att 

läraren utifrån den proximala utvecklingszonen anpassar det stöd hen erbjuder till eleven (Säljö 

2000:122).  

 

Begreppet stöttning utgör även det en del av den sociokulturella teorin. Stöttning utgörs av den 

nödvändiga och tillfälliga hjälpen läraren ger elever för att möjliggöra att eleven inom den närmsta 

framtiden ska kunna utföra en uppgift på egen hand (Gibbons 2010:29). Läraren kan stötta en elev 

genom att bryta ner en uppgift från helheten till mindre delar och på så sätt bena ut en väg från start till 

mål som eleven kan följa (Säljö 2000:123). Man kan till exempel se lärarens stöttning som rännskydden 

som används när man bowlar och hindrar bollen från att åka ner i rännorna. Läraren finns där som en 

hjälpande hand och ledsagar eleven för att behålla siktet mot målet (Säljö 2000:123).  

 

Med hjälp av lärarens stöttning kan en elevs kunskaper föras framåt och eleven utvecklas. Vilken typ av 

stöd läraren ger sina elever är också en viktig del för att eleverna ska lyckas. Stöttning utgörs till 

exempel av den hjälp som bistår eleverna till förståelse av ett nytt begrepp, nya kunskaper och 

färdigheter samt ökad förståelse (Gibbons 2010:29–30). Genom att läraren tänker och handlar 

tillsammans med eleven stöttar läraren eleven. Viktigt är dock att läraren inte stöttar till den grad att 

läraren blir den som löser en uppgift. Läraren behöver ge eleven tid att tänka och fundera vad nästa steg 

i en uppgift kan vara. Fastnar en elev i sina tankar kan läraren ställa frågor eller stötta på annat vis för att 

eleven ska kunna komma vidare och komma ett steg närmre det slutliga målet (Säljö 2000:123–124).  
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Den stöttning läraren ger eleven kan även likna språklig mediering. Skillnaden mellan stöttning och 

språklig mediering är att stöttning är den verbala aktivitet läraren använder för att hjälpa eleven att 

komma vidare i sin kunskapsutveckling, till skillnad från språklig mediering som syftar till att samtala 

kring en bok för att öka förståelsen för den. För att eleven ska använda den stöttning läraren erbjuder 

krävs det att den anpassas efter barnets behov och utveckling, alltså elevens proximala utvecklingszon 

(Säljö 2000:123). Lärarens ord blir, beroende på hur de används, språkliga redskap eller den stöttning 

en elev behöver för att komma vidare i sin utveckling (Säljö 2014:305).  

 

Stöttning kan således sammanfattas utifrån tre huvuddrag. Det första är contingency, vilket innebär att 

lärarens stöd alltid utgår ifrån var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Det andra är fading, vilket 

innebär att lärarens stöttning avtar ju längre eleven kommer kunskapsmässigt. Det tredje huvuddraget är 

transfer of responsibility, vilket betyder att läraren med tiden för över ansvaret för en uppgift till eleven 

och den vägen ökar elevens eget ansvar. För att en aktivitet lärare gör ska klassas som stöttande behöver 

de tre huvuddragen i en stöttande aktivitet uppfyllas (Van de Pol, Volman & Beishuizen 2010:274–275).  

 

Stöttning kan även med fördel delas upp i stöttningsverktyg och stöttningsmål. Stöttningsverktyg utgörs 

av de redskap läraren nyttjar för att stödja eleven i sin kunskapsutveckling. Dessa kan till exempel vara 

modellering, ge återkoppling, ge instruktioner, ställa frågor, tydliggöra och förklara om eleven inte 

förstår. Med stöttningsmål menas de mål läraren har med den stöttning som erbjuds. Det kan exempelvis 

vara att intressera eleven för en uppgift, hjälpa eleven att bryta ner en uppgift som ställer höga krav på 

dem, avlasta eleven från uppgifter hen inte ännu kan genomföra och att fortsatt ha ett fokus på elevens 

mål. (Van de Pol, Volman & Beishuizen 2010:276–277).  

 

I klassrummet sker ständigt händelser och situationer där läraren hjälper elever att komma vidare i sin 

utveckling. Alla dessa situationer behöver inte vara en stöttande aktivitet. Till exempel om en lärare 

samtalar om en bok för att skapa förståelse för boken hos eleven är det inte en stöttande aktivitet utan 

språklig mediering. En stöttande aktivitet i ett klassrum kännetecknas av att den svarar till begreppen 

contingency, fading och transfer of responsibility. En stöttande aktivitet i ett klassrum behöver alltså 

utgå ifrån en elevs kunskapsnivå, verka avtagande och i takt med elevens kunskapsutveckling överföra 

ansvar för utvecklingen på eleven. Om dessa delar inte synliggörs i en aktivitet kan den inte heller 

klassas som stöttande. Till exempel en aktivitet där läraren ger eleverna en bok utifrån deras 

kunskapsnivå, stöttar eleverna mycket till en början men minskar stöttningen med tiden och sedan 

lägger över ansvaret för att läsa på eleverna. Den här studien klassar aktiviteter som stöttande om 

begreppen contingency, fading och transfer of responsipility synliggörs. För att utvinna stöttande 
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aktiviteter används stöttningsverktyg och stöttningsmål. Om läraren modellerar, ger återkoppling, ger 

instruktioner, ställer frågor, tydliggör, förklarar om eleven inte förstår, skapar intresse för uppgifter, 

hjälper eleven att bryta ner uppgifter och hjälper eleven att fokusera på sitt mål ägnar sig läraren åt 

stöttning.  

2.2. Motivation  
 
Begreppet motivation är komplext och kan definieras på en mängd olika sätt. Den definition som 

används i denna uppsats utgår ifrån Astrid Roes (2014:52) definition av begreppet där hon utgår ifrån att 

motivation kan förklaras som de psykologiska, biologiska och sociala faktorer som på olika sätt 

påverkar människans intresse för måluppfyllnad. Roe (2014:51) skriver att motivation är en 

grundläggande del i läsundervisningen. Hon skriver också att motivation till läsning är ett av 

läsundervisningens mål. Det som således påverkar elevernas motivation till lärande i olika situationer är 

deras inställning till lärande, självuppfattning, lärandemål, elevinflytande i undervisningen, stöttning 

från både andra elever och lärare samt elevernas egna erfarenheter inom ämnet. Roe (2014:52) lyfter 

även att motivations begreppet med fördel kan delas upp i inre motivation och yttre motivation. Nedan 

redogörs för dessa begrepp separat.  

 

Inre motivation är den motivation som kommer från eleven själv (Roe 2014:52). Den inre motivationen 

kännetecknas av att den drivs av önskemål om att lyckas eller att prestera något (Hedegaard Hein 

2012:16). När elever själva känner engagemang och intresse för en aktivitet styrs de alltså av den inre 

motivationen. Även när en aktivitet är av nytta för eleverna styrs de av den inre motivationen. När en 

elev känner inre motivation för en uppgift är det också en bra förutsättning för lärande. När det kommer 

till läsning innebär detta att elever som känner en positiv inställning till läsning eller ett intresse för det 

de läser, med andra ord känner en inre motivation, är det större chans att eleverna faktiskt läser (Roe 

2014:52-53).  

 

Den yttre motivationen kommer ifrån något som är utanför eleven. Denna kan en elev inte styra över 

själv. Ofta är den yttre motivationen sammankopplad med en belöning eller ett mål som ska uppnås 

(Hedegaard Hein 2012:17). När elever styrs av en yttre motivation är de i högre grad öppna för att det 

yttre också styr aktiviteten (Roe 2014:53). När det gäller läsningen är det alltså en lärare eller annan 

motivator som står för den yttre motivationen. Många elever har en negativ inställning till läsning och 

känner ingen inre motivation och därför blir lärarens arbete med den yttre motivationen väsentlig för att 

eleverna ska läsa och vilja läsa.  
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Den här studien utgår ifrån lärarens perspektiv vilket innebär att fokus ligger på hur läraren skapar yttre 

motivation för eleven och hur de upplever elevernas inre motivation. Den yttre motivationen syns i 

klassrummet utifrån följande aspekter, uppmuntrar läraren eleverna att utveckla sin läsning och sätter 

läraren mål för eleverna i deras läsning. Dessa visar alltså yttre motivation i klassrummet.  

 

2.3. Teorireflektion 
 

De begrepp det teoretiska ramverket innefattar hör till stor del samman med varandra. Genom att utgå 

ifrån elevens proximala utvecklingszon och dess inre motivation kan en lärare anpassa det stöd och yttre 

motivation hen ger eleven. Även vilken typ av mediering som används i stödet kan vara av stor vikt för 

att eleven ska kunna utvecklas och inom den närmsta framtiden kunna utföra en uppgift på egen hand. 

Att se om en lärare utgår ifrån en elevs proximala utvecklingszon kan vara problematiskt men däremot 

tydliggörs detta i lärarens beskrivning av arbetet med eleven. Framförallt tydliggörs detta om läraren 

talar om en medvetenhet kring att alltid stötta en elev utifrån elevens kunskapsnivå och behov, med 

andra ord den proximala utvecklingszonen. Den stöttande aktivitet som läraren utför synliggörs i deras 

samtal med eleven samt lärarens agerande i situationen. Ger läraren stöd i form av språkliga redskap är 

hen beroende av att eleven har förståelse för det talade språket men läraren hjälper också eleven att 

förstå verkligheten utifrån det språkliga redskapet. Genom att använda ett materiellt redskap i stödet är 

läraren beroende av att eleven förstår hur det materiella redskapet används vilket gör att eleverna kan få 

en förståelse för omvärlden med hjälp av det materiella redskapet.  

 

Att använda den proximala utvecklingszonen, stöttningsverktyg och stöttningsmål som analysverktyg i 

denna studie erbjuder en möjlighet att se hur lärare kan optimera momentet tyst läsning i skolan för att 

den tysta läsningen ska generera en större läsutveckling hos eleverna. Genom att använda begreppen 

fading, contingency och transfer of responsibility som analysverktyg synliggörs det vilka stöttande 

aktiviteter lärarna ägnar sig åt under den tysta läsningen. Uppdelningen av begreppet stöttning i 

stöttningsverktyg och stöttningsmål tydliggörs också hur lärarna använder stöttning för olika elever. 

Detta innebär att stöttningen kan se olika ut och är beroende av att läraren utgår ifrån elevens proximala 

utvecklingszon. Begreppen contingency och proximala utvecklingszonen liknar varandra på många plan. 

När contingency används menas att lärarna utgår ifrån en elevs behov och när proximala 

utvecklingszonen används menas det att lärarna utgår ifrån elevens kunskapsnivå. 
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Motivations begreppet är av relevans för den här studien eftersom svenskundervisningen ska bidra till 

att eleverna utvecklar ett intresse för att läsa (Skolverket 2011:252). För att utveckla ett intresse för 

någonting kan det krävas att en lärare ger elever yttre motivation och genom det kan eleven utveckla en 

inre motivation. Valet att dela upp motivation i inre och yttre motivation grundar sig i att synliggöra 

lärarens arbete med yttre motivation i stödet till en elev. Det intressanta med att använda inre och yttre 

motivation som analysverktyg är att synliggöra om lärarens yttre motivation till eleverna förändras 

beroende på hur mycket inre motivation eleven visar och även hur läraren använder stöd i relation till 

yttre motivation.  

 

Studiens syfte är att belysa lärararnas agerande för att stötta och motivera elever under den tysta 

läsningen. Detta innebär att elevernas läsutveckling i sig inte står i fokus. Därför utgår den teoretiska 

ramen ifrån teorier kring lärares stöttning och motivationsarbete i allmänhet och inte utifrån en specifik 

läsutvecklingsteori.  

 

3. Tidigare forskning  
 
Detta avsnitt redogör för den tidigare forskning som finns inom området för tyst läsning. Det finns 

mycket forskning kring tyst läsning i allmänhet men mera begränsat med forskning om specifikt hur 

lärare kan arbeta med stöttning och motivation för att optimera tyst läsning i undervisningen. Nedan 

redogörs det för den forskning som är relevant i förhållande till denna studie. Den tidigare forskningen 

fungerar som hjälp i resultatdiskussionen för att placera in studien i en kontext.   

 

3.1 Stöttad tyst läsning  
 
Reutzel, Jones, Fawson och Smith (2008) skriver en artikel kring hur metoden stöttad tyst läsning 

(scaffolded silent reading) har tagits fram och bidragit till ett forskningsprojekt där metoden stöttade 

tysta läsningen jämförts med metoden guidad muntlig upprepad läsning med återkoppling (guided oral 

repeated reading with feedback). Artikeln grundar sig i en studie med bakgrund i en skola i USA. 

Skolan har tidigare använt sig av oavbruten tyst läsning (sustained silent reading) som metod för 

läsundervisning. Rektorn meddelade lärarna på skolan att The National Reading Panel inte hittade 

tillräckliga bevis på att metoden utvecklade elevers läsning för att stödja den fortsatta användningen av 

oavbruten tyst läsning. The National Reading Panel menade att lärarna skulle sluta använda oavbruten 

tyst läsning och i stället använda metoden guidad muntlig upprepad läsning med återkoppling för att öva 
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elevernas läsning. Lärarna vid skolan var kritiska till denna nya metod och skapade ett alternativ till 

denna, vilket blev stöttad tyst läsning. Efter att lärarna arbetet fram denna metod har forskare också 

testat metoden i jämförelse med metoden guidad muntlig upprepad läsning med återkoppling och 

undersökt vilken metod som gav störst effekt på elevernas läsning.  

 

Forskningen inleddes med två läskunnighetstester som utvärderades utifrån noggrannhet, läshastighet 

och förståelse. Varje lärares undervisning kring läsflyt observerades en gång i veckan av en skolbaserad 

läskunnighetstränare med hjälp av ett observationsschema. Alla elever svarade också på strukturerade 

intervjufrågor i början och slutet av studien. Lärarna dokumenterade arbetet varje vecka i ett formulär 

och besvarade strukturerade intervjufrågor i början och slutet av studien. Forskningen avslutades också 

med två läskunnighetstester som även de utvärderades utifrån noggrannhet, läshastighet och förståelse.  

 

Analysen av forskningsresultatet visade ingen större skillnad i elevernas utveckling av läskunnighet 

mellan de två metoderna för läsundervisning. Båda metoderna för läsundervisning resulterade i en 21% 

genomsnittlig minskning av antalet läsfel, en 27% genomsnittlig ökning av det genomsnittliga antalet 

ord som lästes korrekt per minut och en 20% genomsnittlig ökning av uttrycksfulla läsegenskaper efter 

forskningsprojektets slut. Följaktligen gjorde eleverna i den stöttad tyst läsningsgruppen framsteg som 

motsvarade framstegen som eleverna i den guidade muntliga upprepade läsningen med återkoppling när 

det gäller noggrannhet, läshastighet och förståelse. Sammanfattningsvis kan dessa resultat tolkas som att 

stöttad tyst läsning representerar en likvärdig, kompletterande undervisning till guidad muntlig upprepad 

läsning med återkoppling för att förbättra elevernas noggrannhet, läshastighet och förståelse. 

 

3.2 Motiverande läsundervisning  
 

Parks Duncan (2010) utförde en studie kring användandet av motiverande läsundervisning i 

mellanstadieskolor i Mississippi. Studien belyser att när eleverna fortskrider genom skolan, minskar 

mängden tid där elever läser för att upprätthålla läsglädjen. Detta leder till att elevernas inställning till 

läsning och motivation att läsa minskar när de blir äldre på grund av olika faktorer så som negativa 

klassrumsupplevelser och fler undervisningsaktiviteter. Studien menar dock att det finns ett antal 

forskningsbaserade strategier som lärare kan använda för att främja läsning i skolan till exempel att 

avsätta tid för läsning, erbjuda olika typer av böcker, modellera läsning och erbjuda samtal kring böcker. 

Syftet med studien är att utforska användningen av sådana motiverande läsundervisningsmetoder i 

mellanstadieskolorna i Mississippi.  
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Studien genomfördes via en enkät lärare fick fylla i via en hemsida. Totalt svarade 256 lärare på enkäten 

och den utgjordes av frågor kring hur de använde motiverande läsundervisning i skolan. Resultatet 

visade att lärarna använde olika typer av motiverande läsundervisning. Framförallt fick eleverna själva 

välja vilken bok de läste och som uppföljning till läsningen var klassdiskussioner den vanligaste 

metoden. Resultatet visade också att många av lärarna upplevde att tiden till att läsa under lektionerna 

inte fanns. 

 

3.3 Läsning utifrån sociokulturellt perspektiv  
 

I en studie gjord av Prior och Welling (2001) lyfts Vygotskys tankar kring hur högläsning omvandlas till 

tyst läsning i takt med att barnet utvecklar det inre språket fram. I studien påvisas det att denna 

omvandling är beroende av stöd och instruktioner av en mer kunnig person. Forskarna anser också att 

yngre elever som precis lärt sig läsa bör ha en högre läsförståelse när de läser en text högt medan äldre 

elever som utvecklat den tysta läsningen bör ha en högre läsförståelse när de läser tyst. Detta påstående 

styrker de i Vygotskys sociokulturella teori som menar att varje del i barns utveckling visas först på 

social nivå och senare på individnivå; först mellan människor och sedan inuti barnet.  

Studien utfördes med hjälp av läsförståelsetexter i årskurserna 2–4. Testerna utfördes individuellt där 

varje elev fick läsa en text högt och en text tyst och svara på 10 frågor högt som testade läsförståelsen. 

Dessa tester var anpassade efter årskursen eleven gick i. Testerna poängsattes utifrån svaren på frågorna 

samt hur eleverna läste texterna. Studiens resultat visade att eleverna i årskurs 3 hade totalt högre poäng 

mot vad eleverna i årskurs 2 och 4 hade. Jämförde de resultatet mellan tyst- och högläsning inom en 

årskurs skilde sig inte resultatet något markant i årskurs 2 men både årskurs 3 och 4 hade en högre 

läsförståelse i högläsningen mot den tysta läsningen. Årskurs 4 hade det lägsta resultatet i den tysta 

läsningen.  

I resultatdiskussionen påpekar forskarna att studiens resultat inte stämmer överens med Vygotskys teori 

kring att ett barn lär sig först socialt och sedan individuellt. Forskarna lyfter också fram att elever i 

årskurs 2–4 fortfarande är i ett stadie där de behöver stöd och instruktioner av en mer kompetent, vilket 

kan vara en orsak till att resultatet av läsförståelsen i den tysta läsningen var lägre mot högläsningen. 

Forskarna skriver också att resultaten av studien stödjer påståendet att för läsare som precis lärt sig att 

läsa är inte förståelsen likvärdig för tyst- och högläsning. De menar även att högläsningen är något som 

behövs i skolans lägre årskurser men också en bit upp i årskurserna samt att tyst läsning inte är något 
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som ska stressas fram utan det är något som får ta sin tid att utveckla.  

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
 

Den tidigare forskningen visar att tyst läsning i klassrummet medför en viss problematik. Den tysta 

läsningen fungerar varken bättre eller sämre mot annan form av läsning och genererar inte heller någon 

ytterligare förmåga än lästräning. Den tidigare forskningen visar också att det inte skiljer något i 

förståelse mellan barns högläsning och tysta läsning. Många lärare upplever också att tiden för att läsa 

under lektionstid inte räcker till. Avslutningsvis så visar också den tidigare forskningen att lärare 

använder olika typer av motivation för att elever ska få ett större intresse för läsning och vanligast är att 

låta eleverna själva styra vilken typ av bok de väljer att läsa.  

 

Den tidigare forskningen är relevant för denna studie då den berör tyst läsning utifrån de begrepp som 

står i fokus i det teoretiska ramverket. Den första forskningen som lyfts fram berör tyst läsning där 

lärarens uppgift är att stötta eleverna i deras läsutveckling. Denna form av undervisning visar att 

eleverna inte utvecklar sin läsutveckling i någon vidare utsträckning. Det är därför intressant på basis av 

denna forskning att undersöka om lärare kan arbeta med stöttning och motivation i kombination för att 

främja den tysta läsningen. Den andra forskningen lyfter fram hur lärare arbetar med att motivera elever 

till att läsa, vilket även den här studien undersöker. Det är därför relevant att undersöka hur resultatet av 

denna studie kan jämföras med resultatet av den forskningen. Den tredje forskningen berör kopplingen 

mellan den sociokulturella synen på hur ett barn lär sig och i vilken typ av läsning, högläsning eller tyst 

läsning, elever visar större kunskapsutveckling utifrån. Detta är av relevans eftersom en lärare bör vara 

medveten om hur eleverna har olika behov och olika mognad för olika typer av läsning. På basis av 

denna forskning är det intressant att se hur väl lärarna anpassar sin undervisning till elevers olika behov 

samt hur lärarna kan stötta och motivera elever utifrån deras mognad i den tysta läsningen. De tidigare 

forskningarna som lyfts fram här placerar denna studie i en kontext och genom att dra paralleller mellan 

resultaten för den tidigare forskningen och resultatet i den här studien går det också att se mönster och 

tendenser i lärares agerande under den tysta läsningen.  

 

 

4. Metod  
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Detta avsnitt är ämnat att redogöra för de metodval som gjorts i studien. Avsnittet svarar på frågor om 

vilken metod som är lämplig att använda i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar. 

Avsnittet redogör även för det urval som gjorts, hur genomförandet av metoderna har gått till, 

undersökningens reliabilitet och validitet samt de etiska aspekter som undersökningen berör.  

 

Undersökningen utgår ifrån två kvalitativa metoder, intervju och observation. En kvalitativ metod syftar 

till att forskaren ska få en djupare förståelse för samhället som fenomen och på vilka grunder människan 

väljer att agera på ett visst sätt i ett visst samhälleligt fenomen (Ahrne & Svensson 2015:8). Valet att 

använda kvalitativa metoder grundar sig i att studien ämnar få en klarhet i de val några lärare tar i sin 

yrkesroll och även deras handlande i klassrummet.  

 

4.1 Observation som metod  
 
Att göra en observation innebär att man systematiskt iakttar en situation med hjälp av det man ser och 

hör. Utifrån de iakttagelser man gör sker en tolkning av det sedda och hörda. Forskaren bär med sig sina 

förkunskaper och erfarenheter in i en observation, vilket man alltid behöver ha i åtanke när 

observationen sker (Larsen 2018:146). Både det verbala och icke-verbala i en situation kan alltså 

studeras med hjälp av observation (Stukát 2011:55). Metoden ger forskaren en möjlighet att undersöka 

vissa beteenden och händelser i en naturlig miljö (Patel & Davidson 2011:74). Observationerna i denna 

studie är ämnade att svara på forskningsfråga 2. Observationer kan gå till på flera olika sätt och i den här 

studien har en icke-deltagande, öppen och strukturerad observation genomförts. Nedan redogörs för vad 

detta innebär. 

 

Larsen (2018:146, 148) skriver att i en icke-deltagande observation är det viktigt att forskaren är en 

åskådare av situationen och inte påverkar situationens händelseförlopp. Denna typ av observation är 

vanlig i en klassrumsmiljö. Valet att genomföra icke-deltagande observationer i denna studie grundar sig 

i att den information som önskas framkomma av observationerna är lärarens naturliga beteende i 

klassrummet. Om forskaren är deltagande i situationen kan händelseförloppet påverkas. Därför är den 

icke-deltagande observationen en fördel utifrån studiens syfte att upptäcka vilken stöttning läraren utför 

under den tysta läsningen. En nackdel med icke-deltagande observationer är att forskaren inte har 

möjlighet att ställa frågor kring lärarens agerande i klassrummet. Eftersom studiens syfte också är att få 

klarhet i lärarens tankar kan denna form av observation ha varit en möjlig väg att gå men lärarens 
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agerande i den naturliga miljön är det väsentliga att acceptera och därför har den icke-deltagande formen 

av observation valts. 

 

När en observation är öppen betyder det att deltagarna i observationen är medvetna om att de blir 

observerade (Larsen 2018:149). Valet att genomföra öppna observationer grundar sig i att läraren är den 

som ger mig tillträde till klassrummet. Skolans miljö är sluten och utan lärarens godkännande skulle 

observationerna inte kunna genomföras. Nackdelen med en öppen observation är att min närvaro kan 

påverka lärarens agerande i klassrummet men förhoppningen är ändå att läraren ska kunna agera 

naturligt. Fördelen med en öppen observation är att läraren kan planera lektionsupplägget utifrån 

observationens syfte.  

 

En strukturerad observation innebär att forskaren på förhand har bestämt vilka aspekter det är i 

situationen som ska observeras. Under en strukturerad observation har forskaren med fördel ett 

observationsschema att fylla i under observationen (Larsen 2018:149, 151). Valet att använda en 

strukturerad observation med observationsschema (se bilaga 1) grundar sig i att denna form tydliggör 

vad i situationen som ska stå i fokus. Detta är också en fördel med den strukturerade observationen. 

Nackdelen med en strukturerad observation är att forskaren kan bli styrd av observationsschemat och 

inte lägga märke till andra intressanta händelser i situationen som kan påverka händelseförloppet. Trots 

detta har denna form av observation valts eftersom fördelen att ha ett riktat fokus väger över nackdelen 

med den strukturerade observationen.  

 

4.2 Intervju som metod  
 

Metoden intervju ger forskaren en möjlighet att få insikter i hur en annan person tänker. Intervjuer 

bygger på att forskaren vill ha kunskap från en annan person som är expert inom området. En intervju 

ger enbart kunskap kring hur experten uppfattar frågan eller ämnet för stunden. En intervju kan inte säga 

allt men ger ändå en viktig insikt i den andras tankar förutsatt att frågorna är genomtänkta och breda 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:35). Larsen (2018:142) påpekar att innan en intervju genomförs är 

det viktigt att fundera över vad man ska ställa för frågor samt hur dessa frågor är formulerade. Frågorna 

som ställs vid intervjun bör också vara relevanta för att kunna svara på studiens frågeställningar. 

 

Det varierar hur strukturerade intervjuer är upplagda. I den här studien används en semistrukturerad 

intervju och med denna form av intervju används en så kallad flexibel intervjuguide. Detta innebär att 
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forskaren på förhand har skrivit ner nyckelfrågor och ett antal följdfrågor. Ordningen frågorna ställs i är 

beroende av hur samtalet fortlöper. Det viktiga i en semistrukturerad intervju är att forskaren ser till att 

den information som behövs utifrån frågeställningarna kommer fram (Larsen 2018:138–139).  

 

Metoden intervju har valts till den här studien eftersom studiens syfte ämnar få en klarhet i lärarens 

tankar kring tyst läsning som undervisningsmoment samt deras tankar kring hur de kan stötta och 

motivera eleverna i den tysta läsningen. Intervjuerna svarar på forskningsfråga 1. Fördelen med metoden 

är att man får tillgång till lärarnas tankar genom deras berättande men nackdelen blir på samma gång att 

man inte kan kontrollera om det lärarna säger stämmer eller inte. Genom att använda en flexibel 

intervjuguide förs samtalet naturligt framåt. En nackdel med denna form är att det är lätt att missa någon 

nyckelfråga. Det är däremot en fördel att använda en flexibel intervjuguide eftersom både forskaren och 

lärarna som intervjuas kan bli mer avslappnade i situationen. Hade en mer strukturerad intervjuguide 

använts är risken stor för att lärarna som intervjuas känner att det blir ett förhör av dem. Därför har en 

semistrukturerad intervju med en flexibel intervjuguide (se bilaga 2) valts.  

 

4.3 Urval och bortfall 
 

I studiens inledande skede har ett e-mail skickats till ett tjugotal rektorer med en presentation av 

forskaren, studiens syfte och metoder samt de etiska aspekter som rör studien. Dessa rektorer arbetar 

alla på skolor i kranskommuner till Stockholm. Rektorerna ombads att vidarebefordra e-mailet till 

berörda svensklärare på skolan med en fråga om att delta i studien. Totalt återkopplade 15 lärare till mig 

varav 3 lärare använder inte tyst läsning för tillfället och 12 lärare uppgav att de tyvärr inte hade 

möjlighet att delta i studien på grund av tidsbrist och stressfaktorer.  

 

Urvalet till den här undersökningen består därför av 4 lärare som alla undervisar i ämnet svenska i 

årskurserna 5 och 6 på två olika skolor belägna i kranskommuner till Stockholm. Det fanns en redan 

etablerad kontakt med en lärare på den ena skolan och via den läraren har kontakt skapats med övriga 

två lärare på den skolan. Den sista läraren skapades en kontakt med genom en gemensam vän som 

hjälpte till att arrangera observation och intervju. Stukát (2011:70) menar att denna typ av urval kallas 

frivilligt urval och kan vara nödvändigt att göra när gehör från andra informanter saknas. Detta kan vara 

en nackdel för studien men eftersom gehör från andra informanter inte har getts har det varit ett 

nödvändigt val. För att säkerställa att detta val inte ska påverka resultatet har medvetenhet kring 

objektivitet funnits i både observation och intervjusammanhang. Kontakten med en av lärarna var redan 
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etablerad. Patel och Davidson (2011:82) belyser att när detta är fallet så behöver observatören och 

deltagarna vara medvetna om deras positioner så att observatören inte blir en del av gruppen. För att 

säkerställa detta har relationen mellan forskare och deltagare diskuterats och klargjorts med deltagande 

lärare innan observation och intervju ägt rum.  

 

Studien har en kvalitativ ansats vilket innebär att ett mindre material är till fördel eftersom både 

observationer och intervjuer bidrar till ett omfattande empiriskt material att analysera. Om fler deltagare 

skulle observeras och intervjuas riskerar det empiriska materialet att bli större och således är det också 

möjligt att intressanta iakttagelser och information i materialet faller bort. En positiv aspekt i fler 

deltagare är dock att andra iakttagelser och annan information uteblir, med andra ord är det möjligt att 

studiens resultat hade påverkats om fler deltagit. Det empiriska materialet som samlats in till studien 

bestående av observationer och intervjuer med fyra lärare har genererat i ett omfattande material med 

flera intressanta aspekter. Genom att använda fyra lärare finns möjligheten att djupare analysera och 

problematisera det material som samlats in.  

 

4.4 Genomförande  
 

Avsnittet redogör för hur studiens undersökningar har genomförts. Valet att genomföra både 

observationer och intervjuer grundar sig i att de ger tillgång till olika typer av information. Intervjuerna 

ger mig svar på den första forskningsfrågan där intresset är att ta del av lärarnas tankar kring stöttning 

och motivation i sitt arbete. Observationerna svarar mot den andra forskningsfrågan där fokus ligger på 

hur lärarna gör i undervisningen. Under observationerna synliggörs saker läraren medvetet gör för att 

stötta eleverna men inte tänker på att berätta vid intervjutillfället. I undersökningen har observationerna 

genomförts innan intervjuerna. Valet att utföra metoderna i denna ordning grundar sig i att 

observationerna som genomförs är ämnade att ge en bild av lärarens naturliga beteende och agerande 

under den tysta läsningen. Om intervjun genomförs innan observationen blir risken att läraren agerar 

onaturligt och anpassar sitt beteende till det hen tror att undersökningen vill belysa. Genom att utföra 

metoderna i denna ordning har också specifika situationer som iakttagits under observationerna kunnat 

belysas under intervjun för att få en bredare förståelse för lärarens agerande under observationen. Nedan 

följer en närmre redogörelse för metoderna separat.  

 

4.4.1 Genomförande av observation  
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Under observationerna har läraren kort presenterat observationens syfte för eleverna i klasserna som 

lärarna undervisar. Läraren har förklarat för eleverna att det enbart är det hen gör som står i fokus under 

lektionen. Detta har gjorts för att eleverna ska förstå varför en utomstående är med under deras lektion. 

För att få en full överblick över klassen och lärarens arbete har observationen genomförts från ett av 

klassrummets bakre hörn. Observationerna har varit icke-deltagande (Larsen 2018:148). När läraren har 

arbetat enskilt med någon elev utanför klassrummet har observationen utgått ifrån en plats bakom 

läraren och eleven för att inte påverka lärare eller elev i det enskilda arbetet. Observationerna i denna 

studie har, som ovan beskrivits, varit strukturerade och utförts med hjälp av ett observationsschema. 

Efter att observationerna har genomförts har den data som samlat in bearbetats genom att renskriva de 

anteckningar som gjort i observationsschemat (Larsen 2018:151, 156) Detta har gjorts samma dag för att 

säkerställa att information inte glöms bort.  

 

Totalt har det genomförts två observationer av varje lärare för att säkerställa att information inte faller 

bort. Detta har också gjorts för att få ett bredare material eftersom deltagandet i studien är tunnare än 

önskat. Genom att observera lärarna vid två tillfällen säkerställer det också att forskarens närvaro inte 

påverkar lärarens prestationer i arbetet.  

 

4.4.2 Genomförande av intervju  
 

Inför intervjuerna har ett tillfälle för dessa bestämts tillsammans med läraren efter genomförda 

observationer. Under intervjusituationen har studiens syfte och de etiska aspekterna presenterats. 

Intervjuerna i denna studie har, som ovan beskrivits, utförts med hjälp av en flexibel intervjuguide där 

nyckelfrågor och följdfrågor har arbetats fram utifrån studiens syfte och frågeställningar. För att skapa 

ett naturligt samtal har inte frågorna ställts i den ordning de är nedskrivna utan de har ställts utifrån var 

samtalet leder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:37–38). Svensson och Ahrne (2015:20) skriver att 

vilken typ av intervjufrågor som ställs påverkar vilket svar man får från informanten. För att säkerställa 

att lärarna uppfattar frågorna likvärdigt har de ställts på samma sätt även om ordningen frågorna ställts i 

har varierat. I intervjuerna har alla nyckelfrågor ställts eftersom de är viktiga för att svara på studiens 

syfte och frågeställningar. Dalen (2007:118) menar att intervjuer bör spelas in för att få bästa möjliga 

underlag för bearbetning, tolkning och analys. Intervjuerna har därför spelats in och godkännande för 

detta har getts av samtliga lärare som intervjuats. Att intervjuerna spelats in är också för att säkerställa 

att information som den intervjuade ger inte missas. De inspelade intervjuerna har transkriberats och 

respektive transkriberad intervju har också skickats till respektive intervjuperson för att de ska ha en 

möjlighet att godkänna det material som används i studien. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:52–53).  
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4.5 Bearbetning av material och analysmetod  
 
Ränstam och Wästerfors (2015:221-223, 228, 231) skriver att en analysprocess ofta genomförs med 

hjälp av tre olika steg. Dessa är att sortera, reducera och argumentera. I det första steget blir forskaren 

förtrogen med sitt material genom att läsa detta flera gånger och koda materialet. I steg två reduceras det 

sorterade materialet att omfatta det väsentliga i materialet och i steg tre argumenterar forskaren för det 

funna med hjälp av det teoretiska ramverket.  

 

Det empiriska materialet som samlats in till studien består av transkriberade intervjuer och anteckningar 

gjorda i observationsscheman. För att sortera materialet har det lästs igenom flertalet gånger och 

anteckningar har förts vid sidan om. Begreppen contingency, fading och transfer of responsibility har 

varit särskilt viktiga i denna process eftersom dessa definierar en stöttande aktivitet, vilket studien 

ämnar undersöka. De aktiviteter som klassas som stöttande i klassrummet är när läraren modellerar, ger 

återkoppling, ger instruktioner, ställer frågor, tydliggör, förklarar om eleven inte förstår, skapar intresse 

för uppgifter, hjälper eleven att bryta ner uppgifter och hjälper eleven att fokusera på sitt mål. Efter att 

det empiriska materialet har sorterats in i teman har det också reducerats där situationer under 

observationer och intervjuer som inte innehåller alla delar av det som inbegriper en stöttande aktivitet 

har tagits bort. Även begreppet yttre motivation har varit framträdande i denna del av bearbetningen av 

materialet då studien även ämnar undersöka detta. I den här studien ger lärarna yttre motivation om hen 

uppmuntrar eleverna eller sätter ett mål för eleverna i deras läsning. De situationer som kategoriserats 

som stöttande aktiviteter har i detta skede också sorterats utifrån om yttre motiation används i 

situationerna. Begreppen språkliga och fysiska redskap samt den proximala utvecklingszonen har även 

de varit väsentliga i sorteringen av det empiriska materialet och det som fokuserats på är hur dessa 

används och synliggörs av lärarna. De situationer där en stöttande aktivitet och yttre motivation har 

framgått har sedan sorterats in i olika teman. Resultatet utifrån de funna temana kommer att redogöras 

för separat med efterföljande analys.  

 

4.6 Reliabilitet och Validitet  
 

En undersökning bör ha hög reliabilitet. För att säkerställa detta krävs det att de undersökningar som har 

gjorts är korrekta (Thurén 2019:48). I en kvalitativ undersökning är variation och innebörd av materialet 

viktigare än mängden data (Rennstam & Wästerfors 2015:222). Forskaren bör alltid hålla sig objektiv 
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till sin undersökning (Brinkkjaer & Hoyen 2013:11). För att den här undersökningen ska ha en hög 

trovärdighet har ett objektivt förhållningssätt intagits till insamling av material samt analys av 

materialet. Under skrivprocessen har en medvetenhet kring att det subjektiva kan påverka 

undersökningen funnits och därför har stor vikt lagts vid att ha ett objektivt förhållningssätt till 

materialet.  

 

Thurén (2019:49) skriver att validiteten i en undersökning bestäms beroende på om en undersökning har 

gjorts utifrån syfte och frågeställningar. Validitet bestämmer om en undersökning är tillförlitlig eller 

inte. För att säkerställa att undersökningen har en hög validitet har både en flexibel intervjuguide och ett 

observationsschema framtagna utifrån undersökningens syfte och frågeställningar använts. Stukát 

(2011:132) menar att reliabiliteten och validiteten ökar när en forskning använder flera metoder. I den 

här studien används två metoder, intervju och observation, vilket då ligger till fördel för en högre 

reliabilitet och validitet.  

 

En kvalitativ studie är i regel inte avsatt att generalisera resultatet till en annan miljö eller ett annat 

område. Däremot är det ett sätt att visa på generaliseringsanspråk i en kvalitativ studie att jämföra 

resultatet med likartade studiers resultat. Ett annat sätt att visa på generaliseringsanspråk i en kvalitativ 

studie är genom att tydligt markera vad resultatet visar ett exempel på och hur resultatet förhåller sig till 

studiens teoretiska utgångspunkt (Svensson & Ahrne 2015:27). Den här studiens storlek gör att de 

slutsatser som dras av analysen inte går att generalisera. Antalet intervjuer och observationer har valts 

med hänsyn till den begränsade tid som studien genomförs under. För att säkerställa att lärarens 

agerande under observation ett inte är en tillfällighet har valet att genomföra två observationer med varje 

lärare tagits. Detta säkerställer att materialet blir bredare och mer trovärdigt. Resultatet av intervjuerna 

och observationerna visar därför exempel på hur några lärare tänker i intervjusituationen och arbetar 

under den observerade lektionen. För att ändå genomföra en form av generaliseringsanspråk kommer 

studiens resultat att jämföras med den tidigare forskning som studien redogör för.  

 

4.7 Etiska aspekter  
 

De forskningsetiska aspekterna är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitet krav och 

nyttjandekrav. Dessa finns för att ge riktlinjer för förhållandet mellan deltagare och forskare i en 

undersökning samt för att skydda de deltagande i undersökningen. Informationskravet innebär att 

deltagarna har rätt att ta del av undersökningens syfte och detta är forskaren skyldig att informera de 
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deltagande om (Vetenskap rådet 2002:5, 7). Inför undersökningen har information kring studiens syfte 

getts och den har även upprepats inför intervju och observation. Samtyckeskravet går ut på att 

deltagarna i en undersökning har rätt att bestämma själva över sin medverkan i undersökningen. 

Medverkan i en undersökning ska också vara frivillig (Ibid:9). I den här studien har lärarna informerats 

att de alltid har rätt att dra sig ur undersökningen. Vidare har lärarna också informerats om att de har rätt 

att säga till om de inte vill svara på någon fråga vid intervjuerna eller om någon situation i 

observationerna inte får användas i undersökningen. Efter att intervjuerna har transkriberats har dessa 

skickats till lärarna för godkännande. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare ska vara anonyma 

samt att den information som samlas in till undersökningen är sekretessbelagd (Ibid:12). I 

presentationen av resultat och analys kallas lärarna för lärare 1, 2, 3 och 4 för att behålla lärarnas 

anonymitet och för att säkerställa att vetskapen om lärarens identitet inte ska påverka analysen. På 

samma sätt har alla kommuner och elever lärarna har talat om också anonymiserats. Nyttjandekravet 

betyder att de uppgifter som samlats in enbart får användas till denna forskning (Ibid:14). Lärarna har 

alltså informerats om att materialet kasseras efter slutfört projekt.  

 

 

5. Resultat och analys  
 

I det här avsnittet presenteras ett tematiskt resultat utifrån undersökningarna samt en efterföljande analys 

av varje tema. De teman som tagits fram utgår alla ifrån mönster som uppmärksammats i det empiriska 

materialet. Utifrån dessa mönster har det empiriska materialet analyserats med hjälp av analysverktygen 

contingency, fading och transfer of responibility för att avgöra om mönstren och aktiviteterna lärarna 

visat under observationer och talat om under intervjuer kan klassas som en stöttande aktivitet. Därefter 

följer en analys av resultatet utifrån de teoretiska ramverkets begrep som beskrivits ovan i avsnitt 2.  

 

5.1 Resultat och analys: läslust  
 

Alla lärare nämner att de vill att eleverna ska få med sig en glädje att läsa böcker av den tysta läsningen 

under svensklektionerna. Majoriteten menar att en viktig aspekt av den tysta läsningen är att eleverna 

skapar ett intresse för att läsa och att de ska få uppleva vad en bra läsupplevelse kan vara. Lärarna 

nämner också vikten av att motivera eleverna till att läsa samt att ju högre eleverna kommer i 
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årskurserna ju mer ansvar behöver de ta för sin fortsatta läsutveckling. Exempelvis så uttryckte Lärare 4 

sig på följande vis: 

På något sätt så önskar man ju att de ska komma in i det här och få känslan av vad en 

riktigt bra läsupplevelse kan vara. Förhoppningen är att få dem att förstå att det finns 

många vinster med att läsa en bok (Lärare 4).  

Lärare 1 uttrycker sig på följande vis och nämner också hur eleverna genom en läsläxa blir motiverade 

till att läsa under perioden för intervjun:  

Förhoppningen är väl att de på något sätt ska finna någon glädje i att läsa. Sen tror jag 

att eleverna tänker, skönt jag får göra lite av min läxa så att det inte blir så mycket att 

göra hemma (Lärare 1). 

Under observationerna av Lärare 1 sitter alla elever och läser när de har tyst läsning men i övriga klasser 

är det flertalet elever som småpratar med varandra, är utanför klassrummet eller enbart tittar framför sig 

och pysslar med annat.  

 

Alla lärare pratar också med eleverna om vikten att läsa böcker. Lärare 3 säger exempelvis:  

Jag brukar prata om att ska man bli bra på någonting, oavsett vad det är för någonting, 

så är det i genomsnitt 10 000 timmar man måste öva och det gäller läsning också och 

några har svårare för läsning och de måste läsa ännu mer för att bli bra läsare  

(Lärare 3).  

När lärarna tar emot en ny klass i årskurs 4 talar de med eleverna om vikten av att läsa. Med tiden 

förstår eleverna varför de läser och lärarna behöver inte tala om det lika ofta. Lärarna nämner också att 

de hjälper eleverna olika mycket beroende på hur långt de kommit i sin läsning. Lärare 2 uttrycker 

följande under intervjun: 

Jag tar upp vikten av att läsa på föräldramöten ofta och framförallt när de går i årskurs 

4 när man tar emot dem där. Jag pratar även med eleverna mer när jag precis tagit 

emot dem men sen märker jag vilka som jag behöver fortsätta att peppa och vilka som 

behöver mindre peppning med tiden. Jag försöker även att hjälpa dem att hitta böcker 

på lagom nivå. Sen också prata med föräldrar på utvecklingssamtal och säga till dem 

att den här eleven kanske behöver gå vidare till nästa steg och sluta läsa Sune utan 

kanske hitta något annat (Lärare 2). 
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Den stöttande aktivitet lärarna utför är kopplade till huvuddragen contingency, fading och transfer of 

responsibility. Utifrån det lärarna talar om under respektive intervju och utifrån deras agerande under 

observationerna framgår det att lärarna är medvetna om att eleverna behöver olika mycket stöd i sin 

läsning och att det stöd lärarna ger eleverna behöver utgå ifrån deras egen kunskapsnivå, det vill säga 

contingency. Lärarna talar framförallt med eleverna om vikten att läsa i årskurs 4 och att det senare avtar 

i takt med att eleverna blir äldre. Detta belyser att den stöttande aktivitet lärarna påbörjar i årskurs 4 med 

tiden avtar, med andra ord fading. Även begreppet transfer of responibility är synligt då lärarna talar om 

att de läser mycket med eleverna i tidigare årskurser men att de i takt med att eleverna når högre 

årskurser minskar läsningen i skolan och eleverna själva bär mer ansvar för att utveckla sin läsning.  

 

Det lärarna talar om under intervjuerna tolkas som stöttningsmål med den tysta läsningen i skolan. Det 

stöttningsmål lärarna använder sig av är att inspirera eleverna till att hitta en lust till att läsa. Genom 

läsningen har lärarna målet att eleverna ska få ett ökat intresse för läsning och få en bra läsupplevelse. 

För att uppnå detta beskriver alla lärare att de på olika sätt talar om vikten av att läsa, alltså de använder 

sig av olika språkliga redskap, det vill säga mediering. Lärarna använder samtalet kring läsning för att 

eleverna sak få en förståelse för läsning, vilket kopplas till språkliga redskap då målet med språkliga 

redskap är att eleverna ska få en förståelse för läsningen. Till exempel när Lärare 1 berättar att hen 

pratar med eleverna om att de behöver läsa i 10000 timmar för att bli bra på det. Hen använder språkliga 

redskap för att skapa en förståelse hos eleverna kring vikten av att läsa. Vad lärarna säger till eleverna 

kring vikten av att läsa kopplas också till stöttningsverktyg. Detta genom att lärarna tydliggör för 

eleverna att de behöver läsa för att bli bra på det. Något som inte syns i lärarnas undervisning eller under 

intervjuerna är om de använder sig av fysiska redskap när de talar om vikten av att läsa. I de observerade 

situationerna är det lärarnas språk som står i fokus men genom att lägga till ett fysiskt redskap är det 

möjligt att den stöttningen lärarna ger eleverna hade kunnat förstås och tas emot på ett annat sätt av 

eleverna.  

 

Lärarnas tal om vikten av att läsa går att förstå som ett sätt för lärarna att skapa yttre motivation till 

läsning för eleverna. Framförallt skapar Lärare 1 yttre motivation i form av en uppgift efter avslutad 

läsning, vilket också Lärare 1 menar leder till att eleverna skapar en inre motivation till att läsa. Den 

form av yttre motivation som synliggörs är att läsningen eleverna ägnar sig åt har ett mål. Detta 

synliggjordes också under observationerna då flera elever i Lärare 1:s klass läste jämfört med övriga 

lärares klasser. När lärarna talar om att deras stöd ser olika ut beroende på vilken elev som behöver det 

kan det också tolkas som att lärarna tydligt är medvetna om elevernas proximala utvecklingszon. Lärare 
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2 nämner att hen talar med elever och föräldrar om att elever är mogna för nya nivåer i läsningen. Detta 

kan även det tolkas som att läraren är medveten om elevens proximala utvecklingsnivå. Detta genom att 

läraren visar att hen är medveten om vilken kunskap eleven besitter och vilken potensial eleven kan 

uppnå om hen går visare i sin läsning till att läsa svårare böcker. Hur läraren fortsatt stöttar eleven i 

läsningen framgår dock inte.  

 

Sammanfattningsvis syns det att alla lärarna använder sitt eget språk som stöttningsverktyg och 

mediering när de talar om vikten av att läsa. Vad lärarna säger kopplas till hur läraren avnänder språket 

som stöttningsverktyg och i detta fall handlar det framförallt om att lärarna tydliggör för eleverna varför 

de bör läsa. När det kommer till de språkliga redskapen, alltså mediering, handrar det om att lärarna 

använder språket för att eleverna ska få en förståelse för läsning. Alla lärare nämner att elevernas 

intresse för läsning samt läslust är anledningen till att de använder läsning i skolan vilket kan tolkas som 

deras stöttningsmål. Lärarna uttrycker även vikten av att utgå ifrån elevernas proximala utvecklingszon 

men enbart en av lärarna nämner hur hen gör detta. För att skapa inre motivation är det enbart Lärare 2 

som använder ett specifikt mål för läsningen men alla lärare använder yttre motivation i form av att tala 

om vikten av att läsa. Hur detta tas emot av eleverna framgår dock inte. Fysiska redskap används inte i 

dessa situationer. Utifrån intervjuerna och observationerna kan man fastställa att lärarna använder sig av 

språkliga redskap men på olika sätt.  

 

5.2 Resultat och analys: bokvalet och bokresurser  
 

När det gäller elevernas bokval under den tysta läsningen uppger alla lärare att de ibland låter eleverna 

välja fritt och ibland styr eleverna att välja en viss genre eller bestämmer en klassbok som eleverna 

läser. Lärare 3 uttrycker följande:  

Ibland har det varit styrt och ibland har det varit mera fritt (Lärare 3).  

Både Lärare 2 och 3 lyfter också fram att de använt tyst läsning som ett komplement till vissa 

skrivprojekt. De har då bestämt en genre som eleverna ska skriva utifrån och lånat böcker inom den 

genren till klassen och låtit eleverna enbart läsa den genren för att hjälpa eleverna inför deras egna 

skrivande. Lärare 2 säger följande:  

Ibland har vi teman och då kan vi låna in kanske 100 böcker i ett tema och så får de 

välja bland dem. Någon gång har vi också gjort så att vi har nivågrupperat lite grann 
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att ni ska välja från den här högen och ni väljer från den högen. Men mycket handlar 

om att man hittar sin egen lässtil och vad som passar en själv (Lärare 2).  

 

Alla lärare säger också att när bokvalet är fritt finns de tillgängliga på olika sätt under tiden eleverna 

väljer en bok och hjälper till om eleverna behöver hjälp. De uppger att de hjälper till på olika sätt och 

det vanligaste är att lärarna följer med till skolbiblioteket där de pratar med eleverna om böcker och 

hjälper dem att hitta en bok utifrån elevernas intressen. Lärarna säger också att de i början behöver 

hjälpa eleverna att hitta böcker i större utsträckning men att detta avtar med tiden då eleverna lär sig att 

hitta böcker de vill läsa på sin nivå. Det lärarna ser som problematiskt i denna process är att eleverna 

ligger på olika nivåer och att det därför är mer ansträngande att tipsa om böcker eftersom en bok kan 

passa en elev men inte en annan. Lärare 4 säger följande:  

Jag brukar försöka luska ut om vi säger att vi har några tjejer som tycker om och är 

mycket i stallet så kanske det faller sig naturligt att man tipsar om lite hästböcker 

(Lärare 4).  

Alla lärare uttrycker också att det är större antal elever som läser om de får välja bok själva och att den 

inre motivationen att läsa ökar när eleverna väljer böcker själva.  

 

Under observationen av Lärare 4 tydliggörs det hur hen stödjer eleverna i deras bokval. Skolan har ett 

skolbibliotek beläget i ett allmänt utrymme som alla klasser har åtkomst till från sina klassrum. Hyllorna 

är skyltade med genre och vissa med författare eller bokserie. Under observationen av Lärare 4 hjälper 

hen elever som behöver hjälp att hitta nya böcker att läsa under den tysta läsningen. Läraren frågar 

eleverna vad de skulle vilja läsa. Eleverna svarar lite olika på frågan, till exempel svarar en elev att hen 

vill läsa något spännande och en annan elev svara att hen vill ha en lättläst bok med lite text för är det 

för mycket text tappar hen bort sig på sidan. Läraren plockar fram en bok från en hylla markerad med 

Dagbok för alla mina fans och tar ut den första boken i serien och frågar om eleven som vill ha en 

lättläst bok har läst den och förklarar lite vad den handlar om samt visar hur bokens sidor ser ut. Eleven 

tar boken och läser baksidan samtidigt som läraren vänder sig mot en hylla markerad med författaren 

Magnus Nordin. Läraren tar ut en bok med namnet Tystnadens hus och förklarar för eleven som vill ha 

en spännande bok att den här författaren skriver bra spännande böcker. Läraren förklarar handlingen och 

eleven tar emot boken. Båda eleverna tar sina böcker och går tillbaka till klassrummet medan läraren 

fortsätter att hjälpa övriga elever på samma sätt. Under intervjun med läraren belyses denna situation 

och läraren förklarar att hen stöttar eleverna på detta vis för att bygga upp en förväntan hos eleverna 
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inför läsningen av boken och på så sätt öka elevernas intresse för läsning. Läraren berättar också under 

intervjun att hen är medveten om vilka intressen reskektive elev har, var av eleven som vill ha en lättläst 

bok pratar ofta om superhjältar och tittar på många filmer med superhjältar i.  

 

Under övriga observationer noteras det också att alla lärare har en bokhylla med böcker i klassrummet. 

Lärare 2 och 3 har också flertalet bokhyllor i korridoren utanför klassrummen, vilket syns ifrån 

klassrummens fönster mot korridoren. Lärare 1, 2 och 3 som alla arbetar på samma skola berättar i 

intervjuerna att det kommunala biblioteket som varit beläget i skolans lokaler precis lagt ner och att de 

nu arbetar för att bygga upp ett skolbibliotek. Detta är dock mycket nytt och en svårighet att genomföra 

då ramfaktorer som skolans budget och resurser spelar en avgörande roll i skolbibliotekets möjligheter. 

Lärare 2 lyfter också fram under intervjun att hen uppmuntrar föräldrar till att skänka böcker eleverna 

inte läser längre till klassen så att klassen har ett eget bibliotek i klassrummet där de kan välja böcker.  

 

Lärare 1 arbetar just nu med en klassbok som alla elever läser vilket framgår under både observationerna 

och senare under intervjun med läraren. Hen beskriver under intervjun att boken inte intresserar eleverna 

och att eleverna uttryckt att de enbart läser den för att klara sin läsläxa. Eleverna har en läxa att läsa ett 

visst antal sidor varje vecka för att på fredagslektionen arbeta med olika lässtrategier utifrån de sidor 

eleverna har läst. Under observationen frågar läraren innan läsningen börjar om alla elever har en bok 

eller om någon behöver låna en bok. Läraren går också runt till olika elever och frågar om de vill läsa i 

den fysiska boken eller om de vill lyssna på boken på inläsningstjänst. Att lyssna på en bok eller att läsa 

en bok är något som Lärare 4 också belyser. Hen uttrycker detta på följande sätt:  

Vi försöker göra en kombination så att de har möjlighet att välja att lyssna på en bok 

på inläsningstjänst men sen brukar jag försöka motivera dem till att också emellanåt 

också försöka läsa en bok (Lärare 1).  

Lärare 3 nämner också detta men poängterar att på skolan hen arbetar är det föräldrarnas ansvar att 

ordna så att eleverna får tillgång till inläsningstjänst vilket kan vara problematiskt. 

 

I ovan beskrivna situationer är bokvalsprocessen en stöttande aktivitet. Detta synliggörs då den stöttning 

lärarna genomför innebär att hjälpa eleverna att hitta böcker på rätt nivå för dem, det vill säga att 

lärarnas stöttning anpassas efter elevens nivå. Begreppet contingency synliggörs alltså här. Lärarna 

stöttar eleverna extra i bokvalet när eleverna är i lägre årskurser och beskriver att deras stöd avtar ju 

längre eleverna kommer i sin läsutveckling och förmåga att orientera sig bland böcker. Detta innebär att 

den stöttande aktiviteten är fading och att transfer of responsibility synliggörs.  
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Lärare 2 och 3 beskriver under intervjuerna med respektive lärare att de vid tillfällen har nivågrupperat 

böcker som de lånat ifrån biblioteket och sedan styrt eleverna till vilken nivå de bör välja ifrån. Det 

lärarna beskriver synliggör att de utgår ifrån elevernas proximala utvecklingszon. Det som inte framgår 

ifrån intervjusvaren är om eleverna uppmuntras att ta svårare böcker allt eftersom de utvecklas eller om 

de enbart blir styrda av den kapacitet de besitter i början av läsprojektet. Med andra ord synliggörs det 

inte om lärarna fortsatt utgår ifrån elevernas proximala utvecklingszon.  

 

Lärare 4 visar under en av observationerna att hen stöttar eleverna utifrån deras intressen. Detta framgår 

eftersom läraren frågar eleverna om vilken typ av bok de önskar att läsa. Detta synliggörs också i och 

med att läraren anpassar vilken bok hen rekomenderar till eleverna beroende på vilka intressen läraren 

vet att eleverna har. Under Det stöttningsmål som synliggörs under intervjun när situationen belyses är 

att skapa ett intresse för böckerna läraren rekommenderar till eleverna. Situationen synliggör dock inte 

om böckerna Lärare 4 rekommenderar utgår ifrån elevens proximala utvecklingszon. I situationen med 

Lärare 4 skapar läraren intresse för böckerna hos eleverna. Intresse skapandet är den stöttande aktivitet 

som synliggörs i denna situation. Även bokhyllornas utmärkning utifrån genre, författare och serie är ett 

stöd för eleverna men klassas inte som en stöttande aktivitet. Lärarens samtal kring böckerna visar att 

läraren använder språkliga redskap i situationen eftersom läraren berättar handlingen i böckerna för 

eleverna. De stöttningsverktyg alla lärare beskriver att de använder är de språkliga resurserna genom att 

hjälpa eleverna att hitta böcker som hjälper eleverna att komma vidare i sin kunskapsutveckling.  

 

I de ovan beskrivna situationerna där stöttande aktiviteter kring bokvalet framställs synliggörs det att 

lärarna använder både språkliga och fysiska redskap. De språkliga redskapen synliggörs i lärarnas tal 

kring böcker medan de fysiska redskapen används när lärarna tar fram böcker åt eleverna. Alla lärare har 

nära kontakt med böcker antingen i klassrummet eller i anslutning till klassrummet. De fysiska 

redskapen blir på så sätt tillgängliga för eleverna och de möjliggör att lärarna kan använda sig av fysiska 

redskap i stöttningen av eleverna. Detta blir således också ett stöttningsverktyg lärarna använder sig av 

eftersom de möjliggör läsning när det finns böcker tillgängliga. Lärare 2 använder sig också av digital 

inläsningstjänst på dator som stöttningsverktyg. Genom att använda detta synliggörs det att läraren utgår 

ifrån elevernas proximala utvecklingszon.  

 

Lärarna uppger att elevernas inre motivation ökar när de får välja böcker utan begränsningar. 

Majoriteten av lärarna beskriver trotts detta att de vid tillfällen styr eleverna i olika hög grad. Lärare 1 

använder sig av en klassbok som eleverna får läsa, vilken hen själv beskriver att eleverna inte anser är 
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motiverande. Den yttre motivation läraren ger eleverna är i form av en läsläxa eleverna har i slutet av 

varje vecka. Lärare 2 och 3 styr eleverna till en viss genre men låter eleverna välja fritt inom genren. Det 

som inte framgår av intervjusvaren är om elevernas inre motivation till läsningen sänks eller höjs av 

denna typ av syrning. Alla lärare uppger att de ger eleverna bokrekommendationer utifrån elevernas 

intressen. Detta visar att i det fria bokvalet skapar lärarna yttre motivation till läsning vilket de också 

uppger höjer elevernas inre motivation.  

 

Sammanfattningsvis så utgår lärarnas stöttning i bokvalet ifrån elevernas proximala utvecklingszon. 

Lärarna använder båda språkliga och fysiska redskap som stöttningsverktyg i aktiviteterna. Genom att ge 

eleverna yttre motivation i form av att hjälpa eleverna att hitta böcker utifrån deras intressen möjliggör 

det även att en inre motivation skapas hos eleven. Lärarna uppger trotts detta att de styr eleverna i 

bokvalet och framförallt Lärare 2 uppger att hen är medveten om att detta sänker den inre motivationen 

att skapa intresse för läsning. Det stöttningsmål lärarna uppger är att skapa intresse för böcker i det fria 

bokvalet.  

 

5.3 Resultat och analys: tid till att läsa  
 

Lärarna säger i intervjuerna att läsningen behöver vara någonting som sker kontinuerligt och att det 

behöver bli någonting som man gör varje dag. De nämner också att när eleverna får denna kontinuitet i 

skolan så är deras förhoppning att eleverna ska få det som vana och även börja läsa hemma. Lärare 2 

uttrycker sig på följande vis:  

När det gäller den tysta läsningen så känner jag att det viktigaste är att man 

någonstans är omutbar. Den ska alltid finnas där, den ruckar man inte på för den är 

viktig för det signalerar någonting (Lärare 2).  

Hur mycket tid eleverna får att läsa tyst i skolan varierar mellan lärarna. Lärare 1 erbjuder eleverna 

endast 10 minuter två gånger i veckan att läsa själva och Lärare 4 erbjuder eleverna 30 minuter två 

gånger i veckan. Lärare 2 och 3 erbjuder eleverna lika mycket tid, 15 minuter fem gånger i veckan. 

Samtliga lärare beskriver att de ger eleverna mer tid till läsning i takt med att eleverna får in en vana att 

läsa och utvecklar sin läsning. De beskriver också i samband med detta att de ger eleverna mer stöd i 

årskurs 4 mot det stöd de ger i årskurs 6 eftersom de anser att eleverna inte är i behov av stöd i högre 

årskurser mot lägre årskurser. Under observationerna med samtliga lärare står tiden för tyst läsning på 

tavlan. Lärare 4 nämner följande under intervjun:  
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Slutgiltiga målet är att alla elever ska ha ro att läsa under den tid som avsätts men som 

lärare får man alltid ha en förståelse för att det kan finnas annat som stör deras läs ro 

(Lärare 4).  

Alla lärare nämner att läsning i skolan är en bra start på dagen och att morgonläsning är att föredra av 

den anledningen. Lärarna nämner också att tiden till att läsa under lektionstid inte alltid finns. Lärare 3 

uttrycker detta på följande vis:  

Man kan liksom inte ha tyst läsning lite då och då för du glömmer ju bort vad du har 

läst för en vecka sen. När man går i årskurs 6 så är det bara svenska 3 gånger i veckan 

och ska jag lägga tid på att vi ska ha läsning i en kvart varje dag, då blir det ju inte 

många minuter kvar till annat då så då får det bli annan typ av läsning än tystläsning i 

bok i årskurs 6 (Lärare 3).  

När lärarna ger eleverna tid att läsa sker en stöttande aktivitet. Analysverktyget contingency syns i 

lärarnas arbete när de anpassar tiden för läsning utifrån hur länge eleverna klarar av att läsa. Lärarnas 

stöttande aktivitet avtar också i takt med att eleverna fortskrider i årskurserna, med andra ord synliggörs 

analysverktyget fading. Lärarna beskriver alla att kontinuiteten i tyst läsning under skoltid är högre 

under lägre årskurser och att ansvaret för fortsatt tyst läsning senare läggs över på eleverna. Detta 

innebär att analysverktyget transfer of responsebility synliggörs.   

 

Det stöttningsverktyg lärarna ger eleverna när det handlar om tiden till att läsa är att de ger skriftliga 

instruktioner på tavlan där tid och uppgift står. Detta är också ett fysiskt redskap lärarna använder sig av 

för att visa eleverna hur länge de ska läsa och stötta eleverna på så sätt. Även kontinuiteten är ett 

stöttningsverktyg lärarna ger eleverna. Genom att vara konsekvent med läsningen får eleverna en rutin 

att följa vilket kan förenkla läsprocessen. Detta synliggör också att lärarna använder kontinuiteten i 

läsningen som stöttningsverktyg. Lärarna erbjuder dock eleverna olika mycket tid till läsning. Lärarna 

uppger att målet med kontinuiteten i läsningen är att alla elever ska få en stund att läsa i skolan och på så 

sätt intresseras för läsning, med andra ord är det här stöttningsmålet med läsningen. Utifrån denna 

aspekt framgår det inte hur lärarna ger eleverna yttre motivation och inte heller hur de skapar inre 

motivation hos eleverna. 

 

Sammanfattningsvis synliggörs det under intervjuer och observationer att lärarna stöttar eleverna under 

läsningen genom att ge dem en konkret tid för momentet. De har också skrivit upp denna på tavlan och 

ger eleverna en kontinuitet i sin läsning. Detta innebär att de stöttningsverktyg och fysiska redskap 



 

 29 

lärarna använder under momentet synliggörs i form av kontinuitet och konkret tid. Det stöttningsmål 

lärarna har med läsningen framgår och stärks i form av kontinuitet i läsningen.  

 

5.4 Resultat och analys: enskilt arbete med elever  
 
Alla lärare säger att de på olika sätt arbetar enskilt med elever för att stödja dem på en individuell nivå. 

Det vanligaste är att lärarna säger till eleverna att de ska börja läsa. Lärare 3 uttrycker att när hen ser att 

någon inte läser brukar hen smyga fram till eleven och säga:   

Nu vill jag att du börjar läsa! (Lärare 3).  

Även lärare 4 uttrycker detta och menar följande: 

Oftast om jag går fram och bara liksom pushar på lite och säger att du det är inte så 

lång tid det är 20 minuter kvar du behöver läsa den tiden så tycker jag att de kommer 

igång (Lärare 4).  

Att lärarna småpratar med en elev är också något som synliggjorts under flera observationer. Lärarna 

gick fram till eleverna och satte sig på huk eller lutade sig fram mot eleverna och viskade med eleverna 

kring böckerna de valt och i vissa fall kring annat än läsning. Lärare 2 småpratade tyst med en elev som 

satt bredvid hennes kateder. Det småpratet gick ut på var att läraren ställde olika frågor kring boken 

eleven valt samt andra frågor kring hur eleven mår och om det hänt något roligt under helgen. Till 

exempel ställde läraren frågorna:  

Vad handlar din bok om? Tycker du om boken? Är den lätt eller svår? Är det 

någonting du inte förstår i boken? (Lärare 2).  

 
Detta är också något lärare 2 nämner under intervjun. Det framgår då att läraren småpratar med eleven 

för att skapa ett intresse och lösa upp det motstånd eleven har för läsning. Även Lärare 4 ställer frågor 

till eleverna kring böckerna som de läser, vilket framkommer under observationer och intervju med hen. 

De frågor hen ställer är till exempel:  

Vad läser du för bok? Har du läst andra böcker i den serien? Vilken är din favorit scen 

i boken? Är det någonting som är märkligt i boken? Skulle du rekomendera andra att 

läsa den boken? (Lärare 4).  
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Lärare 3 nämner också att hen behöver säga till eleverna att börja läsa och hjälpa dem med läsningen 

mer under tidigare årskurser. Detta är något alla lärare tar upp vid intervjuerna. Lärare 2 uttrycker 

följande: 

Min känsla är att många kanske till en början inte alltid läser men eftersom de aldrig 

får göra något annat, de får liksom inte sitta och jobba med annat eller sitta och rita 

eller så, och det blir ju ganska tråkigt så till slut så börjar de flesta att nosa på böcker 

och så ser man att de andra läser. I början kan det vara så att jag får motivera och 

peppa eleverna att läsa men mot slutet när man har haft en klass ett tag så läser alla 

elever böcker under den tysta läsningen (Lärare 2).  

 
Även Lärare 3 småpratade med elever under observationerna men inte kring läsning. Läraren hade 

förberett små post-it lappar till vissa elever där uppgifter eleven behövde göra klart i övrigt skolarbete 

stod listade. Det som läraren sa till eleverna var:  

Du behöver göra klart de här uppgifterna hemma för att inte ligga efter i skolan 

(Lärare 3).  

Under intervjun med läraren belystes denna företeelse och läraren menade att det är ett bra tillfälle att: 

Passa på att prata med någon elev som en liten samlingsstund kring övriga skolarbetet 

(Lärare 3).  

Under observationer med Lärare 3 framgår det att eleverna hen talar med under den tysta läsningen inte 

börjar läsa igen efter att läraren talat med dem. Dessa elever behöver läraren även säga till att börja läsa 

efter att deras läsning blivit avbruten.  

 

Observationen av lärare 1 synliggjorde hur läraren arbetar med elever med ett stort motstånd till läsning. 

Klassen har under vissa lektioner möjlighet att, utöver läraren, använda två resurspersonal under 

lektionen. Detta belyste också läraren under intervjun som en stor hjälp i hens enskilda arbete med 

eleverna. En resurspersonal tog med sig tre elever till ett grupprum i anslutning till klassrummet medan 

den andra resurspersonalen var kvar i klassrummet. Läraren tog med sig en elev och satte sig i en soffa 

utanför klassrummet för att läsa tillsammans. Läraren bad eleven att läsa högt för hen men eleven ville 

inte, läraren började då att läsa högt och eleven följde med i texten. Efter en sida sa läraren:  

Nu får du fortsätta (Lärare 1). 
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Eleven läste under 5 minuter och läraren rättade eleven om hen missade något ord eller fastnade på ords 

uttal. När eleven läst klart berömde läraren eleven för läsflytet och för att eleven läser bra. Läraren 

småpratade också med eleven om varför eleven hade ett motstånd till att läsa samt uppmuntrade eleven 

till att fortsätta att läsa och hitta någon bok som eleven tycker är bra. Denna situation lyftes fram även 

under intervjun där Lärare 1 säger att hen antecknade efter det enskilda arbetet hur det gick för eleven 

och vad läraren bör hålla uppsikt över nästa gång läraren har möjlighet att arbeta enskilt med eleven. 

Läraren förklarade också under intervjun att eleven har svårt att sitta still och läsa och att hen av den 

anledningen hamnar efter i läsningen av boken där eleverna ska läsa ett visst antal sidor i veckan. 

Läraren sa också att hen upplever att eleven inte är mogen att läsa tyst men har kommit långt i sin 

högläsning och att läraren därför vill arbeta med eleven utifrån högläsning. Övriga lärare nämner under 

intervjuerna att de arbetar med LUS (Läsutvecklings schema) regelbundet för att få reda på hur de 

fortsatt kan stödja eleverna i den tysta läsningen.  

 

Det arbete lärarna utför i det enskilda arbetet med elever visar att lärarna utgår ifrån elevernas behov i 

stunden, med andra ord visar lärarna analysverktyget contingency. Stöttningen lärarna ger eleverna sker 

i större utsträckning när eleverna är i lägre årskurser mot vad den gör i högre årskurser. Detta innebär att 

lärarna tillämpar analysverktyget fading. Ansvaret för att läsa läggs också succesivt över på eleverna då 

lärarna förklarar att de behöver arbeta mer enskilt och motivera eleverna i en längre utsträckning under 

lägre årskurser, vilket medför att analysverktyget transfer of responsebility synliggörs. Detta är således 

en stöttande aktivitet.  

 

Lärarna visar att de använder språkliga redskap under aktiviteten. Detta genom att de pratar med elever 

om en boks handling. På så sätt menar lärarna att de kan intressera eleverna för en bok, vilket medför att 

läraren ger eleverna yttre motivation. Genom den yttre motivationen lärarna ger eleverna uppger de att 

de också önskar öka elevernas inre motivation. Att skapa ett intresse för böcker är utifrån denna aspekt 

lärarnas stöttningsmål med aktiviteten.  

 

Alla lärare ställde frågor till eleverna kring böcker som de läser och kring böcker de önskar att läsa. 

Lärarna ställde även frågor, som beskrivet i 5.3 resultat och analys: bokvalet, under tiden de hjälper 

eleverna att hitta en bok utifrån deras intressen och nivå i läsningen. Detta är således ett 

stöttningsverktyg lärarna använder sig av. Framförallt syns detta i observationer av Lärare 2 och Lärare 

4 då dessa ställer frågor kring böcker eleverna läser samt hjälper eleverna att hitta nya böcker att läsa. 

Under observationer av Lärare 3 framgår det att läraren utnyttjar tiden under läsningen genom att 
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påminna elever om andra skoluppgifter samt stämma av med elever kring dessa skoluppgifter. Detta 

medför att de elever läraren talat med inte stöttas i sin läsning då de blir avbrutna med annat skolarbete.  

 

Lärarna synliggör alla hur de arbetar utifrån elevernas proximala utvecklingszon. Detta genom arbetet 

med att kartlägga elevernas kunskaper i läsning. Alla lärare visar också detta när de små pratar med 

eleverna om de böcker eleverna läser och ställer frågor till eleverna kring vad för böcker de önskar att 

läsa. Med frågorna kan läraren anpassa den typ av stöd eleverna behöver. Detta innebär att frågorna 

lärarna ställer eleverna synliggör stöttningsverktyg samt vidare arbete utifrån elevens svar på frågorna. 

De stöttningsmål som synliggörs genom att lärarna ställer frågor till eleverna är att dels att, som skrivet 

ovan, öka elevernas intresse för att läsa men också att skapa en uppfattning kring vilken nivå eleverna 

befinner sig på utvecklingsmässigt och på så sätt veta hur den fortsatta stöttningen bör fortlöpa.  

 

Lärarna beskriver också hur de kontrollerar elevernas läsutveckling med ett lästest. Detta tolkas som ett 

stöttningsverktyg lärarna använder för att kartlägga hur den fortsatta stöttningen bör fortgå. Ser testet 

svagt ut förklarar lärarna att de stöttar eleverna genom att läsa enskilt med eleven eller extra insatta 

åtgärder som specialpedagog eller lästräning. Via detta tydliggörs det under intervjuerna att alla lärare 

ämnar öka elevernas intresse till läsning genom att hjälpa dem. Detta tolkas som ett stöttningsmål. 

Lärarna tydliggör också att detta är någonting som kontinuerligt följs upp för att säkerställa att elevernas 

utvecklig fortskrider. Detta tydliggör att lärarna utgår ifrån elevernas proximala utvecklingszon då de 

gör om testen för att se vilken nivå eleverna ligger på och hur de fortsatt kan stötta eleverna i deras 

läsning.  

 

Sammanfattningsvis så använder lärarna språkliga redskap och yttre motivation för att skapa en inre 

motivation hos eleverna. Lärarna använder också stöttningsverktyg i form av frågor till eleven samt 

lästest för att kartlägga elevernas läsutveckling. Detta visar också att lärarna utgår ifrån elevernas 

proximala utvecklingszon. Det stöttningsmål som synliggörs under observationerna och intervjuerna är 

elevernas intresse för läsning samt i vilken utsträckning eleverna är i behov av stöd. Under 

observationerna synliggörs det också att Lärare 3 avbryter eleverna i den tysta läsningen vilket orsakar 

att de eleverna förlorar sitt fokus. Detta är således en problematik med den tysta läsningen under 

observationen.  

 

5.5 Resultat och analys: modellering  
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I intervjuerna svarar samtliga lärare att de är medvetna om att de bör sitta och läsa själva för att visa 

eleverna att de också läser samt motivera eleverna till att läsa. De menar också att det är något som visar 

eleverna att det är viktigt att man läser som ung eftersom det är någonting man gör livet ut. Lärare 3 

svarar dock följande på frågan vad hon gör under den tysta läsningen,  

Ja jag vet att det är bra att jag sitter och läser själv men det har jag inte tid med 

eftersom det ofta är mycket administrativt att stämma av på morgonen och jag har 

bara svenska på morgonen (Lärare 3).  

Övriga lärare instämmer att det är ett bra tillfälle att till exempel stämma av närvaro och svara på mail 

från föräldrar. Lärare 2 sitter dock och läser vid observationstillfället samt småpratar med en elev, vilket 

redogörs för under stycket enskilt arbete med elever. Under intervjun med Lärare 2 belystes också detta 

där läraren sa följande,  

Det ska ju vara liksom stilla, ingen rörelse och så tänker jag och därför sitter jag ofta 

också och läser under tiden eleverna läser (Lärare 2).  

 

Alla lärare beskriver under intervjun med respektive lärare att de ofta läser samtidigt som eleverna 

oftare under de tidigare årskurserna mot vad de gör i äldre årskurser. De beskriver också att detta faller 

sig naturligt då de ofta modellerar olika lässtrategier för eleverna när de arbetar med detta under tidigare 

årskurser och eleverna förväntas använda lässtrategierna själva under senare årskurser.  

 

Lärare 1 och 4 modellerar också läsningen för eleverna genom att läsa högt. Lärare 1 läser högt för en 

elev och genom detta modellerar hen läsning för denna elev. Läraren följer också med i texten under 

tiden eleven läser högt. Även lärare 4 modellerar läsning genom att läsa högt för eleverna i helklass 

varannan dag.  

 

Lärarna utför en stöttande aktivitet när de modellerar läsning för eleverna. Den modellering lärarna 

ägnar sig åt under momentet tyst läsning utgår ifrån elevernas behov. Detta eftersom lärarna beskriver 

att de arbetar med att modellera lässtrategier under lägre årskurser för att eleverna ska få en möjlighet att 

förstå och utveckla förmågan att arbeta med dessa. Med andra ord synliggörs analysverktyget 

contingency. Aktiviteten utförs både under tyst läsning och under arbete med lässtrategier. Lärarna 

beskriver att de i båda fallen utför aktiviteten med frekvent under årskurs 4 och att det sedan avtar i takt 

med att eleverna blir mer självständiga och klarar av att utföra aktiviteten på egen hand. Med andra ord 
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synliggörs analysverktygen fading och transfer of responsibility utifrån de aktiviteter kring modellering 

lärarna talar om under intervjuerna.  

 

Lärarna talar alla om modellering under respektive intervju. De menar att de är medvetna om att 

modellering är en bra metod för att eleverna ska få ett intresse för att läsa men alla lärare uppger att de 

inte alltid använder sig av detta. Detta synliggör att de är medvetna om att modellering kan verka som 

yttre motivation för eleverna, eftersom läraren aktivt påverkar elevera att läsa, samt ett stöttningsverktyg 

för att hjälpa eleverna att utveckla goda läsfärdigheter och läsvanor. Det stöttningsmål lärarna synliggör 

under intervjuerna är att genom modellering vara en läsande förebild för eleverna och på så sätt skapa en 

miljö där även eleverna läser.  

 

Lärarna använder både språkliga och fysiska redskap under tiden de modellerar i form av boken och den 

tryckta skriften i boken. Detta gör lärarna dock mer under tidigare årskurser vilket de också beskriver 

som mer nödvändigt mot vad det är i högre årskurser. Detta synliggör att lärarna utgår ifrån elevernas 

proximala utvecklingszon då eleverna behöver mer stöd i hur de kan arbeta med lässtrategier och hur de 

bör agera under den tysta läsningen i de tidigare årskurserna.  

 

Sammanfattningsvis så använder lärarna modellering som stöttningsverktyg under den tysta läsningen 

samt för att ge eleverna yttre motivation till att läsa. Lärarna använder sig av såväl språkliga som fysiska 

redskap och utgår ifrån elevernas proximala utvecklingszon. I lärarnas arbete tydliggörs ett 

stöttningsmål, vilket är att fler elever ska utveckla sin läsförmåga och genom läsande förebilder själva 

börja läsa.  

 
 

6. Diskussion och slutsats  
 

Det här avsnittet är ämnat att diskutera det resultat studiens analys har gett samt hur det kan förstås i 

förhållande till den tidigare forskningen som redogjorts för under avsnitt 3. Där efter följer en 

redovisning för hur resultatet svarar till studiens syfte och frågeställningar samt vilka didaktiska 

implikationer studien har mynnat ut i. Avsnittet diskuterar vidare kring de metodologiska val som tagits 

under studiens gång och om dessa varit lämpliga för att undersöka studiens syfte och frågeställningar. 

Till sist diskuteras den vidare forskning som studien har gett intresse till.  
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6.1 Resultatdiskussion 
 

Resultatet i den här studien visar att lärarnas främsta stöttningsmål är att eleverna ska finna en läslust 

och att flera elever ska få en mängdträning i sin läsning. Detta har synliggjorts i samtliga av studiens 

analyser. Att den tysta läsningen i skolan ska bidra till att eleverna ska finna en läslust behandlas inte i 

den tidigare forskningen studien redogjort för men det är ett tydligt mönster som lärarna i denna studie 

redogör för. Av detta finns det en möjlighet att fler lärare anser att detta är det primära stöttningsmålet 

den tysta läsningen i skolan avser.  

 

Resultatet visar också att de språkliga resurserna är det vanligaste stöttningsverktyget lärarna använder 

sig av vilket också innefattar språkliga redskap en lärare kan använda sig av för att stötta eleverna. Detta 

rimmar väl med stöttad tyst läsninge Reutzel, Jones, Fawson och Smith (2008) redogör för där samtalet 

mellan lärare och elever är en grundläggande tanke. Av denna liknelse är det möjligt att frågor till elever 

kring böcker och samtal mellan lärare och elever kring böcker är ett stöttningsverktyg flera lärare 

använder sig av.  

 

Studiens resultat visar också att lärare använder sig av yttre motivation för att skapa en inre motivation 

hos eleverna. Den yttre motivationen lärarna ger eleverna skapas framförallt i fria bokval. När eleverna 

får välja böcker själva upplever lärarna att elevernas inre motivation ökar. Detta rimmar väl med Parks 

Duncans (2010) undersökning där resultatet visade samma tendens. Under det fria bokvalet använder 

lärarna sig av språkliga redskap som stöttningsverktyg och detta visar också att lärarna utgår ifrån 

elevens proximala utvecklingszon.  

 

Resultatet i den här studien visar också att lärarna använder sig av enskilt arbete med elever och 

modellering för att stötta eleverna i deras läsutveckling. Även detta visar att lärarna utgår ifrån elevernas 

proximala utvecklingszon i stödet och anpassar det stöd de ger eleverna utifrån deras behov. Med hjälp 

av dessa som stöttningsverktyg säkerställer lärarna att elevernas tysta läsning utvecklas. Lärarna 

tydliggör att de framförallt stöttar eleverna under tidigare årskurser och de alla upplever att eleverna är i 

större behov av detta i tidigare årskurser. Detta rimmar väl med Prior och Wellings (2001) studie där de 

menar att elever behöver mer stöd för att utveckla den tysta läsningen i lägre årskurser. I detta arbete 

visar lärarna också att de använder sig av språkliga och fysiska redskap i forma av böcker under tiden de 

modellerar läsning för eleverna. Det är således en möjlighet att fler lärare stöttar eleverna mer i tidiga 

årskurser mot vad de stöttar elever i högre årskurser i takt med att eleverna utvecklar förmågan att läsa 

tyst.  
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Studiens resultat visar att lärarna ger eleverna en kontinuitet i deras läsning i större utsträckning under 

lägre årskurser då de upplever att tid till läsning inte finns under högre årskrurser. Detta bekräftas också 

i Parks Duncans (2010) studie där lärarna upplevde samma sak. Detta innebär att lärarna i den här 

studien lägger över ansvaret på eleverna att läsa tyst. Under de lägre åldrarna ger dock lärarna eleverna 

en kontinuitet i den tysta läsningen med en förhoppning om att detta ska bli en vana för eleverna att 

fortsatt läsa på fritiden även fast att eleverna inte läser i skolan. Kontinuiteten i läsningen är i sig ett 

stöttningsverktyg. Genom att eleverna vet att de ska läsa och inte tillåts göra något annat blir det ett stöd 

för läsningen. Utifrån den tidigare forskningen och den här studiens resultat är det en möjlighet att fler 

lärare upplever att tiden för läsning inte finns till i skolan.  

 

 

6.2 Slutsatser  
 
Studiens syfte har varit att undersöka hur några lärares agerande i klassrummet kan stötta och motivera 

elever i den tysta läsningen. Genom att observera och intervjua några lärare har deras stöttande 

aktiviteter och skapande av yttre motivation belysts och sedan analyserats med hjälp av de begrepp det 

teoretiska ramverket belyst. Analyserna har fokuserat på lärarnas agerande och har valts ut utifrån 

kriterierna för en stöttande aktivitet. Analyserna har också fokuserat på hur lärarna skapar yttre 

motivation och hur de upplever elevernas inre motivation. Nedan följer en redovisning för de 

forskningsfrågor som studien fokuserat på samt hur denna studie har besvarat dessa.  

 

Forskningsfråga 1: Hur beskriver några lärare att de stödjer och motiverar eleverna i den 

tysta läsningen?  

 

Lärarna beskriver att de stödjer eleverna i deras tysta läsning med hjälp av stöttningsverktyg i form av 

språkliga resurser. De beskriver också att de stöttar eleverna i deras bokval samt genom att enskilt arbeta 

med eleverna utifrån deras behov. Via lästest beskriver lärarna att de kartlägger vilken typ av fortsatt 

stöd eleverna är i behov av, vilket också visar att de är medvetna om att de utgår ifrån elevernas 

proximala utvecklingszon. Lärarna beskriver också att de genom språkliga resurser och stöttningsmål 

skapar yttre motivation till eleverna. Även bokvalet är grundläggande i lärarnas arbete för att skapa yttre 

motivation till eleverna. Lärarna beskriver också att de är medvetna om att modellering är ett 
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stöttningsverktyg som skapar yttre motivation och att läslusten är central för att skapa inre motivation 

och ett stöttningsmål lärarna önskar att uppnå.  

 

Forskningsfråga 2: Hur agerar lärarna under den tysta läsningen i klassrummet för att 

stödja och motivera eleverna i den tysta läsningen?   

 

Under observationerna av lärarna är det framför allt det enskilda arbetet med elever som framträder som 

stöttningsverktyg. Med detta arbete synliggörs det också att lärarna skapar en yttre motivation till 

eleverna och att detta medför att eleverna har en möjlighet att utveckla sin läsförmåga. Lärarnas 

agerande visar också hur de använder de språkliga redskapen för att samtala kring böcker samt hur 

dessa används som stöttningsverktyg för att hjälpa eleverna att hitta böcker till eleverna på lämplig nivå.  

 
 

6.3 Didaktiska implikationer  
 
Det resultatet visar är att lärarna i den här studien arbetar på liknande sätt för att stötta och motivera 

eleverna under den tysta läsningen. Utifrån studien kan en lärare ta med sig att läsning är viktigt i 

svenskundervisningen eftersom elever idag läser mindre på fritiden jämfört med vad elever har gjort 

under tidigare år. Under den tysta läsningen kan en lärare, utifrån resultatet i denna studie, använda det 

fria bokvalet för att skapa inre motivation hos eleverna och på så sätt öka läsningen i klassrummet. 

Genom att använda stöttningsverktygen, ställa frågor och språkliga redskap, kan lärarna stötta eleverna 

under tiden de läser tyst. En lärare kan också ta med sig utifrån den här studiens resultat att läraren 

behöver erbjuda eleverna kontinuerlig tid till att läsa. Med kontinuerlig tid till att läsa får eleverna in en 

vana i läsningen vilket då blir ett stöttningsverktyg. I framtida läsundervisning är det också viktigt att 

varje elev får möjlighet att utveckla den tysta läsningen i sin takt utan att behöva stressa fram den. En 

annan viktig tankeställare är att lärarna i denna studie lyfter fram elevernas läslust. Utan läslust menar 

de att eleverna inte kommer att läsa. Detta är således det stöttningsmål som en lärare kan ha i fokus för 

att öka elevernas intresse för läsning. En lärare kan också ta med sig utifrån denna studie att det stöd 

läraren ger eleverna bör utgå ifrån en elevs proximala utvecklingszon och bör kartläggas kontinuerligt 

för att säkerställa att stödet anpassas allt eftersom en elev utvecklas. Elever kan också påverkas att läsa 

genom att läraren skapar en yttre motivation till eleverna. Sammanfattningsvis kan en lärare genom stöd 

och motivation öka elevernas lust till att läsa och skapa positiva läsupplevelser.  
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6.4 Metoddiskussion  
 
Metoderna för den här undersökningen är, som beskrivet ovan under avsnitt 4, observation och intervju. 

Metoderna har valts eftersom de har svarat till studiens forskningsfrågor. Med hjälp av observation som 

metod har forskningsfråga 2 besvarats där lärarens agerande i klassrummet stått i fokus. Detta har även 

bidragit till att se lärarens naturliga beteende i en naturlig miljö. Intervju som metod har besvarat 

forskningsfråga 1 där lärarens egna beskrivningar av sitt arbete har varit i fokus. Metoderna har i denna 

studie fungerat som komplement till varandra. Observationerna har genomförts först och sedan 

intervjuer. Detta har möjliggjort att situationer som uppstått under observationer har tagits upp under 

intervjuerna. Om enbart en metod hade använts hade båda forskningsfrågorna inte kunnat besvaras 

eftersom de innefattar lärarens beskrivning och agerande.  

 

Den kvalitativa metoden enkät hade varit en möjlig metod för att svara på studiens första 

forskningsfråga. Det hade dock inte svarat till studiens andra fråga, därav hade observationer också 

behövts. En möjlighet hade varit att använda en annan typ av observation för att möjliggöra att andra 

saker än det observationsschemat fokuserade på hade tagits med i studien. När observationsschemat 

använts är det däremot en hjälp att behålla studiens syfte och frågeställningar i fokus, därför har detta 

valts för den här studien. En annan möjlighet hade varit att hålla i fokusguppsintervjuer för att höra 

lärarnas naturliga samtal kring deras arbete med tyst läsning. Detta hade möjliggjort att lärarna kunnat 

utbyta erfarenheter och tankar mellan sig och skapa en möjlighet för lärarna att tillsammans fundera ut 

hur de kan arbeta för att effektivisera den tysta läsningen. Eftersom alla lärare i denna studie inte arbetar 

på samma skola eller i samma kommun skulle det vara en svårighet att genomföra detta. En till 

möjlighet hade varit att använda en mindre strukturerad intervjuguide för att föra fram det naturliga 

samtalet. I den här studien har en strukturerad intervjuguide säkerställt att alla lärare fått samma 

nyckelfrågor och att väsentlig information inte har missats.  

 

I undersökningen har fyra lärare deltagit. Detta har bidragit till ett mindre material och en svaghet i 

studien. För att väga upp denna svaghet har två observationer genomförts med varje lärare för att 

säkerställa att skeenden under observationer inte är tillfälligheter utan upprepas. Utifrån studiens storlek 

och tidsram har mängden material varit greppbart och möjliggjort att mönster identifierats i det 

empiriska materialet. Om materialet varit bredare är det möjligt att specifika händelser missas i 

materialet.  
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6.5 Vidare forskning 
 
Denna studie har utgått ifrån lärarens perspektiv, vilket betyder att det enbart är lärarens tankar och 

agerande som varit fokus. För att få en djupare förståelse för hur den tysta läsningen upplevs och 

fungerar som undervisningsmoment hade det varit intressant att vid ett senare tillfälle fokusera på 

elevernas perspektiv. Vidare hade det varit intressant att undersöka hur lärare vid andra skolor och 

kommuner arbetar under tyst läsning. En annan intressant vidare forskning hade varit att undersöka hur 

lärare arbetar med andraspråks elever i den tysta läsningen. Även att jämföra hur tyst läsning används i 

svenska som andraspråks undervisningen och svenskundervisningen. En sista aspekt som varit intressant 

är att göra en liknande studie med fler deltagare från olika skolor för att bredda undersökningen.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1 – Observationsschema 
 
Finns följande med:  Beskrivning 1  Beskrivning 2  Beskrivning 3  

Klassrummets miljö:      

Mediering:  

Samtalar läraren 

med eleven för att 

skapa förståelse för 

läsning?  

Använder läraren 

fysiska redskap för 

att skapa förståelse 

för läsning?  

   

Yttre motivation:  

Uppmuntrar läraren 

eleverna?  

Skapar läraren ett 

mål för eleverna? 

   

Använder läraren 

stöttningsverktyg så 

som modellering, 

ställa frågor, 

tydliggöra, förklara:  

   

Tydliggör läraren 

stöttningsmål så som 

intressera eller 

motivera eleven för 

en uppgift, hjälpa 

eleven att bryta ner 

en uppgift, fortsatt 
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ha fokus på elevens 

mål:  

 
 
 
 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide  
 

• Berätta om studiens syfte  

• Etiska ställningstaganden (anonymitet, frivilligt)  

• Fråga om inspelning  

1. Antal år som lärare / undervisande i svenska?  

2. Berätta varför du använder tyst läsning under svenska lektioner, vad är syftet?  

3. A. Upplever du att eleverna läser under den tysta läsningen?  

B. Om nej: Om elever inte läser vilka åtgärder tar du för att fler ska läsa?  

C. om ja: Har du gjort något specifikt för att eleverna ska läsa? Utveckla gärna.  

D. Kan stämningen i klassen påverka hur många som läser?  

4. Vad läser eleverna under den tysta läsningen och kan det påverka hur många som läser?  

5. A. Kan du berätta hur den tysta läsningen ser ut/går till under lektionerna?  

B. Vad gör du under tiden eleverna läser tyst?  

6. Hur stöttar du eleverna i deras tysta läsning? 

7. Hur ofta har du tyst läsning? I vilka årskurser använder du dig av tyst läsning?  

8. Följer du upp den tysta läsningen på något sätt? Om ja, kan du berätta hur?  

9. Vad förväntar du dig att eleverna ska få med sig av den tysta läsningen?  

10. Har du något samarbete med biblioteket när det kommer till elevernas bokval?  

(Varför/Varför inte?)  

11. Samtalar du om böcker med eleverna?  

(Hur?, Varför/Varför inte?) 

12. Tycker du att det är viktigt att eleverna läser utanför skolan?  

(Varför/Varför inte?)  

13. Vad gör du för att motivera eleverna till att läsa? 

14. Har du något du vill tillägga?  


