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Sammanfattning 

Det här examensarbetet undersöker hur fem lärare arbetar med högläsning i grundskolans årskurs fyra till sex. Studien är 

kvalitativ och syftet har varit att utifrån ett didaktiskt perspektiv ta reda på hur lärare arbetar med högläsning i skolan. 

Urvalet för studien har förutom lärare på mellanstadiet varit skolor som har ett fokusbibliotek detta för att undersöka om 

dessa har haft inflytande på arbetet med högläsning. Underlag för studien har skapats genom intervjuer med verksamma 

lärare.

Resultaten visar att samtliga lärare arbetar med högläsning främst på två sätt, dels när läraren läser högt och dels när 

eleverna läser högt. Förutom att bara högläsa använder lärarna olika metoder på ett varierat sätt. Reciprok undervisning 

och Chambers boksamtal är de två metoderna som är mest framträdande. Dessa metoder är introducerade för lärare och 

elever av  fokusbibliotekarierna. Studiens resultat visar att lärarnas syften med högläsning är att ge eleverna läsupplevelser, 

större ordförråd, läsförståelse, använda lässtrategier, läsintresse, omvärldskunskap, kunskap om människors olika 

livsvillkor samt att uppmärksamma eleverna på att det finns en riklig tillgång av litteratur. Studien visar att lärarna 

bedömer att högläsning kan vara en effektiv och gynnsam undervisningsform om den används på ett strukturerat sätt med 

hjälp av särskilda metoder. 

Lärarna anser att det är positivt att ha ett fokusbibliotek med en utbildad bibliotekarie. Det är en fördel att ha en utbildad 

och kompetent bibliotekarie på plats i skolan därför att denne besitter kompetenser som lärarna inte har. Dit kan eleverna 

söka sig för att få hjälp att hitta en passande bok och söka fakta. 
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Sammanfattning

Det här examensarbetet undersöker hur fem lärare arbetar med högläsning i grundskolans årskurs 

fyra till sex. Studien är kvalitativ och syftet har varit att utifrån ett didaktiskt perspektiv ta reda på 

hur lärare arbetar med högläsning i skolan. Urvalet för studien har förutom lärare på mellanstadiet 

varit skolor som har ett fokusbibliotek detta för att undersöka om dessa har haft inflytande på 

arbetet med högläsning. Underlag för studien har skapats genom intervjuer med verksamma lärare.

Resultaten visar att samtliga lärare arbetar med högläsning främst på två sätt, dels när läraren läser 

högt och dels när eleverna läser högt. Förutom att bara högläsa använder lärarna olika metoder på 

ett varierat sätt. Reciprok undervisning och Chambers boksamtal är de två metoderna som är mest 

framträdande. Dessa metoder är introducerade för lärare och elever av  fokusbibliotekarierna. 

Studiens resultat visar att lärarnas syften med högläsning är att ge eleverna läsupplevelser, större 

ordförråd, läsförståelse, använda lässtrategier, läsintresse, omvärldskunskap, kunskap om 

människors olika livsvillkor samt att uppmärksamma eleverna på att det finns en riklig tillgång av 

litteratur. Studien visar att lärarna bedömer att högläsning kan vara en effektiv och gynnsam 

undervisningsform om den används på ett strukturerat sätt med hjälp av särskilda metoder. 

Lärarna anser att det är positivt att ha ett fokusbibliotek med en utbildad bibliotekarie. Det är en 

fördel att ha en utbildad och kompetent bibliotekarie på plats i skolan därför att denne besitter 

kompetenser som lärarna inte har. Dit kan eleverna söka sig för att få hjälp att hitta en passande bok 

och söka fakta. 
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1. Inledning

Jag tror att alla någon gång har fått lyssna på högläsning, antingen i hemmiljö eller i skolmiljö. Men

vad för betydelser och syften har egentligen högläsningen? Är det ett tidsfördriv, en mysig stund 

eller är det en mer pedagogisk och lärande process? 

I en högläsningssituation är det enligt Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) det talade och det

skrivna språket som är i centrum och eleverna interagerar med varandra vid diskussion om boken. 

Genom att eleverna interagerar med varandra sker ett lärande och deras språk får en möjlighet att 

utvecklas (Säljö, 2000). Alla barn och unga som är bosatta i Sverige har skolplikt och därmed rätt 

till utbildning (Erdis, 2011) och skolan är i och med det en plats för utveckling och lärande. En av 

skolans viktigaste uppgifter är att lära alla elever att läsa, förstå och använda texter. I dagens 

samhälle är den uppgiften viktigare än någonsin därför att skriftspråket har en stor betydelse i 

samhället eftersom nästan alla arbeten kräver god läsfärdighet (Lundberg & Herrlin, 2005). 

I kursplanen för svenska (Lgr11) står det bland annat att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

språket för att tänka och kommunicera. Förutom ett lärande ska undervisningen stimulera elevers 

intresse för att läsa och skriva. Eleverna ska individuellt och tillsammans med andra genom 

undervisningen utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter. Undervisningen ska syfta till att ge 

eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de formulerar egna åsikter och tankar i olika slags

texter. Vad gäller skönlitteratur står det att eleverna ska få kunskaper om samt möta skönlitteratur 

från olika tider och skilda delar av världen. De ska också kunna urskilja berättande texters budskap, 

språkliga drag och dess typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar (Lgr11). Att 

använda högläsning i undervisningen kan vara ett arbetssätt för att uppnå mål i kursplaner och 

styrdokument (Westlund, 2009).  

Intresset till att undersöka högläsning i årskurs 4-6 är för att eleverna enligt Norberg (2001) får 

mindre högläsning i skolan ju äldre de blir. Därför fann jag mellanstadiet spännande eftersom jag 

kommer att undervisa i dessa årskurser. Norberg (2001) menar också att läsning ska underhållas 

genom hela ”ålderstrappan” och därför kan högläsning vara ett meningsfullt arbetssätt. 
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1.2 Syfte och frågeställningar

Mitt intresse och mitt fokus är om och hur högläsning iscensätts i undervisning och företrädesvis i 

grundskolans år 4-6. Jag har också valt att rikta mig till skolor där det finns ett fokusbibliotek för att

ta reda på om satsningen på dessa kan ha inflytande på högläsning. 

Mina frågeställningar är följande:

1. I vad mån förekommer högläsning i skolans år 4-6?

2. Hur och varför används högläsning i skolans år 4-6?

3. Hur kan satsningen på fokusbibliotek påverka högläsningen?
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2. Litteraturgenomgång

I litteraturgenomgången redogör jag för begrepp som beskriver läsning och högläsning. Vidare 

redogör jag för ett urval av forskning inom läsning och högläsning samt forskning om hur lärare 

kan arbeta med högläsning. Sedan följer en kort beskrivning av fokusbibliotek och slutligen en 

sammanfattning.

2.1 Literacy

Ett begrepp som är vanligt förekommande internationellt är literacy. Literacy kan tolkas som läs- 

och skrivförmåga samt hur barn tillägnar sig skriftspråket. Det finns ingen överensstämmande 

svensk översättning men det närmsta skulle vara skriftspråklighet eller läs- och skrivförmåga. 

Begreppet literacy innefattar många aspekter av kunnande så som förståelse och behärskande av 

språket i skrift och tal (Dominković m.fl., 2006). Rosén och Gustavsson (2006) skriver att reading 

literacy innefattar läsförmåga, läskunnighet, läsfärdighet samt föreställningar om läsaren och 

läsarens förhållningssätt till texter. Med reading literacy menas också att läsaren är aktiv och bidrar i

läsförståelseprocessen genom att konstruera mening, känna till olika lässtrategier och kunna 

reflektera över texter. 

Lynch och Fergusson (2010) har på Ontorio elementary school i Kanada gjort en studie av lärares 

arbete med, och syn, på literacy. Lärarna tränas aktivt i att undervisa eleverna om literacy och hur 

eleverna kan uppnå allt som literacy står för. De viktigaste ledorden dessa lärare förde fram var 

coachning i literacy för eleverna, olika roller, vägar till effektiv coachning samt vägar för att att 

övervinna svårigheter. Dessa lärare arbetar i primary school (i Sverige F-3) och junior school (i 

Sverige år 4-6). Att undervisa eleverna i literacy är ett relativt nytt initiativ på skolor i Kanada 

(Lynch & Fergusson, 2010). Följande citat präglar Ontario elementary school's hemsida och 

markerar tydligt skolans fokus på literacy: ”Strong literacy and numeracy skills are the critical 

foundation for all other academic achievement and for a lifetime of success.” (Ontario elementary 

school, 2013-11-02). Både enligt Perry (2012) och Lynch och Fergusson (2010) dras kopplingar till 

Vygotskijs sociokulturella teori där det framhålls att literacy kan utvecklas i samspel med andra och 

i en kontext.

Läsning definieras enligt Nationalencyklopedin (2013-11-01) som konsten att läsa och där framhålls
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också att det är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna 

utvecklas. När en läsare har en god läsfärdighet innebär det att både avkodning och förståelse av 

texten är väl fungerande (Nationalencyklopedin, 2013-11-01). Nationalencyklopedin har också en 

bestämning på ordet barnlitteratur. Det är böcker som är speciellt utgivna för barn och unga, 

läroböcker räknas dock inte. Barnlitteraturen har förändrats efter varje epoks syn på barn och 

uppfostran där barnlitteraturens syfte från början varit att religiöst uppfostra efter rådande normer 

och genus (Nationalencykopedin, 2013-11-01). Barnlitteraturens främsta syfte idag är att boken ska 

intressera läsaren och att den har tillräckliga estetiska kvalifikationer. Om boken berör etiska frågor 

bör den ha en moral som kan accepteras (Nettervik, 2002). Norberg (2001) skriver att genom 

högläsning skapas möjligheter för barn och unga att förstå vad litteratur är. En bok har en avsändare

och man är inte ensam tillsammans med böcker därför att författarna beskriver, berättar, utmanar 

och bekräftar sin läsare (Norberg, 2001).

2.2 Högläsning

De begrepp som finns internationellt för högläsning är oral reading (The nations report card, 2002) 

och reading aloud to children (Kindle, 2010). Oral reading innebär att barnen själva läser högt där 

det främsta syftet är att de ska öva automatiserad läsning och läsflyt. I The nations report card 

(2002) står det att oral reading är ett omdiskuterat område i forskning om läsutveckling. I The 

nations report card (2002) framgår det att läsare som har svårt att känna igen, uttala ord rätt och 

ordagrant ofta har allvarliga problem med att förstå en mening eller en text som de stöter på. För att 

läsare ska nå en högre accepterad nivå av läsning fordrar det en grund av noggrann och effektiv 

ordigenkänning i oral reading (The nations report card, 2002).

Reading aloud to children innebär att en vuxen läser högt för barn, och genom interaktioner 

förmedlar den vuxne något i en kontext. Genom att använda språkmelodi, gester och ansiktsuttryck 

delger den vuxne vad som händer i boken och ger således ledtrådar om ords betydelse. Den vuxne 

kan dock avvika från texten för att lägga till mer information, ge olika exempel och klargöra 

otydligheter som hjälper lyssnarens förståelse. Sättet som lärare läser högt på kan ha en signifikant 

inverkan på inlärningen av nya ord samt av förståelsen (Kindle, 2010). 

Ordet högläsning finns inte med som ett ord i Nationalencyklopedin (2013-11-01) men Körling 

(2012) förklarar högläsning som en gemenskap där man kan få och dela något med andra. När 

högläsning sker byggs broar till skriftspråket och Körling menar att högläsning är att tala skriftlikt. 
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När lärare läser högt uttalas varje ord med distinktion och tydlighet och eleverna får en chans att 

lyssna sig in i skriftspråket. Körling skriver också att lära sig läsa innebär att elever får uppleva vad 

läsning är och att få en förståelse för att förmågan att läsa ständigt utvecklas (Körling, 2012). En 

högläsningssituation i skolan sker vanligtvis med en lärare som läser för en barngrupp som kan vara

alltifrån några elever upp till 30 elever. Det är i samspelet med den vuxne och boken som elevernas 

möjlighet till utveckling skapas (Dominković m.fl., 2006). Genom ett systematiskt 

tillvägagångssätt, till exempel att läraren infogar korta definitioner av ord och fraser under 

läsningen, skapas effektiva högläsningsstunder (Kindle, 2010). Dominković m.fl. (2006) anser 

dessutom att högläsning är det som ger bäst och flest effekter i elevers literacyutveckling. 

När barn får lyssna på högläsning händer en rad med saker. Barnen vänjer sig omedvetet vid hur 

skrivet språk är konstruerat och får en förståelse för hur berättelser är uppbyggda, så som 

orienteringen med tid, plats, huvudpersoner, inledning, problem följt av händelser samt en 

avslutning där problemen löser sig (Taube, 2011). Skriftspråket har till skillnad från muntligt tal en 

annan meningskonstruktion, exempelvis längre meningar, inskjutna bisatser och rikare ordval. 

Barnen kan via högläsningen också utveckla sitt ordförråd och sin omvärldskunskap (Westlund, 

2009; Taube, 2011; Taube, 2007) Allt detta blir således till hjälp när barnet sedan ska skriva själv 

(Taube, 2011).

Dominković m.fl. (2006) skriver att tack vare högläsningen får barn olika kunskaper om miljöer, 

relationer, etik, äventyr med mera. Med hjälp av bilderna i boken och samtal med barnen kan 

innehållet få nya dimensioner. Taube (2007) och Norberg (2001) stärker upp detta med att när barn 

får lyssna på högläsning lär de sig att böcker inrymmer olika världar, spänning, glädje, sorg och 

olika kulturer. Med detta menar de att högläsningen bidrar till egen självständig läsning och 

motivationen växer. Elbro (2004) menar också att högläsning kan komma att spela en positiv roll 

för barns läsförståelse på lång sikt. 

Dominković m.fl. (2006) menar att vid högläsning gäller det först och främst att hitta en bok som 

skulle kunna passa de flesta. Westlund (2009) skriver att välja en högläsningsbok är svårt och vid 

detta val gör läraren ett didaktiskt val. Läraren måste tänka igenom när boken ska läsas, var och hur 

boken ska läsas och bearbetas. För barn med olika kulturell bakgrund blir gemensamma 

läsupplevelser av böcker till värdefulla gemensamma referensramar. 
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Den problematik som finns vid högläsningssituationer i skolan består bland annat i att det kan vara 

svårt att skapa en samtalsstund som är givande för alla menar Dominković m.fl. (2006). Hos barnen

som lyssnar uppstår associationer av olika slag under läsningen och om alla dessa tankar och 

funderingar får utrymme under lässtunden med gensvar från läraren skulle berättelsen tappa fart. 

Risken blir då att många barn tappar koncentrationen för berättelsen och den röda tråden försvinner.

Detta är lärare medvetna om och diskussion sker bäst innan eller efter högläsningen och antingen 

som helgrupp eller i mindre grupper. Det är gynnsamt om läraren under högläsningen ställer några 

frågor emellanåt därför att det medför att alla måste koncentrera sig och tänka efter. För att lösa 

problematiken med helklasshögläsning skulle det vara gynnsamt att ha högläsning i mindre grupper 

för då kan samtal under läsningens gång vara möjligt utan att barnen tappar fokus. För äldre barn 

som kan skriva kan tankar och reflektioner skrivas ner under högläsningen för att sedan lyftas i 

grupp eller individuellt med läraren. För att det ska bli meningsfullt och utvecklande bör läraren ge 

alla barn gensvar (Dominković m.fl., 2006).

Westlund (2009) framhåller att lärare bör läsa högt för sina elever varje dag under hela skoltiden. 

Norberg (2001) styrker detta med att skriva att högläsningsstunderna skapar gemenskap i klassen 

och att man aldrig kan bli för gammal för högläsning.

2.3 Lärares undervisning

Nedan redogörs några utvalda och relevanta delar som rör lärares undervisning med läsning och 

högläsning i skolan.

2.3.1 Lässtrategier

I Lgr11 står det att eleverna ska kunna tillämpa lässtrategier i alla årskurser. För årskurs 4-6 står det:

”Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja 

texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.” (Lgr11, s. 224). Westlund 

(2009) förklarar lässtrategier med att det innebär att eleven får mentala verktyg för att förstå en text.

Dessa strategier ska elever använda på ett medvetet sätt för att förstå en text och detta är nära 

förbundet med motivation och självkänsla. Låg motivation eller låg självkänsla kan göra att 

eleverna inte använder lässtrategier på ett effektivt sätt. Elever undviker gärna sådant de känner att 

de inte klarar av och blir därmed ineffektiva. Dessutom påverkar olika läskulturer läsarens 
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motivation och läsengagemang. Elever som delger varandra sina egna kognitiva lässtrategier, det 

vill säga hur man gör för att förstå en text, och samtidigt diskuterar, tolkar och värderar innehållet i 

texten – det utvecklar läsförståelse. Utbyte av strategier och tolkning av innehåll kan på så sätt bli 

beroende av kulturell och social sammansättning av gruppen (Westlund, 2009). 

Lärares direktundervisning i lässtrategier är central för att eleverna ska utveckla läsförståelse 

(Westlund, 2009). Det är väsentligt att eleverna i grundskolan inte lämnas åt sig själva att förstå 

komplicerade texter. Utgångspunkten är att lärarens ansvar är stort i början för att så småningom 

alltmer avta då eleven själv övertar ansvaret (Westlund, 2009). Frost (2003) skriver att texter som 

elever läser på egen hand inte ska innehålla mer än cirka 10% nya ord för att läsningen ska 

automatiseras. Vid läsning av texter som bearbetas gemensamt, vid till exempel högläsning, kan 

texterna gärna innehålla dubbelt så många nya ord. 

Westlund (2009) menar att dessa lässtrategier kan tillämpas muntligt vid högläsningen. Genom att 

göra dem muntligt och tillsammans lär sig eleverna hur de sedan ska göra det på egen hand.  

2.3.2 Tänka högt metoden

Tänka högt är en metod som är gynnsam att använda vid högläsning. Det innebär att läraren stannar 

upp och berättar hur denne tänker, till exempel hur man gör för att förstå olika texter, det kan ses 

som att man öppnar ett fönster mot medvetandet. Läraren modellerar sina tankeprocesser högt för 

eleverna. Detta hjälper eleverna att lära sig att använda lässtrategier. Läraren visar genom att tänka 

högt hur olika läshinder övervinns genom att själv visa strategiska delsteg i sin egen 

läsförståelseprocess. Läraren gör eleverna delaktiga genom att bjuda in dem att resonera om vägen 

mot förståelse. Genom att läraren uttalar sina tankar högt görs det osynliga synligt för eleverna. 

Eleverna får tillgång till mentala verktyg som hjälper dem att förstå även komplexa texter. Eleverna 

uppmanas efterhand att själva tänka högt om sina förståelseprocesser. Både lärare och elever kan 

utbyta lässtrategier genom att visa hur de tänker och resonera om olika svårigheter i texter. 

Utgångspunkten är att tankeförmågan skärps hos den som berättar men också hos den som lyssnar 

(Westlund, 2009). 

Tänka högt som metod bygger på de fyra huvudprinciperna i reciprok (ömsesidig) undervisning. Att

klargöra, ställa frågor, att förutspå (ställa hypoteser) och att sammanfatta. Syftet med att tänka högt 

är att ge alla läsare möjligheter att använda lämpliga strategier och att också fundera över 
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strategiernas tillämpning på olika texter. Eleverna ska vara aktiva och uppmärksamma skillnaden 

mellan att bara läsa ord och att gå på djupet och i närkamp med texten (Westlund, 2009).

2.3.3 Bakgrundskunskap

Genom att läsa texter gemensamt bygger eleverna inte bara själva, utan också tillsammans 

tankestrukturer. Samtidigt som det individuella lärandet sker blir lärandet kooperativt. I ett 

kooperativt lärande finns inga tävlingar mellan elever utan det viktiga är att samarbete uppmuntras, 

och dialogen är det centrala (Westlund, 2009; Säljö, 2000). Både Elbro (2004), Westlund (2009) och

Dominković m.fl. (2006) skriver att läsaren och texten samspelar. Läsaren ska både aktivera sin 

egen bakgrundskunskap och förstå textinformationen, samtidigt som denne ska kunna delta i en 

dialog om texten. 

Den i särklass viktigaste förutsättningen för att få texter att hänga samman är att eleverna kan ställa 

upp en inre föreställningsbild som kan binda samman de enskilda upplysningarna i texten. Därför är

det lämpligt att hjälpa eleverna att göra en relevant bakgrundskunskap aktiv. Ju mer 

bakgrundskunskap eleverna får desto bättre (Elbro, 2004; Westlund, 2009; Dominković m.fl., 

2006). Innan högläsningen startar kan läraren och eleverna titta på bokens utsida, ha diskussion om 

vad boken kan handla om, vad det är för bilder och vad boken har för titel. Sedan kan läraren läsa 

högt från bokens baksida där bokens innehåll sammanfattas och vidare diskutera bokens innehåll 

och skapa förväntningar hos eleverna. Läraren kan också låta eleverna läsa titel, inledning och 

underrubriker och be dem hitta på en passande historia. Efterhand som man läser historien kommer 

alla kunna jämföra sina egna historier och förväntningar med författarens. Läraren kan också göra 

eleverna medvetna om var boken kommer från, berätta om författaren och illustratören och jämföra 

med andra böcker. De kanske har jobbat med en annan bok av samma författare eller illustratör. 

Vidare kan diskussionen handla om var boken utspelar sig och läraren kan till exempel peka på en 

jordglob. Läraren kan diskutera med eleverna om personliga erfarenheter och referenser relaterade 

till ämnet och omgivningen. Sådana aktiveringar av ämneskunskap har också i praktiken visat sig 

vara ett särskilt stöd för elever med dålig läsförståelse. Det finns också goda möjligheter till att 

vänja eleverna mer allmänt att dra nytta av sin bakgrundskunskap (Elbro, 2004; Westlund, 2009; 

Dominković m.fl., 2006).
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2.3.4 Boksamtal

Att sitta och diskutera en boks innehåll benämner Chambers (2007) som boksamtal. Vid boksamtal 

samtalar eleverna med varandra och utbyter entusiasm, rätar ut frågetecken och upptäcker mönster. 

Vid boksamtal får eleverna uttrycka tankar, känslor, åsikter, mentala bilder samt tolkningar som har 

uppstått under läsningen (Chambers, 2007). Läraren kan tillsammans med eleverna göra tidslinjer 

över vad som hänt i boken samt göra tankekartor. Att göra tankekartor är ett sätt att samla 

information som sedan kan struktureras upp och diskuteras. Tankekartan kan fungera som ett 

verktyg att fånga upp den röda tråden i boken (Norberg, 2001). 

Brink (2006) skriver att det finns två varianter av boksamtal. Det finns boksamtal som genomförs i 

helklass med läraren samt boksamtal i mindre grupper med eller utan lärare. I dagens svenska skola 

är boksamtal vanligast med lärare i helklass. Mills och Jennings (2011) skriver också om boksamtal 

och om värdet och kraften av det som på engelska kallas literature circles. Genom att samtala om 

böcker ökar bland annat förståelsen och i en studie som Mills och Jennings har gjort har de 

observerat olika literature circles där perspektivet har varit tillvägagångssätten med dessa. Ett 

effektivt sätt att lära elever hur boksamtal kan gå till är att låta dem titta på professionella videos om

hur literature circles kan gå till. Elever kan sedan imitera de strategier som används till det egna 

samtalet. Mills och Jennings (2011) skriver att lärare i sin tur kan filma deras ”literature circles” 

eller spela in dem för att uppmärksamma eleverna på vad det är som sker och ha diskussion kring 

detta.

Läraren bör i sin undervisning ofta ställa frågor som manar till eftertanke och tolkning, till exempel 

vid högläsning och vid boksamtal före och/eller efter högläsningen. Om elevens svar verkar 

orimligt kan läraren ställa följdfrågor som ”Hur tänkte du?”. Särskilt när historiens huvudperson 

handlar överraskande eller när något oväntat sker (Elbro, 2004; Westlund, 2009). Frågor kan ställas 

för att uppmuntra eleverna till en djupare bearbetning av texten. Detta gör också att eleverna går 

från att vara passiva till att bli mer aktiva när de måste tänka efter (Kindle, 2010). Genom att ställa 

frågor som uppmuntrar till eftertanke fokuseras elevens strategier på förståelse istället för på 

värdering i form av rätt eller fel svar. Även eleverna bör bli medvetna om att det finns olika frågor 

som kräver olika svar av dem. Vissa frågor kan besvaras direkt genom informationen i texten medan

andra frågor kräver att läsaren integrerar sin egen bakgrundskunskap med textens information. 

Genom att vara medveten om att det finns olika nivåer på frågor kan läsaren aktivera olika 

beredskap för att svara på dem (Elbro, 2004). Chambers (2007) skriver att lärare vid sådana 
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diskussioner ofta använder frågan ”Varför?” och att det har en aggressiv och hotfull förhörande ton.

Frågan ”Varför?” är en stor fråga och den erbjuder inte några öppningar i samtalet. Chambers anser 

att läraren istället bör säga ”Jag undrar..”. Genom att säga ”Jag undrar..” visar läraren att denne är 

intresserad av att få veta vad eleverna anser och det inbjuder till samspel och dialog.

Dock händer det att lärare ställer flera följdfrågor i sträck och inte ger eleverna tid att reflektera. För

att öka deras läsförståelse kan eleverna själva lära sig att ställa frågor på olika nivåer i texterna. Att 

själv formulera frågor för att kontrollera sin förståelse är en av grundförutsättningarna för att 

utveckla läsförståelse. De elever som har svårt att aktivera sin bakgrundskunskap blir hjälpta av att 

formulera frågor, eftersom de aktivt måste fundera på vad de ska fråga om (Westlund, 2009). 

När boksamtal eller diskussion kring ord och begrepp sker är det viktigt att läraren är medveten om 

effektiviteten kring formen av bearbetningen. Genom att ha en lång diskussion innebär det 

nödvändigtvis inte att det blir effektivt och lärande. En koncis sekvens kan vara mycket effektivt 

medan en längre kan leda till stor förvirring i gruppen om många felaktiga svar ges på en fråga. 

Läraren får överväga hur mycket eleverna ska svara och diskutera kontra hur mycket läraren talar 

om ord och exemplifierar. Givetvis kan långa samtal ibland leda till större förståelse hos eleverna 

eftersom de ges mer tid att tänka. Läraren ska dock vara förberedd med konkreta förklaringar samt 

vara engagerad i reflektion och utvärdering av sin egen undervisning (Kindle, 2010). 

Att arbeta med sammanfattning och återberättande är klassiska och dessutom effektiva uppgifter i 

undervisningen i läsförståelse och kan appliceras vid högläsningssituationer (Elbro, 2004). Alla 

elever har olika kunskaper och erfarenheter när de börjar skolan. Det är den kunskapen läraren ska 

bygga vidare på och dessutom inkludera kulturell bakgrundskunskap. Läsforskning betonar att 

eleven själv måste vara aktiv för att kunna utveckla en förmåga att organisera och utveckla sina 

kunskapsstrukturer (Westlund, 2009).

2.3.5 Ordförråd

Språkförståelse är en viktig förutsättning för ett livslångt lärande. Omfattningen av elevers 

ordförråd är den viktigaste enskilda faktorn som påverkar språkförståelsen samt förståelsen av 

texten (Elbro, 2004). Elbro (2004) skriver att det blir ett cirkelresonemang där ett gott ordförråd är 

en förutsättning för god läsförståelse och språkförståelse, samtidigt som mycket läsning är en viktig 

källa till ett gott ordförråd. Dock ger direkt undervisning i ords betydelse endast mycket måttliga 
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resultat. Det lönar sig inte att eleverna ska lära sig till exempel fem nya ord om dagen. Det beror på 

att betydelsen hos enskilda ord är omfattande och komplex och gör sig således inte förstådd med en 

kort förklaring utan sammanhang. I högläsning, liksom läsning, kommer det att dyka upp nya och 

okända ord som kräver förklaring och exemplifiering (Elbro, 2004). 

När elever stöter på ett okänt ord är det inte säkert att eleven behöver slå upp ordet i en ordbok utan 

de förstår ordet i kontexten. Ibland har eleverna inte sådan tur och måste därför slå upp okända ord. 

På så vis lär de sig att använda ordböcker och lexikon. Men de lär sig framför allt att avbryta sin 

läsning för att slå upp okända ord. Problematiken som uppstår är att många definitioner och 

förklaringar i ordböcker ibland är svårbegripliga och läraren kan då behöva stötta eleven (Elbro, 

2004). Förutom att slå upp ord i lexikon kan läraren skriva dessa ord på tavlan samtidigt som denne 

diskuterar orden med eleverna (Westlund, 2009). Ehri & Rosenthal (2007) har i en amerikansk 

studie gjort en forskning på sju- och tioåringar som visar att ordkunskap (uttal och betydelse) ökar 

signifikant om läraren skriver orden på tavlan samtidigt som en förklaring ges. På så sätt registrerar 

hjärnan hur orden ser ut och de nya orden får en möjlighet att lagras i långtidsminnet. 

Ett annat sätt att lära sig nya ord är att läraren går igenom nyckelorden i en text tillsammans med 

eleverna innan texten ska läsas. På så sätt förstärks elevernas förståelse av texten och deras 

bakgrundskunskap aktiveras. Det är viktigt att eleverna kan göra associationer och att de okända 

orden exemplifieras konkret (Elbro, 2004). 

2.3.6 Motivation

Människan drivs av en stark önskan att skaffa kunskap och kompetens och vi har därför en medfödd

drift att förstå hur världen fungerar och att kontrollera den (Donaldsson, 1979). I skolan bedöms 

elevers prestationer och de jämförs, värderas och graderas i olika avseenden. Detta blir barnen 

snabbt medvetna om. Dessvärre upplever några av barnen sig otillräckliga och därmed dämpas 

deras lust att lära. Det är väsentligt för varje individ att de har en positiv uppfattning av sig själva.  

Ingen känner sig motiverad att ge sig in i en situation som med stor sannolikhet kommer att 

innebära obehagliga känslor av otillräcklighet. Många negativa upplevelser i inlärningssituationer 

leder till att nyfikenhet och entusiasm för att lära hämmas. Det är inte bara elever, utan alla 

människor tycker illa om att göra det vi är dåliga på eftersom vår självbild är i fara. Som människor 

vill vi så gärna känna att vi duger. För lärare är det av vikt att fundera över olika slag av motivation 

och dess konsekvenser (Taube, 2007).
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Motivation kan vara av två slag, inre och yttre. Inre motivation föreligger när den som ska lära sig 

drivs av en lust att lära för lärandets skull. Denna form av motivation är den bästa formen. Yttre 

motivation innebär att någon anstränger sig för att uppnå en yttre belöning i form av beröm eller 

löften om förmåner alternativt för att undvika något obehagligt. I klassrum förekommer strategier 

för att skapa båda slagen av motivation. Faran med alltför flitigt bruk av belöningar utanför själva 

aktiviteten som leder till yttre motivation är att detta kan leda till minskade chanser att eleverna ska 

utveckla en inre motivation. När de yttre belöningarna i något skede uteblir finns det ingen 

anledning att fortsätta anstränga sig (Taube, 2011). Enligt Schunk (2000) kan dessa två stå i ett 

ömsesidigt förhållande med varandra. Det kan förekomma att elever till en början saknar inre 

motivation för ett visst slag av lärande men lär sig ändå därför att de vill uppnå någon form av yttre 

belöning. Som en effekt av sina ansträngningar blir de alltmer kompetenta inom inlärningsområdet  

och upplever en känsla av kontroll över sitt lärande. Detta medför i sin tur att de fortsatta 

lärandeaktiviteterna i allt högre grad styrs av inre motivation. Taube (2011) skriver att upplevelsen 

av att behärska ett inlärningsmoment har i sig ett positivt inflytande på självbilden.

2.4 Fokusbibliotek

År 2007 togs ett politiskt beslut av barn- och ungdomsnämnden om att bygga ut och satsa mer på 

skolbiblioteken i några kommuner i Sverige (Linköpings kommun, 2013-11-02). Dessa bibliotek 

valde de att kalla för fokusbibliotek. 

Eriksson-Gustavsson (2012) framhåller i sin rapport om uppföljning av fokusbiblioteksverksamhet 

att fokusbibliotekariernas intentioner är att de vill tillföra den pedagogiska verksamheten någonting 

nytt och någonting mer. Det framgår också att entusiasmen för de nya fokusbiblioteken varit stor 

bland lärare och bibliotekarier (Eriksson-Gustavsson, 2012). Huvudsyftena är att fokusbiblioteken 

med en pedagogisk funktion ska vara en integrerad del i skolans verksamhet. Fokusbiblioteken ska 

stödja elevers lärande, verka läsfrämjande, utveckla informationskompetens samt utveckla och 

samordna skolbiblioteksverksamheten på skolorna i samverkan med skolans rektor och personal. På

varje skola med ett fokusbibliotek arbetar en heltidsanställd fackutbildad bibliotekarie som 

finansieras centralt de första två åren, därefter får skolorna successivt ta över ansvaret. Utöver 

bibliotekarierna ställer skolorna upp med en lärarresurs, en bibliotekspedagog, på motsvarande 10 

procents tjänst. Eleverna ska dessutom få inflytande via ett biblioteksråd.

Fokusbiblioteken använder samma biblioteksdatasystem som de lokala stadsbiblioteken och har 
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därmed tillgång till ett betydligt större mediebestånd än skolans eget (Linköpings kommun 

2013-11-02). 

2.5 Sammanfattning 

Läs- och skrivförmåga benämns internationellt literacy. Internationella begrepp relaterade till 

högläsning är oral reading (The nations report card, 2002) och reading aloud to children (Kindle, 

2010). Enligt Körling (2012) handlar högläsning om att få och att dela något i en gemenskap med 

andra och att högläsning skapar broar till skriftspråket. För barn med olika kulturell bakgrund blir 

gemensamma läsupplevelser till värdefulla gemensamma referensramar (Westlund, 2009). Det är av

vikt att skolan blir en trivsam och trygg miljö därför att många negativa upplevelser i 

inlärningssituationer leder till att nyfikenhet och entusiasm för att lära hämmas. Därför är det viktigt

att lärare funderar över olika slag av motivation och dess konsekvenser (Taube, 2007).

Undervisningen i skolan utgår från Lgr11 och det finns mål som elever ska uppnå. De ska bland 

annat lära sig att använda lässtrategier (Lgr11) och det innebär att elever får mentala verktyg för att 

förstå en text. För att lära elever att använda lässtrategier kan läraren använda tänka högt metoden 

(som bygger på reciprok undervisning). Det innebär att läraren stannar upp och berättar hur denne 

tänker. På så vis modellerar läraren sina tankeprocesser högt för eleverna och detta hjälper eleverna 

att lära sig att använda lässtrategier (Westlund, 2009). För att eleverna ska få texter att hänga 

samman fordras det att de kan ställa upp en inre föreställningsbild. Därför är det lämpligt att hjälpa 

eleverna att göra en relevant bakgrundskunskap aktiv. Läraren kan diskutera med eleverna om 

personliga erfarenheter och referenser relaterade till ämnet och omgivningen (Elbro, 2004). En 

förutsättning för god läsförståelse och språkförståelse är ett gott ordförråd, samtidigt som mycket 

läsning är en viktig källa till ett gott ordförråd (Elbro, 2004). Att sitta och diskutera en boks innehåll

benämner Chambers (2007) boksamtal. Vid boksamtal samtalar eleverna med varandra och utbyter 

entusiasm, rätar ut frågetecken och upptäcker mönster. 

År 2007 togs ett beslut av barn- och ungdomsnämnden om att bygga ut och satsa mer på 

skolbiblioteken i några kommuner i Sverige (Linköpings kommun, 2013-11-02). Dessa bibliotek  

kallas för fokusbibliotek och på varje skola med ett fokusbibliotek arbetar en heltidsanställd 

fackutbildad bibliotekarie. Fokusbiblioteken har tre huvudsakliga uppgifter. Med en pedagogisk 

funktion ska de vara en integrerad del i skolans verksamhet, verka läsfrämjande och utveckla 

informationskompetens (Eriksson-Gustavsson 2012). 
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3. Didaktiskt perspektiv

Det är svårt att bedöma perspektiv i en studie på ett rationellt sätt och det är viktigt att fenomen som

förekommer kan ses ur flera olika perspektiv. Det är också viktigt att känna till de 

bakgrundsfaktorer så som verklighetssyn, människosyn, kunskaper och erfarenheter som kan 

påverka perspektivet. Det finns därmed alltid en risk att detta kan påverka bedömningen av 

resultatet. Perspektiv tvingar oss att plocka ut vissa stimuli från vår miljö och ignorera de andra och 

det gör det möjligt att se delar av verkligheten (Barbosa & Wahlberg, 1994).

Enligt Skolverket (2013-11-28) innebär didaktik de faktorer som påverkar undervisningen och 

elevers lärande samt hur dessa faktorer kan analyseras och förstås. Didaktik sätter fokus på lärande 

ur både teori och praktik samt hur detta organiseras i undervisningen. Didaktik kan sammanfattas 

med läran om undervisning. En god undervisning karakteriseras främst av att den har ett väl valt 

innehåll och lärarens undervisning är av stor vikt för lärande. Läraren ska bland annat introducera 

och ge elever möjlighet att skaffa sig kunskaper. Läraren ska ställa krav och förväntningar på 

eleverna och ge dem återkoppling. Det är också viktigt att läraren själv är en förebild och visar 

engagemang för innehållet och på så vis skapas en positiv atmosfär (Laursen, 2005). Det finns inte 

någon bestämd undervisningsform eller -metod som generellt är bättre än andra. Det betyder inte att

det är likgiltigt med hur eleverna undervisas, det är mycket betydelsefullt och avgörande vad läraren

gör i klassrummet (Laursen, 2005). Det går att diskutera huruvida undervisningens praktik ska 

betraktas som konst eller som möjlig att utforma vetenskapligt. För att undervisning ska betraktas 

som vetenskapligt fordrar det förutsägbarhet och kontroll, vilket inte alltid är fallet i skolan. Genom 

att ha en undervisning som bryter vanans makt, skapar diskussioner och omtolkar det självklara 

skapas en ny syn hos elever och lärare. Lärare har ett ansvar att höra även de svagas röster och se 

orättvisor, det är detta ansvar som är grundläggande för den moraliskt och politiskt handlande 

läraren och utgör en förutsättning för att undervisning ska kunna ske. I detta ligger det man kan 

kalla undervisning som konst (Säfström, 2000).

I min studie har jag valt att se högläsning ur ett didaktiskt perspektiv. Det har varit nödvändigt att 

avgränsa min studie och enligt Starrin (1994) är det frågorna som avgränsar och ger en 

forskningsstudie en inriktning. Didaktik kan enligt Skolverket (2013-11-28) grundas på ett antal 

frågeställningar så som vad undervisningen ska innehålla och hur detta ska göras tillgängligt för 

eleverna. 
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4. Metod

I det här kapitlet inleder jag med studiens ansats. Därefter presenterar jag de forskningsmetoder som

använts, urval, genomförande samt analys av mitt arbete. Avslutningsvis redovisar jag de etiska 

aspekterna som jag har tagit hänsyn till.

4.1 Ansats

All forskning som görs ska präglas av objektivitet för att det ska bli trovärdigt. Det betyder att de 

ställningstaganden som jag har gjort samt de slutsatser som dragits vilar på en saklig argumentation.

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med ett kvalitativt forskningsperspektiv. Det innebär att jag 

har ett förhållningssätt som är förutsättningslöst samt att de forskningsprocedurer jag använder ger 

beskrivande data (Olsson & Sörensen, 2001). I min studie innebär det att jag studerar lärares egna 

talade ord, upplevelser och erfarenheter. Kvalitativa metoder avser också metoder som vill 

karaktärisera något. Det centrala är att söka kategorier, beskrivningar, eller modeller som bäst 

beskriver ett fenomen eller sammanhang. Huvudsyftet med informationsinsamlingen är att upptäcka

olika mönster (Olsson & Sörensen, 2001).

4.2 Forskningsmetod

I min studie har jag valt att göra intervjuer för insamling av data. Jag har gjort en intervjuguide som 

enligt Bryman (2011) brukar användas i en semistrukturerad intervju. Forskaren har då en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras men intervjupersonen har stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt. Frågor som inte ingår i guiden kan också ställas, om intervjuaren anknyter 

till något som intervjupersonen har sagt (Bryman, 2011). Min intervjuguide består av fem frågor 

(Bilaga 2). Första frågan är en inledande fråga där jag uppmanar läraren att berätta vad högläsning 

är. Resterande frågor är öppna frågor där jag ber läraren att beskriva och berätta. 

Intervjuerna har en låg grad av strukturering. Det innebär att den intervjuade kan tolka frågorna 

beroende av sina egna kunskaper, erfarenheter, värderingar och önskningar. Den kvalitativa 

forskningsintervjuns mål är att få nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den 

intervjuades uppfattningar, erfarenheter och kunskaper. Det finns också en deskriptiv aspekt av 

intervjun som innebär att få en så exakt beskrivning som möjligt av vad personen upplever, känner 
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och handlar. Det är det specifika i situationer och handlingsförlopp som efterfrågas. Den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker samla in så rika och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt av 

relevanta teman (Bryman, 2011). 

Jag har valt att spela in mina intervjuer med hjälp av en Iphone. Enligt Bryman (2011) är det en 

nödvändighet att spela in de intervjuer som görs för att sedan transkribera dem så snabbt som 

möjligt. Genom att spela in intervjuer nämner Bryman flera fördelar som följer med det. Det är 

omöjligt att komma ihåg allt som sagts i en intervju och genom att spela in den bevaras allt som 

sägs och jag kan lyssna på intervjuerna upprepade gånger. Det underlättar dessutom en noggrann 

analys av vad som sägs och hur det sägs. Det som Bryman anser är värt att känna till är att vissa 

personer kan känna sig obekväma av att samtalet spelas in, vilket kan påverka vad de säger 

(Bryman, 2011). 

4.3 Urval

Det här är inte en omfattade studie och jag har avgränsat mig och fokuserat på ett mindre område. 

Dels har jag riktat in mig på mellanstadiet och dels har jag valt skolor där det finns ett 

fokusbibliotek. Eftersom fokusbibliotek är en relativt ny företeelse fann jag det intressant. 

Mitt huvudfokus är på lärares arbete med högläsning men jag ville samtidigt studera om  

fokusbiblioteken bidragit till högläsningen och i sådana fall på vilket sätt. Att göra ett sådant här 

urval handlar enligt Bryman (2011) i huvudsak om att välja ut enheter med direkt hänvisning till de 

forskningsfrågor som formulerats. Ett sådant urval benämns målinriktat urval och är vanligt i 

kvalitativa studier (Bryman, 2011). 

Jag har intervjuat fem verksamma lärare med fördelning i årskurs fyra, fem eller sex på tre skolor. 

Skolorna var belägna i en storstad i sydöstra Sverige där samtliga skolor låg utanför stadskärnan. De

lärare som medverkat är antingen klasslärare eller ämneslärare i svenska och de har jobbat i olika 

antal år, alltifrån 1½ år till 38 år.

Det finns också en avgränsning vad gäller metodvalet. Jag har valt att endast använda mig av 

intervjuer för att jag vill höra lärare personligen berätta om sina kunskaper, värderingar och 

erfarenheter. Vid ett större och mer omfattande arbete skulle man kunna göra både 

enkätundersökningar och observationer. 
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4.4 Genomförande

Jag började med att formulera ett syfte med tillhörande frågeställningar för att sedan skriva ett 

missivbrev (Bilaga 1). När brevet var klart letade jag informanter till mina intervjuer genom att gå 

in på en kommuns hemsida där jag sökte efter skolor som innehar både ett mellanstadium och ett 

fokusbibliotek. Jag ringde i första hand till rektorer och presenterade mig och mitt examensarbete. 

De som tackade ja bad att få missivbrevet skickat till sig för att sedan förmedla informationen 

vidare till sina lärare. De rektorer som inte gick att nå via telefon mejlade jag en kort presentation 

av mig och arbetet samt bifogade missivbrevet. Detta gjorde jag även till lärare vars mejladresser 

fanns på hemsidan. 

När intervjuguiden var klar valde jag att pröva den och intervjugenomförandet med hjälp av en 

pilotintervju via telefon med en lärare. Genom att göra en pilotintervju menar Bryman (2011) att 

man säkerställer att frågorna fungerar och att undersökningen i sin helhet blir bra. Det är också 

viktigt att  den som blir intervjuad förstår frågorna och svarar på det som efterfrågas (Bryman, 

2011). Jag upplevde att min intervjuguide via pilotintervjun fungerade bra och valde därför att inte 

ändra på någon av frågorna. 

När jag hittat informanter bestämdes tid och plats för intervju, antingen via mejl eller per telefon. 

Informanterna fick inte se intervjuguiden i förväg och intervjuerna skedde på lärarnas skolor där vi 

satt i ett grupprum eller i ett tomt klassrum. Intervjuerna tog mellan 15-20 minuter och dessa 

spelades in med hjälp av min Iphone. 

Det finns tre viktiga saker som jag har tänkt på gällande intervjuer som Olsson & Sörensen (2001) 

framhåller. Det första är att ett bra samarbetsvilligt samtalsklimat skapas. Detta gjorde jag genom 

att presentera mig och mitt arbete samt frågade informanterna om de hade några frågor innan 

intervjun startade. Vi satt avskilt på skolan under intervjun för att inte bli störda och jag lät 

intervjupersonerna känna sig viktiga genom att de fick prata till punkt. Det andra är att de 

upplysningar som personer lämnar måste vara pålitliga och jag får därmed lita på att det de säger är 

sanningsenligt. Det sista som Olsson & Sörensen (2001) framhåller är att intervjun ska ge den 

information som riktar sig till det syfte och de frågeställningar som ställts upp i studien. Det vill 

säga att de svar jag får är relevanta och att lärarna svarar på det som jag frågar om. 

Efter varje intervju valde jag att så snabbt som möjligt transkribera intervjun. Enligt Bryman (2011)
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är det en tidsödande process att transkribera samt att det blir många sidor med text. Fördelen är 

dock att man bibehåller intervjupersonernas ordval och uttryckssätt. I mina transkriberingar har jag 

valt att ta bort upprepade ord på rad samt överflödiga ord så som ”eeh”. Enligt Bryman (2011) får 

man göra viss redigering i transkriberingar därför att människor sällan talar i hela meningar, men 

det är viktigt att man inte förändrar innebörden av det som sägs.

4.5 Analys

När jag analyserade mina insamlade data läste jag texterna flera gånger för att få en känsla för 

helheten. Sedan strök jag under med olika färgpennor sådant som återkom i de olika intervjuerna 

och som sedan skulle kunna göras till olika teman. 

För att analysera mina insamlade data har jag gjort en tematisk analys (Bryman, 2011). Tematisk 

analys är ett av de vanligaste angreppssätten när det gäller kvalitativa data. En sådan analys innebär 

ett sökande efter centrala teman med eventuella subteman i insamlade data (Bryman, 2011). Jag har 

i min analys av transkriberingarna inte bestämt teman i förväg utan jag har gjort en tolkning av 

texternas innebörd för att sedan hitta teman. För att identifiera teman finns det några kriterier som 

kan tillämpas, det kan vara att det förekommer repetitioner, det vill säga att händelser, ord och fraser

uppträder gång på gång. En tematisk analys är ingen process som går från början till slut utan 

snarare fram och tillbaka eftersom texterna måste läsas flera gånger och att hitta teman kan vara 

svårt (Bryman, 2011). 

4.6 Etiska aspekter

Bryman (2011) skriver att det i undersökningar finns grundläggande etiska frågor som rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i en 

undersökning. Det är viktigt att deltagarna får vara anonyma och att bland annat platser och skolor 

inte går att identifiera. Det finns fyra principer som gäller för humanistisk och samhällsvetenskaplig

svensk forskning som ska följas. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om studiens syfte. Med det

menas att de personerna ska vara medvetna om att de deltar frivilligt och att de när som helst kan 

välja att avbryta sitt deltagande. För att uppfylla detta berättade jag om min studie samt skickade 

mitt missivbrev. Tack vare den muntliga informationen och missivbrevet fick de en klar bild av vad 
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de deltog i samt vilka moment som ingick i studien.  Samtyckeskravet betyder att deltagarna har rätt 

till att bestämma huruvida de de vill medverka eller ej och detta framgår i mitt missivbrev, jag 

meddelade även detta innan intervjuns start. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som 

forskaren får in om de personer som deltar ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Jag 

har behandlat information på ett sätt som innebär att ingen kan identifiera vare sig personer eller 

miljöer. Nyttjandekravet går ut på att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast 

används för just den forskningsstudien (Bryman, 2011), vilket innebär att de data som jag samlat in 

endast använts i den här studien. 
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5. Resultat

Jag har i resultatdelen valt att ta med citat från transkriberingarna och dessa utmärks med mindre 

textstorlek samt indrag. Jag har dessutom valt att sätta in ord inom hakparanteser för att göra citaten

meningsfulla och förståeliga. Enligt Bryman (2011) kan detta vara nödvändigt att göra eftersom en 

intervjuperson utelämnar ord och de talade meningarna sällan är grammatiskt korrekta. De citat som

finns med i resultatdelen har som syfte att tydliggöra mitt resultat och de redovisas utan angivelser. 

På detta sätt ges ingen möjlighet att identifiera enskilda personer.

Resultatdelen är uppdelad i olika teman som jag har identifierat i intervjuerna där vissa teman följs 

av subteman. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning. 

5.1 Två former av högläsning

I mina data kunde jag urskilja två huvudsakliga beskrivningar på vad högläsning är:

För mig är högläsning när vi antingen att jag läser högt för klassen eller att vi har en gemensam 

högläsningsbok så alla har samma bok och eleverna får läsa högt. 

Ja högläsning är ju nåt som vi använder i både svenskundervisning … men det innebär också att man 

använder högläsningsmomentet … [i] vilket ämne som helst. Det är en träning [för eleverna] att läsa 

högt.

Samtliga lärare arbetar med båda dessa sätt, det vill säga att läraren har högläsning för eleverna och 

att eleverna själva läser högt. Lärarna menar att högläsning kan vara alltifrån skönlitterär läsning till

läsning av instruktioner, matematikuppgifter och faktatexter. 

Högläsning ger också möjligheter att presentera olika genrer av skönlitteratur samt sådan litteratur 

som eleverna inte skulle valt själva, både innehålls- och svårighetsmässigt. Via de skönlitterära 

högläsningsstunderna skapas en stund av trevnad och gemenskap där eleverna får läsupplevelser. 

Men det är också tillfällen som bjuder in till att aktivt arbeta kring böcker och deras innehåll via 

diskussion och reflektion. 
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5.2 Redskap

Lärarna använder sig av olika metoder och redskap när de arbetar med högläsning samt ett mer eller

mindre aktivt arbete med dessa. De lärare som arbetat i många år berättade att de nu använder 

högläsningen mer som ett arbetssätt än vad de gjort tidigare. 

Bara det senaste halvåret har jag börjat använda högläsningen mer som ett arbetssätt. Jag har gjort det 

tidigare också men... att barnen gör uppgifter också runt det [och] vi jobbar mer med det vi har läst än 

tidigare. 

Läraren menar att högläsning främst användes som en mysig stund med en läsupplevelse när denne 

började jobba som lärare, det fanns inga direkta genomtänkta måluppfyllelser. Man läste en 

skönlitterär bok högt och sedan var det inte mer än så. Enligt lärarna lämnades eleverna att själva 

förstå texter som de läste. Läraren gav instruktioner om att läsa en text tyst och svara på frågor. 

Enligt lärarna används högläsning idag som ett aktivt arbetssätt i skolan, både genom att läraren 

läser högt och genom att eleverna läser uppgifter och texter högt. För att hjälpa eleverna att nå de 

mål som finns uppsatta i Lgr11 används olika arbetsmetoder i samband med högläsning.

...dom uppgifterna jag ger [eleverna] handlar också ofta om olika läsförståelsestrategier och då brukar då 

har jag använt mig av Barbro Westlunds läsförståelse och det är också ett projekt som vi kommer fortsätta

med här på skolan. 

I och med att vi, jag då, jobbar så strukturerat med läsförståelse i form av RT-modellen och Aidan 

Chambers textsamtal, boksamtal, så ger man ju dem redskapen att tillsammans hålla sig inom ramarna för

läsförståelse. 

Nu ser jag [högläsningen] väldigt mycket som ett tillfälle att öva olika läsförståelsestrategier fast det blir 

ju hörförståelse egentligen för dom lyssnar på när jag läser. Men dom strategierna som vi tränar in när jag 

läser dom använder vi också när eleverna jobbar själva sen med det dom läser. Så att jag kan modellera 

olika läsförståelsestrategier under tiden som jag läser...
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5.3 Metoder

De huvudsakliga metoderna som lärarna använder i samband med högläsning är reciprok 

undervisning (RT-modellen) och Aidan Chambers boksamtal. Båda dessa modeller innefattar 

diskussion och reflektion på ett aktivt och medvetet sätt. Det är också viktigt vid bearbetning av 

texter vad lärare väljer för bok, hur de arbetar med multimedia samt hur ofta som högläsning sker.

5.3.1 Reciprok undervisning

Det sista citatet i förra avsnittet går in på tänka högt metoden, vilket är en metod som bygger på 

reciprok undervisning. Att arbeta med reciprok undervisning innebär att lärare och elev turas om att 

vara samtalsledare i smågrupper, en vägledd diskussionsteknik där den som är lärare synliggör 

omedvetna processer genom att undervisa om dessa. Huvudsyftet med reciprok undervisning är att 

öka elevers läsförståelse. Därför använder lärarna fyra huvudstrategier som används i metoden. För 

att göra dessa strategier mer elevvänliga finns det namn på de olika strategierna. 

• Spågumman Julia (att förutspå handlingen – kommer att handla om, jag tror...)

• Nicke Nyfiken (ställer frågor – varför, vad vet jag om...)

• Detektiven (klargör otydligheter – vad betyder ordet..., vad menas med..., jag förstår inte...)

• Cowboy Jim med lasso (fångar in det viktigaste och sammanfattar texten med egna ord)

Genom att bearbeta böcker med dessa fyra strategier (återfinns i Westlund, 2009) menar lärarna att 

det blir ett meningsfullt och strukturerat lärande och eleverna tycker att det är roligt. En lärare 

talade också om att de lagt till en strategi som de kallar konstnären. Den strategin syftar till att 

hjälpa eleverna att bygga upp inre bilder genom att måla upp dessa muntligt. 

5.3.2 Chambers boksamtal

Lärarna talade också om Chambers boksamtal. Chambers boksamtal innefattar, liksom reciprok 

undervisning, diskussion och reflektion kring boken och innehållet. Chambers boksamtal bygger på 

tre grundfrågor: Var det något speciellt du gillade? Var det något du inte gillade? Var det något du 

inte förstod eller som var konstigt? Den här metoden användes på så sätt att eleverna hade varsitt 

papper med ett plustecken, ett minustecken och ett frågetecken på och som var uppdelat i tre 
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kolumner. Eleverna kunde då under tiden som läraren läste fylla i dessa kolumner. Vissa elever 

skrev väldigt mycket, andra elever mindre och en del valde att skriva efter läsningen. En av lärarna 

tyckte att detta var ett bra sätt att arbeta på för det skapade bra diskussioner på ett strukturerat sätt. 

Genom att eleverna kunde anteckna samtidigt som läraren läste kunde flera delar av texten lyftas 

fram, för det är inte alltid man kommer ihåg det som lästes i början. Att utgå från de tre 

grundfrågorna skapade i sin tur goda möjligheter till följdfrågor. 

5.3.3 Didaktiska val

Hur bra och genomtänkta dessa metoder än må vara framhåller lärarna att man inte alltid kan eller 

ska använda de här strategierna. Det är viktigt att eleverna ibland bara får lyssna och få en 

läsupplevelse. 

...jag läser högt och sen har vi gemensamma diskussioner när jag har läst. Inte efter varje gång men ibland

så. 

När man läser en skönlitterär text så tycker jag kanske inte man ska stanna upp och avbryta [genom att 

ställa frågor för] det ska vara en ren dusch av bara en upplevelse. Men givetvis stanna upp ibland... 

Som lärare får man välja sina tillfällen. Lärarna berättade att de ibland brukar stanna upp i texten 

och ställa frågor till eleverna. Det kan röra sig om något svårt ord eller begrepp som behöver redas 

ut för att texten ska bli begriplig. Det kan också vara att lärarna ställer frågor om innehållet genom 

att använda de ovannämnda läsförståelsestrategierna. De framhåller att det är viktigt att blanda allt 

detta och man behöver nödvändigtvis inte alltid använda alla strategier vid samma tillfälle, utan 

ibland kan man bara vara ”Nicke Nyfiken” eller ”Spågumman”. Lärarna talade också om att 

eleverna ska få en läsupplevelse och att det är viktigt att eleverna ibland bara får lyssna. Genom att 

lägga in diskussion och olika metoder kan vissa elever bli störda i sitt lyssnande och bli irriterade. 

Under tiden som läraren högläser låter några lärare sina elever rita eller kladda på ett papper. Dessa 

lärare menar att det skapar en mysig och avkopplande stund. Andra lärare framhåller att genom att 

låta elever rita försvinner en del fokus från boken, vilket medför att eleverna missar innehållet. 

Att arbeta med högläsning på så sätt att eleverna själva läste högt var också förekommande. 

Eleverna läser då högt för varann och det sker i antingen helklass eller i mindre grupper. Det 

vanligaste var i helklass där eleverna hade samma bok och det kunde vara skönlitterära texter eller 
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faktatexter. Det vanligaste var att alla eleverna fick läsa en bit var medan de andra följde med i 

texten med blicken. Lärarna tillägger att både Chambers boksamtalsmodell och att RT-modellen kan

appliceras på dessa stunder också.

 

5.3.4 Bokval

För att det ska bli en meningsfull högläsning med efterföljande givande diskussioner och 

reflektioner är val av bok mycket viktigt. 

...jag försöker välja böcker som säger nånting, jag har ett aktivt val i mitt bokval som jag gör när det 

gäller högläsning. 

För att spara tid och arbete väljer flera lärare att använda samma bok flera gånger, men i olika 

klassomgångar. Fördelarna med att välja en för läraren känd bok är att de vet innehållet och hur 

arbetet med boken kan läggas upp. Lärarna har också en god föraning om boken kommer passa 

klassen eller inte. Dock blir böcker föråldrade och de böcker som användes och uppskattades av 

elever för tio, femton år sedan är inte alltid gångbara idag. Men eleverna ska i skolan få olika sorters

litteratur och äldre böcker ska heller inte uteslutas. I samband med författarbesök har lärarna valt 

böcker av den författaren. Genom att eleverna får ett författarbesök kan det bli ett givande arbete 

eftersom eleverna bland annat får en chans att ställa frågor om boken direkt till författaren. 

5.3.5 Multimedia

Att arbeta med och kring högläsning går även att göra med hjälp av multimedia. Det framgick av 

mina intervjuer att man som klass kan skapa en gemensam blogg där eleverna ska lägga ut olika 

former av bokrecensioner på böcker. Dessa bokrecensioner kan vara av olika karaktär så som 

teckningar, inspelade låtsasintervjuer, muntlig presentation med hjälp av inspelning samt 

bokrecension i form av text. 

Ett annat sätt att arbeta med multimedia är att spela in sin klass när de har diskussion, för att kunna 

göra en bedömning av eleverna. Vid ett sådant tillfälle är eleverna informerade om att de blir 

inspelade och att det är en bedömningssituation. En av lärarna berättade att vid ett sådant tillfälle 

kan det vara någon annan kollega som håller i diskussionen därför att eleverna kan bli nervösa när 

de ska bli bedömda av sin lärare. 
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5.3.6 Periodvis högläsning

Hur ofta högläsning sker är olika men högläsning där lärarna läser högt uppskattade de till två, tre 

gånger i veckan och med olika längd på passen. Längden på högläsningspassen kan vara alltifrån 

fem minuter till tjugo minuter beroende på syfte. Att eleverna läser högt sker i stort sett varje dag.

Något annat som förekommer är läsvecka eller läsprojekt. Det innebär att lärare och elever läser 

extra mycket under en viss period där det kan finnas olika teman, till exempel vänskapsvecka. Då 

läses böcker som handlar om vänskap och hur man är mot varandra. Vid sådana projekt och veckor 

kan högläsning ske varje dag och det blir således ganska intensivt med läsning och högläsning.

Ytterligare ett sätt att arbeta med högläsning och som också sker periodvis är vad som kallas för 

”elev läser för elev”. Det innebär att äldre elever läser för yngre elever på skolan. Då har de yngre 

eleverna fått välja en bok som den äldre eleven kan träna på innan boken läses högt. Detta kan 

skapa en samhörighet på skolan och mellan de olika klasserna. Det kan också bli ett 

ansvarskännande för den äldre eleven samt en träning i att själv läsa högt.

5.4 Högläsningens konsekvenser

Lärarna talade om olika konsekvenser som högläsningen kan ge. Konsekvenser i det här arbetet 

innebär vad högläsningen kan generera i för olika effekter och resultat, positiva liksom negativa. 

5.4.1 Läsutveckling

Det som framgick hos samtliga lärare var att via högläsningen får eleverna en läsupplevelse, en 

känsla av gemenskap samt en tillgång till fantasi, omvärldskunskap, människors livsvillkor och en 

bredare bild av vad det finns för litteratur. Dessa konsekvenser kan eleverna få av högläsning tack 

vare att läraren bara läser. Framför allt framhåller lärarna att högläsning kan leda till att elever ökar 

sitt läsintresse. 

...en gång så läste jag bara ett stycke ur Anne Franks dagbok, det var när vi talade om nazitiden eller nåt 

sånt. Så var det väldigt många som lånade den boken själv sen. 
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Det är många [elever], fast jag inte läst klart första [boken], så är det många som läst både andra och 

tredje [boken i serien].

...när vi läste ”Syltmackor och oturslivet” i början av terminen så handlade det om en kille som har det 

ganska tufft med en mamma som inte finns och många tankar och funderingar kring livet och döden. Det 

gav en konsekvens att vi pratade jättemycket om livsfrågor som är jätteviktigt och då kommer vi inte bara

in på svenskan utan även på religion. 

För att [ha] läst om nånting som [eleverna] tycker är roligt och intressant så tror jag att viljan att bli bättre 

på att läsa följer med. Jag har en del svaga läsare men får dom bara rätt bok i handen eller få lyssna till 

rätt bok så då blir dom lite mera öppna för det och vill mer framåt i sin läsutveckling. 

Dessa citat visar att lärarna tycker att elevernas intresse för att läsa ökar, vilket lärarna anser är 

viktigt och avgörande för elevers fortsatta utveckling och lärande. Men för att ytterligare positiva 

konsekvenser ska uppstå fordras det ett arbete med och kring högläsningen. Det kan bland annat 

göras via ett aktivt arbete med boksamtal och läsförståelsestrategier. Härigenom kan eleverna 

utveckla läsförståelse, ordförråd och lässtrategier. Eleverna blir dessutom duktigare på att diskutera,

argumentera och framföra sin åsikt. 

5.4.2 Eleverna läser högt

För att eleverna ska bli bättre på att läsa fordrar det att de själva läser. Det räcker inte att bara lyssna

på högläsning, därför arbetar lärarna med att eleverna själva får läsa högt. När eleverna läser högt 

tränas främst deras läsflyt och det hjälper dem att bli bättre på att läsa. Det är vanligt att elever 

hoppar över eller gissar sådana ord de inte förstår men det kan de inte göra när de läser högt för då 

förstår inte resten av klassen. En negativ konsekvens som kan uppstå när eleverna läser högt är att 

de elever som inte gillar att läsa högt av olika anledningar finner det pinsamt, obehagligt och 

jobbigt. Vanligtvis när eleverna läser högt för varandra används klassuppsättningar med böcker där 

alla har en varsin bok. På så vis kan de följa med i texten när klasskamraten eller läraren läser högt.

...är det då nån annan [elev] som inte är riktigt säker på hur [orden] ska sägas så kanske dom kan se 

[orden] samtidigt som dom hör. Då brukar det bli en dubbeleffekt. 

Konsekvensen som blir i en situation där elever läser högt är att högläsningen kan fungera som ett 

stöd för de elever som är osäkra på ord, dess uttal och betydelse. De eleverna ges en chans att få 
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läsa orden tyst samtidigt som de hör dem, vilket kan hjälpa dem framåt i sin läsning och gör dem 

mer säkra på sig själva när de ska läsa högt. 

Genom att elever, och lärare, läser högt uppfattar lärarna det som en försäkran om att alla elever har

hört det lästa. Lärarna anser att det är ett bättre sätt att få ut information än att de bara ber eleverna 

att läsa tyst. Vad gäller den skönlitterära läsningen används den också som en sorts försäkran. Det 

blir en försäkran på så sätt att de elever som inte läser självmant ändå får böcker och litteratur till 

sig. Lärarna menar att många elever inte har kulturen med läsning med sig hemifrån och det blir en 

försäkran om att eleverna åtminstone får en bit av det i skolan. 

5.4.3 Disciplinering

En annan aspekt och konsekvens som högläsningsstunderna ger är en sorts disciplinering av 

klassen. Eleverna kan av olika anledningar vara uppe i varv eller stökiga och högläsningen används 

för att lugna ner dem och klassen. 

[Eleverna] blir väldigt lugna av [högläsning].

...jag upplever att alla mina klasser, det kan ha varit jobbiga grupper, utåtagerande barn och sådär men när

man tar fram boken så blir det ett lugn... 

Eftersom de flesta eleverna gillar högläsning så måste de lugna ner sig för att högläsningen ska 

fungera. Det fordrar att det är tyst i klassen och att de koncentrerar sig för annars blir det inte 

mycket till högläsning. Samtidigt som disciplinering sker kan det också ha en avstressande effekt.

...dom har det ganska stressigt sexorna tycker jag. Bara att få sätta sig ner en stund och bara lyssna, jag 

behöver inte göra så mycket mer än så.  

Här beskrivs en stress i klassen och genom att ha högläsning blir det en lugn stund utan en massa 

måsten. Läraren menar att det är en nödvändighet att eleverna får ta det lite lugnt ibland och bara få 

en läsupplevelse. 
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5.5 Högläsning som retorik och praktik

Alla lärarna talar mycket för högläsning samt hur viktigt de anser att det är. 

[Högläsningen] är jätteviktig och den är alltid jätteviktig och den är planerad på så sätt att den finns 

inskriven… på min planerade undervisning på svenskapassen. --- jag ser det som ett jätteviktigt verktyg.  

...jag tycker att [högläsningen] är jätteviktig. För dels så är det viktigt med träningen att få flyt i sitt 

läsande... [och] att det är jätteviktigt att [jag] läser högt ibland. Man måste ju blanda det här anser jag.  

...jag ser [högläsning]... som en ganska viktig del i undervisningen. --- [Jag] ser jag det väldigt mycket 

som ett tillfälle att öva olika lässtrategier. --- Eleverna älskar högläsning… [och] dom frågar efter det 

varje dag. 

Högläsningen är enligt samtliga lärare väldigt viktig i undervisningen. Den är viktig för elevers 

lärande men också att eleverna ges möjligheter till gemenskap och gemensamma upplevelser kring 

böcker. Det skapar en samhörighet i klassen. Via högläsningen får eleverna en omvärldskunskap, ta 

del av kulturella skillnader och via diskussion och reflektion skapas goda och givande 

samtalsstunder. Högläsningen är enligt samtliga lärare den bästa stunden på hela dagen. 

Trots att lärarna talar om hur viktigt det är med högläsning ter det sig ibland annorlunda i praktiken.

En del lärare planerar aktivt och strukturerat in högläsning i schemat medan andra lärare tar till 

högläsning när tillfälle ges. Det var också förekommande att lärarna kombinerade planerad och 

strukturerad högläsning med oplanerad och ostrukturerad högläsning. 

...nu läser vi lite [för] nu hade jag inte riktigt tänkt ut [vad] jag skulle göra men barnen blir glada. --- att 

man läser men man arbetar inte riktigt med det på det sättet som jag kanske egentligen tycker att vi 

behöver göra... 

...ibland kan [jag] känna att den där skönlitterära... boken får ligga och vänta lite. Den ryker lite. Det har 

jag dåligt samvete för--- jag önskar mer. 

Inte så ofta som jag vill. Tiden försvinner liksom... Men det blir sådär nu är det fem eller tio minuter kvar 

innan det är slut på en lektion... Då tar jag fram den där och läser. 

Det kan konstateras att högläsningen ibland prioriteras bort till förmån för annat. En anledning som 
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framgått är att tiden försvinner och att det är mycket annat som också måste göras. Vissa moment i 

skolan kräver mer planering och struktur medan högläsning är lätt att ha till hands, det krävs inte 

mycket material och beroende på omständigheter krävs det inte mycket förarbete. Vill man dock ha 

en givande och bearbetad högläsningsstund tar det längre tid. En annan orsak till att högläsningen 

skalas bort är de olika förutsättningar lärarna har, om det är klasslärare eller ämneslärare. 

...en del som vi ibland tyvärr skalar bort och idag vet jag att det blir mindre av det eftersom vi är 

ämneslärare. 

Jag är SO-lärare i botten och jag har använt högläsning som ett tema i SO-undervisning, men nu är jag 

inte SO-lärare längre. ---Man har blivit väldigt mycket mer ämneslärare och då hamnar allt ansvar på 

svenskläraren... för de andra lärarna har inte tid. Förut var man klasslärare... och då fanns en större 

flexibilitet i schemat. 

En del lärare i min studie har arbetat som klasslärare och senare blivit ämneslärare. De tycker att det

är skillnad på möjligheter med högläsning beroende på om man är klasslärare eller ämneslärare. De 

anser att klasslärare har större flexibilitet på så sätt att de kan styra dagen lite som de vill men också

beroende på eleverna. Utgår något undervisningsmoment kan klasslärarna ta igen det en annan dag 

och vice versa. De har goda möjligheter att använda högläsningen regelbundet, till exempel varje 

morgon eller efter lunch. Genom att ha högläsning ofta och regelbundet hålls handlingen aktuell. 

Klasslärarna har dessutom en större möjlighet att involvera flera ämnen genom högläsning vilket 

vissa drar mer eller mindre nytta av. Att arbeta som ämneslärare däremot innebär att man har sin 

lektion från början till slut och det finns inte samma flexibilitet, uteblir något moment blir det svårt 

att få igen det inom en kortare tid. Gemensamt för lärarna är ett gnagande samvete om att de vill 

och att de bör ha mer högläsning.

5.6 Högläsning i samarbete med fokusbibliotek

Lärarna talade positivt om fokusbiblioteken och de anser att det är en fördel att ha en utbildad och 

kompetent bibliotekarie på plats i skolan. 

...[bibliotekarien] är fantastisk... [och] hon jobbar jätteaktivt och jag ser bara fördelar med det... 

[Bibliotekarien] har väldigt mycket kunskap om olika böcker...
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De talar alla om sin bibliotekarie som en kompetent person och de är glada över att ha fått en duktig

och engagerad bibliotekarie till skolan. Samarbetet med bibliotekarierna ter sig dock lite olika från 

lärare till lärare. Det kan vara två lärare på samma skola som samarbetar olika mycket. Det mest 

framträdande samarbetet är att lärarna kan få boktips av bibliotekarien, både högläsningsbok och 

klassuppsättning med böcker. Sedan är det faktiskt bibliotekarierna som har introducerat Chambers 

boksamtal och läsförståelstrategierna i RT-modellen. Samarbetet kring att arbeta med boksamtal och

läsförståelsestrategierna sker på olika sätt och det ena behöver inte utesluta det andra. En del lärare 

lämnar över allt ansvar på bibliotekarien, det vill säga att det är bibliotekarien som håller i dessa 

undervisningsmoment och läraren är någon helt annanstans. Lärarna kan vara aktiva i dessa stunder 

men de kan också sitta mer eller mindre passivt bredvid. En del lärare utnyttjar dessa stunder som 

en bedömningssituation, där de kan sitta bredvid och bedöma elevers prestationer. 

Bibliotekarierna ses också av flera lärare som en extra resurs eller en extra lärare. 

...sen är det ju en extra vuxen som kan delta på lektionstid när vi ägnar oss åt böcker eller åt läsning.

...jag har nästan fått en till lärare i klassen ibland för att vi har samarbetat ganska nära. 

Lärarna tycker att det är till hjälp med en resurs i klassrummet och med bibliotekariernas kompetens

blir det goda möjligheter till professionell undervisning. Lärarna menar att tiden inte räcker till för 

att göra allting själva och då är bibliotekarierna till stor hjälp. 

Förutom att lärarna har tillgång till bibliotekarien berättar flera lärare om fördelar ur elevers 

perspektiv. Det finns en kunnig person i biblioteket och eleverna kan gå, eller skickas dit, för att få 

hjälp att hitta en bok samt hjälp att söka fakta. Med rätt böcker kan elevers läsintresse öka om de får

en bok som passar. Tack vare rätt bok kan kvalitén öka när elever läser sina bänkböcker. Elever har 

också en möjlighet att önska böcker som bibliotekarien kan köpa in. 

5.7 Sammanfattning

Lärarna arbetar med högläsning på främst två olika sätt, dels att eleverna läser högt och dels att 

läraren läser högt. Högläsning innebär alltifrån skönlitterär läsning till läsning av instruktioner, 

matematikuppgifter och faktatexter. Genom att ha högläsning kan många positiva konsekvenser 

uppstå. Via högläsningen presenteras olika genrer av skönlitteratur samt litteratur med olika innehåll
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och svårighetsgrad. Eleverna får en läsupplevelse, en känsla av gemenskap och tillgång till fantasi, 

omvärldskunskap, människors livsvillkor samt att det finns en mängd litteratur. Framför allt kan 

högläsning leda till att elever ökar sitt läsintresse för att själva läsa. För att eleverna ska bli bättre på

att läsa fordras det att de själva läser och ur den aspekten räcker det inte att bara lyssna på 

högläsning.

Högläsningsstunderna bjuder in till att aktivt arbeta kring böcker och deras innehåll via diskussion 

och reflektion. De huvudsakliga metoderna som lärarna använder i samband med högläsning är 

reciprok undervisning (RT-modellen) och Aidan Chambers boksamtal. Genom att arbeta 

strukturerat med dessa metoder utvecklar eleverna läsförståelse, lässtrategier samt ordförråd. För att

högläsning med åtföljande arbetsmetod ska bli meningsfull är val av bok mycket viktigt. Det gäller 

att hitta en bok som engagerar eleverna och som har ett innehåll som går att arbeta med. Högläsning

när läraren läser sker uppskattningsvis två till tre gånger  i veckan. De tillfällen som eleverna själva 

läser högt sker så gott som varje dag. Det kan också förekomma periodvis högläsning, så som 

läsvecka eller läsprojekt. Vid sådana projekt blir det ganska intensivt med läsning och högläsning. 

Lärarna talade om hur viktigt det är med högläsning men i praktiken förefaller det annorlunda. 

Högläsning är lätt att ha till hands och det krävs inte mycket material och heller inte alltid förarbete 

och det händer att högläsningen prioriteras bort på grund av tidsbrist och till förmån för annat..  

Genom att ha högläsning uppstår en konsekvens som sannolikt inte är helt medveten. Högläsningen 

skapar ett lugnt i klassen och det blir en sorts disciplinering. 

Lärarna talade positivt om fokusbiblioteken. Det är en fördel att ha en utbildad och kompetent 

bibliotekarie på plats i skolan därför att bibliotekarien besitter kompetenser som lärarna inte har. 

Lärarna uppskattar att det finns en kunnig person i biblioteket och att elever kan gå, eller skickas 

dit, för att få hjälp att hitta en bok samt hjälp att söka fakta. Det mest framträdande samarbetet är att

lärarna kan få boktips av bibliotekarien, både högläsningsbok och klassuppsättning med böcker. Det

bör lyftas fram att det är bibliotekarierna som har introducerat Chambers boksamtal och 

läsförståelstrategierna i RT-modellen för dessa lärare och elever. Av samtliga lärare ses 

bibliotekarierna som en extra resurs eller en extra lärare. 
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6. Diskussion

I denna del av studien diskuterar jag huruvida metoderna jag använde mig av var relevanta för 

studien, studiens resultat i förhållande till forskning, en avslutande diskussion samt en kort text om 

vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion

I min studie valde jag att arbeta utifrån en kvalitativ undersökningsansats vilket innebär att jag har 

försökt att ha ett så förutsättningslöst förhållningssätt som möjligt. Först har jag samlat in empiri 

som jag sedan har tolkat utifrån syftet och med ett didaktiskt perspektiv. Genom att ha ett sådant 

perspektiv blev det möjligt att se delar av verkligheten och ignorera de delar som inte har relevans 

för studien. Det har varit nödvändigt med ett didaktiskt perspektiv för att avgränsa studien och hålla

mig inom ramarna för syftet och omfattningen av studien. 

För att genomföra min studie valde jag att göra semistrukturerade intervjuer och genom att intervjua

på detta sätt gavs det möjlighet för mig att ställa relevanta följdfrågor. Intervjuguiden hade en låg 

grad av strukturering och med det kunde intervjupersonerna utforma svaren på sitt eget sätt. Den 

data som jag har fått in är av beskrivande art; det lämpade sig i denna studie därför att jag ville ha 

lärares egna erfarenheter och upplevelser. Vid intervjuerna valde jag att spela in dem med hjälp av 

en Iphone och det har varit en nödvändighet. Tack vare att jag spelade in intervjuerna missade jag 

inte någonting av vad som sades och jag kunde därmed koncentrera mig på intervjun. 

Intervjuguiden bestod av fem frågor och det var tillräckligt därför att det hjälpte mig att hålla mig 

inom ramarna för mitt syfte.

Jag valde i min studie att intervjua fem lärare. Anledningen till detta var att arbetet skulle bli 

hanterbart och att jag tidsmässigt skulle hinna med. Att hitta lärare att intervjua visade sig snabbt 

vara svårt. Av de lärare som tillfrågades var det många som tackade nej på grund av tidsbrist. Utan 

lärares deltagande är många studier och frågor dömda att aldrig besvaras och presenteras. Genom 

studier av verksamheter kan lärare och andra individer bli medvetna om olika företeelser och det 

kan skapa möjlighet till förändring. Det bör dock noteras att min studie bara representerar hur fem 

lärare arbetar med högläsning, det speglar inte hur samtliga lärare i Sverige arbetar med högläsning.

37



En svårighet jag stötte på var användandet av ordet ”konsekvenser”. Det var flera lärare vid 

intervjutillfällena som frågade vad jag menade och vad jag ville få fram. Genom att berätta hur jag 

menade kändes det som att intervjupersonerna blev begränsade i sina svar. Istället för 

”konsekvenser” kunde jag ha använt till exempel ”effekter” eller eventuellt formulerat om frågan. 

Tack vare att jag valde intervju som metod kunde de intervjuade fråga mig när de inte förstod. Vid 

en enkätundersökning däremot finns det inte alltid möjlighet att reda ut eventuella missförstånd. 

För att analysera mina insamlade data valde jag att göra en tematisk analys. Att göra en tematisk 

analys är ett av de vanligaste angreppssätten när det gäller kvalitativa data och det visade sig vara 

ett konkret och effektivt sätt att arbeta på. På detta sätt fick jag fram intressant data som jag kanske 

inte skulle fått fram om jag bestämt teman i förväg. Genom att jag i efterhand fann teman och 

mönster höll jag ett öppet sinne och låste mig därmed inte vid något specifikt på förhand.  

6.2 Resultatdiskussion

I resultatdiskussionen vill jag återknyta till studiens syfte och vad jag ville undersöka. Syftet med 

min studie var att undersöka högläsning i skolans år 4-6. Jag har utgått från ett didaktiskt perspektiv

som varit hur högläsning kan användas, hur det faktiskt används samt varför högläsning används. 

Jag var också intresserad av att undersöka om satsningen på fokusbiblioteken har påverkat 

högläsningen och i sådana fall på vilket sätt. I resultatdiskussionen har jag med utgångspunkt av 

studiens resultat valt att diskutera högläsning för lärande, högläsningens metoder och konsekvenser 

samt fokusbibliotekens påverkan på högläsningen.

6.2.1 Högläsning för lärande

I skolan finns det kursplaner och styrdokument som ska följas och som genomsyrar hela 

verksamheten (Lgr11). I studiens resultat framkom det att vid högläsningsstunder skapas det goda 

förutsättningar till måluppfyllelse och utveckling för eleverna genom att de får diskutera och 

interagera med varandra. Både Perry (2012) och Lynch och Fergusson (2010) utgår från Vygotskijs 

sociokulturella teori som innebär att elever lär sig via interaktion och dialog. Därför kan 

högläsningsstunderna vara en lärande situation eftersom elever för dialoger och interagerar med 

varandra och läraren. 
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Högläsningen i skolan ter sig framför allt på två sätt, dels när läraren läser högt och dels när 

eleverna läser högt. Det är lite förvirrande att båda sätten kallas för enbart högläsning eftersom det 

är olika syften med de två arbetssätten. Internationellt används oral reading (The nations report 

card, 2002) när eleverna läser högt och reading aloud to children (Kindle, 2010) när läraren läser 

högt. Att skilja dessa två olika arbetssätt åt är användbart och konkret därför att det blir lättare att 

tala om samma sak och missförstånd kan undvikas. I resultatet av intervjuerna förknippar dock 

majoriteten av lärarna högläsning med den skönlitterära högläsningen där det är läraren som läser 

högt för eleverna. 

I litteraturgenomgången och i resultatet framgår det att högläsning är väldigt viktigt. Det är bland 

annat därför att elever ges gemensamma upplevelser kring en bok, de lär sig skillnaden på talat och 

skriftligt språk, de utvecklar sitt ordförråd, sin läsförståelse och sin omvärldskunskap (Westlund, 

2009; Taube, 2011). Men varför prioriteras och iscensätts högläsning inte i praktiken så som lärarna 

faktiskt vill att den ska? En anledning som framgick var bristen på tid och en annan anledning var 

skillnaden på förutsättningarna för högläsning. Enligt lärarna i min studie upplever de en skillnad på

om man är ämneslärare eller klasslärare. Det framgick att klasslärare har större möjlighet att ha 

högläsning som ett regelbundet inslag i skoldagen, vilket gör den mer lättillgänglig. 

Högläsningsboken kan komma att fungera som en stående backup-plan. En ämneslärare däremot 

har sina svensktimmar och det kan resultera i en mer medveten lärandeprocess när det gäller 

högläsning. Det är nog lättare att få ett djup i lärandet om läraren koncentrerar sig på ett ämne. 

Klasslärare har däremot flera ämnen som denne ansvarar för och bland dessa är nog sannolikheten 

stor att läraren har sitt eller sina favoritämnen. 

Lärarna i studien framhöll också att högläsningen ibland blir ostrukturerad och oplanerad istället för

att ha den planerad och strukturerad. Det skulle kunna vara så att om någonting är mindre planerat, 

är det lättare att prioritera bort det eftersom det inte lagts ner särskilt mycket tid och energi på det. 

Oplanerad högläsning behöver inte nödvändigtvis betyda att det är någonting negativt. Genom att 

spontant ta fram högläsningsboken blir eleverna glada och det skulle kanske i vissa klasser kunna 

fungera som en motivationsförhöjare i form av yttre belöning. Taube (2011) menar att en yttre 

belöning är ett resultat av önskat beteende hos eleverna. Har eleverna skött sig som läraren vill 

belönas de med en högläsningsstund. Men det fordrar att boken är spännande och eftertraktad av 

eleverna. Får eleverna en yttre motivation i form av belöning kan det enligt Schunk (2000) leda till 

en inre motivation. Det är också viktigt att läraren själv är en förebild och visar engagemang för 

innehållet för på så vis skapas en positiv atmosfär (Laursen, 2005).
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6.2.2 Högläsningens metoder och konsekvenser

Högläsning är ett sätt att arbeta för att hjälpa elever att utveckla lässtrategier och lärarna i 

intervjuerna talade framför allt om läsförståelsestrategier. Lärares direktundervisning i lässtrategier 

är central för att elever ska utveckla läsförståelse och elever kan inte lämnas ensamma att förstå en 

text (Westlund, 2009). Att elever lämnas ensamma med svåra texter kan bland annat leda till känslor

av otillräcklighet och lusten att lära hämmas. När elevers självbild hotas och de känner sig 

otillräckliga gör de allt de kan för att komma ur detta obehag (Taube, 2007). Detta leder i sin tur till 

oordning i klassen och möjligheter till utveckling och lärande dämpas. Enligt Laursen (2005) finns 

det däremot inte någon undervisningsform eller -metod som generellt skulle vara bättre än någon 

annan. Det är däremot alltid mycket betydelsefullt och avgörande vad läraren gör i klassrummet.

I mitt resultat framgår det att lärarna arbetar med Chambers boksamtal och reciprok undervisning, 

det vill säga läsförståelsetrategierna, i samband med högläsningen. Trots att lärarna använder dessa 

metoder mer eller mindre verkade samtliga positivt inställda till dem och att arbeta aktivt på dessa 

sätt resulterar i flera positiva konsekvenser. Lärarna har blivit introducerade och undervisade i 

reciprok undervisning av fokusbibliotekarierna och lärarna framhåller det som ett framgångsrikt och

givande arbete. De menar att den här strukturerade och konkreta metoden hjälper eleverna att bland 

annat utveckla läsförståelse och utöka sitt ordförråd. I en studie av Reza Ahmadi och Nizam Ismail 

(2013) framgår det att elever som aktivt och strukturerat arbetade med reciprok undervisning ökade 

sin läsförståelse signifikant. Det som också framgick i deras studie är att dessa 

läsförståelsestrategier är ett särskilt stöd för elever med svag läsförståelse. Genom att eleverna 

arbetar tillsammans bygger eleverna enligt Säljö (2000) tankestrukturer i ett kooperativt lärande, 

men samtidigt sker också en individuell inlärning. När eleverna bearbetar texter gemensamt lär de 

sig också hur de kan ta sig an texter på egen hand. Mills och Jennings (2011) skriver i sin studie om 

literature circles (vilket liknar Chambers boksamtalsmodell och reciprok undervisning) att elever 

kan lära sig hur diskussionsstunder kan gå till genom att låta dem titta på filmklipp där de ser och 

hör hur boksamtal kan genomföras. Det kan vara krångligt för en lärare att förklara hur till exempel 

reciprok undervisning med de olika karaktärerna fungerar och enligt Mills & Jennings (2011) är det 

framgångsrikt och givande att titta på filmklipp tillsammans. Genom att eleverna får se på filmklipp

blir det konkret och tydligt för dem. Tyvärr var det ingen i min studie, vad det framgick, som testat 

att visa filmklipp.  

Kindle (2010) skriver att det är viktigt att lärare är medvetna om effektiviteten kring bearbetning 
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och diskussion av texter. Kindle (2010) menar att ostrukturerad diskussion kan göra eleverna mer 

förvirrade än kloka på grund av att alla pratar i mun på varandra. Därför kan det vara gynnsamt att 

ha ramar eleverna ska hålla sig inom. Lärarna i min studie talade inte om effektivitet men det är nog

underförstått att det är svårt att göra diskussionerna lika givande och effektiva varje gång. Det 

skulle kunna vara så att elever är vana vid att passivt få lyssna på högläsning. För att få dem att bli 

mer aktiva än passiva ska läraren ställa frågor och enligt Elbro (2004) är det avgörande på vilka sätt 

och vad för frågor läraren ställer till eleverna. Det är gynnsamt att ställa frågor till eleverna därför 

att de måste tänka efter och reflektera (Kindle, 2010). Förutom att lärare läser högt för sina elever 

och bearbetar innehållet fordrar det ytterligare en färdighet. Kindle (2010) menar att sättet som 

lärare läser på har en stor inverkan på inlärningen av nya ord och av förståelsen av texten. Det är 

därför viktigt att lärare läser med inlevelse, språkmelodi och använder gester och ansiktsuttryck. 

En positiv konsekvens som högläsning med tillhörande bearbetning ger är att elever utvecklar sitt 

ordförråd (Elbro, 2004; Westlund, 2009). I min studie skrev lärare ibland ord på tavlan som de 

talade om. Detta är enligt Erhi & Rosenthal (2007) ett mycket effektivt sätt att lära in nya ord 

eftersom elever får se orden skrivna, höra dem samt prata om dem samtidigt. Elever förstår och lär 

sig ord bäst i en kontext (Elbro, 2004). Det är viktigt att lärare inte underskattar betydelsen av att 

diskutera ords och begrepps innebörd därför att enligt Elbro (2004) är omfattningen av elevers 

ordförråd den viktigaste enskilda faktorn som påverkar språkförståelsen samt förståelsen av texter. 

Ytterligare en positiv konsekvens är att högläsning bidrar till en stund av gemenskap i klassen och i 

analysen av data framgick det att högläsningen också har en disciplinerande roll i klassrummet. 

Lärarna framhåller att högläsningen bringar ett lugn i klassrummet och att den har en avstressande 

effekt. Sannolikt använder lärarna inte högläsning som disciplinering som främsta syfte men det blir

en konsekvens av högläsningen, vare sig lärarna är medvetna om det eller inte. Det här är en positiv 

konsekvens eftersom det är ett sätt att kontrollera klassen och skapa gemenskap. 

6.2.3 Bokval

Lärare ska ställa krav och förväntningar på eleverna, ge dem återkoppling och undervisningen bör 

präglas av didaktiska val. Det är viktigt att undervisningen har ett väl valt innehåll och arbetssätt 

som stimulerar elevers lärande (Laursen, 2005). Lärarna i min studie talade om det viktiga i valet av

bok för högläsning. Detta påpekar även Westlund (2009) och Dominković m.fl. (2006) som något 

väldigt viktigt. Lärarna menar att de vill välja böcker som belyser något eller riktar sig till något 
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speciellt. Genom att välja en bok som till exempel belyser tuffa hemförhållanden kan det uppstå 

givande diskussioner kring livet och identitetssökning. I Lgr11 står det att elever ska få ta del av 

skönlitteratur som uppmärksammar människors olika villkor och identitets- och livsfrågor (Lgr11). 

Det är viktigt att belysa människors olika villkor därför att alla människor har olika livsvillkor och 

förutsättningar i livet. 

Valet av bok kan främja elevers läsintresse om läraren hittar en bok som fängslar dem. Eftersom 

högläsning skapar en stund av trevnad och gemenskap i klassen (Norberg, 2001; Körling, 2012) kan

det i sin tur leda till en positiv inlärningssituation. Det är enligt Taube (2007) viktigt att elever har 

en positiv uppfattning av sig själva och att många negativa upplevelser i inlärningssituationer gör att

elevers nyfikenhet och lust att lära hämmas. Genom att läraren läser en bok som fängslar eleverna 

blir det en stund som de ser fram emot. Lärarna berättade att elever älskar högläsning och att de ofta

frågar efter det och det tyder på att det finns ett intresse för litteratur. 

6.2.4 Oral reading

För att elever ska bli bättre på att läsa fordras det att de själva läser. Därför använder lärarna också 

högläsning i form av att eleverna läser högt. I dessa högläsningsstunder får eleverna läsa alltifrån 

skönlitteratur till faktatexter och matematikuppgifter. Denna form av högläsning benämns 

internationellt som oral reading (The nations report card, 2002). I denna rapport framgår det att om 

elever inte kan läsa ord eller uttala dem rätt har de problem med att förstå texten (The nations report

card, 2002). Det kan dock uppstå en konsekvens när eleverna läser högt. En del elever kan tycka att 

det är jobbigt att läsa högt om de är osäkra på hur orden ska uttalas, det kan vara pinsamt och de kan

uppleva det som förödmjukande. För att göra det mindre jobbigt skulle eleverna kunna läsa i mindre

grupper därför att om det är något ord en elev inte kan uttala är sannolikheten stor att någon annan 

kan. På så vis kan de hjälpa varandra. Eleverna kommer att bli bättre och förhoppningsvis upplever 

eleverna det själva. Det är viktigt att eleven kan känna en seger inom sin egen utveckling och Taube

(2011) benämner en sådan seger som en inre motivation. De lär sig för lärandets skull och de ser en 

vinst i det när de upplever att de utvecklas. Körling (2012) skriver att lära sig läsa innebär att elever 

får uppleva vad läsning är och att få en förståelse för att förmågan att läsa ständigt utvecklas.
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6.2.5 Fokusbiblioteken

Beslutet att satsa på fokusbibliotek i den kommun där jag genomfört min studie togs 2007. Därmed 

är fokusbibliotek en relativt ny företeelse och som med allt nytt finns det ofta en inkörningsperiod. 

Man kan inte veta på förhand hur någonting faktiskt kommer att fungera i praktiken trots goda 

teoretiska ambitioner och intentioner.

Eriksson-Gustavsson (2012) framhåller i sin rapport om uppföljning av fokusbiblioteksverksamhet 

att det blivit skillnader i vad bibliotekarierna har för intentioner och förväntningar kontra vad lärare 

har för förväntningar. Fokusbibliotekariernas intentioner är att de vill tillföra den pedagogiska 

verksamheten någonting nytt och någonting mer. I praktiken har det dock blivit så att lärare ser 

bibliotekarierna mer som en hjälp eller extra lärare (Eriksson-Gustavsson, 2012). Det här var tydligt

även i min studie. En del lärare lämnade över allt ansvar på bibliotekarierna och samtidigt befann de

sig någon helt annanstans. Lärarna kunde också sitta mer eller mindre passiva när bibliotekarien 

höll i textdiskussioner eller utnyttja tillfället som en bedömningssituation. Men det fanns också 

lärare i min studie som aktivt var med i diskussionsstunderna och som inkluderade bibliotekarien i 

sin undervisning. 

I Eriksson-Gustavssons (2012) rapport framgår det att entusiasmen för de nya fokusbiblioteken varit

stor men just den rena entusiasmen saknades bland lärarna i min studie. Jag upplever att lärarna var 

mer entusiastiska över att bibliotekarierna avlastar dem istället för entusiasmen över vad 

bibliotekarierna kan bidra med. Lärarna beskriver fokusbibliotekarierna som extra resurser, som 

extra lärare i klassrummet och som personer med kompetenser som de själva inte har. 

Det här är inte mycket till samarbete. Enligt Eriksson-Gustavsson (2012) är den stora problematiken

att det saknas broar mellan bibliotekarierna och lärarna och det har därmed skapat en 

parallellverksamhet istället för att fungera som en verksamhet på samma spår. Det saknas kunskaper

om vardera parts kompetenser (Eriksson-Gustavsson, 2012). Det här skapar funderingar kring 

lärares arbetsbelastning och uttalade tidsbrist. Det som också indirekt blir fel är att det tillförs något 

nytt i lärarnas vardag utan att något annat tas bort eller revideras. Om lärarna hade fullt upp innan 

fokusbiblioteken kom till kan det vara svårt att få in något nytt och skapa ett nytt tänk kring 

fokusbiblioteken som en del i undervisningen. Många lärare är vana att styra upp all sin 

undervisning själva. Det måste ges tid till att lära känna varandras yrken men istället har det för 

många bibliotekarier och lärare enligt Eriksson-Gustavsson (2012) blivit att de kastats in i något 
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nytt där ingen part riktigt känner till den andres kompetenser och hur de kan användas.

Fokusbiblioteksverksamheten har också som syfte att stimulera elevers läsintresse och läslust 

(Eriksson-Gustavsson, 2012) och det framgår av lärarna i min studie att fokusbiblioteken gör. Att ha

en bibliotekarie på plats har haft en betydande roll för elevernas skull eftersom det finns någon i 

biblioteket som kan hjälpa dem med att hitta böcker, informationssökning och en del redskap inom 

multimedia.

6.3 Avslutande diskussion

I den senaste PISA (Programme for International Student Assessment) undersökningen 2012 visade

resultatet att svenska femtonåringars läsförståelse har försämrats jämfört med PISA 2009. Det 

framgick av undersökningen att i läsförståelse låg OECD-snittet på 496 och de svenska eleverna 

fick ett medelvärde på 483. Tidigare har de svenska eleverna legat över genomsnittet (Lärarnas 

tidning 2013-12-03). Detta visar på att vi i Sverige verkligen bör satsa mer på elevers läsning och 

läsförståelse. 

Lärarna i min studie har relativt nyligen börjat arbeta med strukturerade arbetssätt i samband med 

högläsning och som också kan appliceras på elevernas egna läsning. Det kommer sannolikt att 

resultera i bättre resultat i kommande undersökningar. Men det är en relativt nystartad process och 

resultat visar sig inte direkt. Därför har fokusbibliotekarierna en betydelsefull roll i skolan eftersom 

det är de som introducerat Chambers boksamtal och RT-modellen. Bibliotekarierna hjälper också 

elever att öka sitt läsintresse och de finns på plats i skolan. Att elever också läser själva är viktigt 

därför att enligt Norberg (2001) är läsning en färdighet som kräver mycket träning och som måste 

underhållas genom hela skolgången. Högläsning är ett viktigt inslag i skolan och den kan enligt 

Elbro (2004) komma att spela en positiv roll för barns läsförståelse på sikt. 

Fokusbibliotekarierna upplever att de inte riktigt kommer helt till sin rätt i skolan 

(Eriksson-Gustavsson, 2012) och det är beklagligt att det är så. Men det är som nämnt en relativt ny 

företeelse och det kan ta tid att etablera någonting nytt. Därför är det önskvärt med ett fortsatt arbete

med fokusbiblioteken och som sträcker sig längre än bara två år. Lärarna i min undersökning är 

väldigt glada över sina fokusbibliotek och de ser bibliotekarierna som en stor hjälp. Det finns 

mycket att vinna om ett fortsatt arbete sker och fokusbiblioteken kan bli en ännu större del av 

skolan om det bara ges tid och engagemang. 
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Eleverna i skolan behöver arbeta mycket kring läsning och skrivning och de behöver lära sig att 

tillämpa lässtrategier (Westlund, 2009). Att använda högläsning visar enligt min studie att det är ett 

effektivt sätt att arbeta på, med förutsättning att det görs med hjälp av boksamtal och RT-modellen. 

Fler lärare runtom i Sverige bör få introduceras i dessa arbetssätt, det ska vara alla förunnat. Det går

visserligen att läsa sig till hur man ska göra men det är önskvärt att ha någon som kan hjälpa till att 

starta upp och reda ut eventuella otydligheter. Det är också tydligt att lärarna behöver avlastning 

och därför vore det gynnsamt att ha någon som kan hjälpa till. Som det är nu är det bibliotekarierna 

som dessvärre mestadels fungerar som en avlastning för lärarna istället för att tillföra någonting nytt

och skapa ett samarbete. 

I Lärarnas tidning (2013-12-03) står det att inget annat land som medverkat i 

PISA-undersökningarna lika länge som Sverige har tappat så stort. Eftersom vi tydligt måste arbeta 

mer med läsning så räcker det inte med enstaka läsveckor eller läsprojekt i skolan. Det kan absolut 

användas men den regelbundna läsningen och högläsningen i skolan bör alltid finnas i elevers 

skolvardag. Men skolan kan inte göra allt det här själva och därför vill jag poängtera vikten av 

föräldrarnas roll för elevers läsutveckling. Att använda högläsning hemmavid kan nog de allra flesta

föräldrar göra. Det krävs inte mycket material och med ett lånekort finns hela världen till hands på 

lokala bibliotek och enligt Norberg (2001) blir man aldrig för gammal för högläsning. Lärare bör 

läsa högt för sina elever varje dag under hela skoltiden (Westlund, 2009). 

Avslutningsvis bör tilläggas att undervisning kan ses som en form av konst. Eftersom elevers 

agerande och andra händelser i skolan inte går att kartlägga vetenskapligt ska därför lärare anpassa 

sin undervisning beroende på situation (Säfström, 2000). Det är en konst att kunna anpassa 

undervisningen efter elevers olika förutsättningar men också efter hur de känner och mår för dagen. 

Att vara lärare är att ständigt anta nya utmaningar!

6.4 Vidare studier

Förslag till vidare studier kan vara att intervjua flera lärare för att få en bredare bild av hur lärare 

arbetar med högläsning. Man skulle också kunna göra en enkätundersökning för få en översikt hur 

det ser ut i olika städer och skolor, det skulle också kunna vara intressant att jämföra skolor med och

utan fokusbibliotek. Ett annat förslag är att också intervjua bibliotekarier, både de som jobbar på 

fokusbibliotek och allmänna bibliotek för att få höra deras uppfattningar.
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Att göra observationer kan vara en god idé för att se förhållandet mellan teori, retorik och praktik. 

Vidare forskning kan också vara att jämföra hur lärarna och eleverna upplever högläsning och 

nyttan av den. Frågor att ta sikte på kan vara vilka effekter högläsningen har och vilka strategier 

lärare och elever upplever som mest gynnsamma. Det kan vara intressant att ställa lärarnas svar mot

elevernas och jämföra dessa. Samtidigt skulle en sådan studie kunna fungera som en form av 

utvärdering av högläsningssituationerna som skolan och lärarna kan ha nytta av i framtiden i sitt 

arbete med högläsning. Man skulle också kunna studera högläsningens roll hemmavid. 

Eftersom lärarna i min studie relativt nyligen börjat arbeta strukturerat med reciprok undervisning 

och Chambers boksamtal, skulle en vidare studie kunna göras kring just dem metoderna. Att 

använda lässtrategier betonas i Lgr11 och det kan också vara ett ämne att forska vidare på. 
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Bilaga 1
Hej!

Mitt namn är Ulrika Nynäs och jag läser till lärare med inriktning mot grundskolans tidigare år på 
Linköpings universitet. Jag är nu inne på min sista termin och med den följer ett examensarbete som
jag arbetar med för fullt just nu. Med utgångspunkt i ämnet svenska har jag valt att skriva ett arbete 
som handlar om högläsning på mellanstadiet.

Syftet med arbetet är att jag vill ta reda på hur lärare på mellanstadiet arbetar med samt resonerar 
kring högläsning. Jag vill göra en kvalitativ studie som innebär intervjuer med de verksamma 
lärarna. 

Jag har valt att inrikta mig på de skolor som har fokusbibliotek för att avgränsa mitt arbete. Därför 
har jag skickat ut en förfrågan till just Er skola. Jag söker lärare som vill ställa upp på en intervju 
om högläsning. I min studie kommer jag självfallet ta hänsyn till de etiska principerna. Det är 
frivilligt att ställa upp och deltagaren kan när som helst välja att avbryta. All information jag får in 
används i forskningssyfte och enbart i denna studie. Du som deltagare kommer således att förbli 
anonym hela tiden. När examensarbetet är klart kommer jag att publicera det via Linköpings 
universitet och det kommer att finnas tillgängligt för fri nedladdning. 

Det jag söker är Du som jobbar på mellanstadiet och som vill ställa upp på en intervju som 
uppskattningsvis tar 30-40 minuter. Jag kommer att spela in intervjun via ett program på min iphone
för att verkligen få med allt som sägs, kunna fokusera på intervjun och ha möjlighet att lyssna på 
intervjun flera gånger. Jag önskar att göra mina intervjuer under vecka 47 och framåt och jag 
hoppas att det går att ordna. Är Du intresserad så hör av dig direkt till mig så vi kan planera in ett 
möte. 

Om Du har några frågor så tveka inte att kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand, hoppas vi ses!

Med vänliga hälsningar Ulrika.

Kontaktuppgifter student Kontaktuppgifter handledare

Ulrika Nynäs Anna-Lena Eriksson-Gustavsson

ulrny826@student.liu.se anna-lena.eriksson-gustavsson@liu.se

073 392 64 94 070 562 10 90



Bilaga 2
Intervjuguide

1. Berätta om vad du menar att högläsning är!

-Definition.

2. Hur ser du på högläsningen i din undervisning? Berätta!

-Viktigt, oviktigt? Mysig stund eller lärandeprocess? 

3. Hur arbetar du med högläsning i din undervisning? Berätta!

-Koppla ihop flera ämnen? Belysa kulturskillnader? Hur mycket tid/Ofta? Behandling av tuffa 

ämnen? Boksamtal? Tänka högt?

4. Berätta om eventuella konsekvenser av högläsning!

-Effekter av högläsningen - positiva och negativa. Motivation? Ordförråd? Läsförståelse? 

Intentioner med högläsningen (Vad läraren vill att eleverna ska lära sig)?

5. Beskriv hur du samarbetar med fokusbiblioteket när det gäller högläsning!

-Hur? Gynnsamt? Val av bok? Om inte något samarbete sker: Hur tänker du då?
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