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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate how four middle school teachers use and process the contents in 

read-aloud books, to stimulate the pupils interest in reading and increase reading comprehension. A  

qualitative approach was used to collect data, through interviews and observations. The findings show 

that all of the teachers work with read-aloud books regularly. The teachers state that read-aloud books 

have a positive effect on pupils language, vocabulary, reading comprehension, imagination and ability to 

reflect. The teachers have three distinctive purposes with read-aloud books, a moment of relaxation, 

create an interest in books and to increase the pupils reading comprehension. The teachers process the 

contents through discussion and reflection by using "En läsande klass" or/and Aidan Chambers model for 

book reading. The results also show a decreasing interest in reading, which the teachers try to stimulate 

the pupils interest by reading and recommend good books.  
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1 Inledning    

1.1 Bakgrund 

 

"Att lyssna är att delta. Att berätta är att ge" (Körling 2013:46). 

 

I olika studier är det bevisat att högläsning har stor påverkan på barn i tidig ålder. 

Under denna tid får barnen möjlighet att bekanta sig med det skrivna språket, skapa 

kontakt mellan sig själv och sina föräldrar samt att det hjälper dem när de sedan ska 

lära sig läsa och skriva (De Temple & Tabers, 1996; Fox, 2010). Men är högläsning  

bara något för de yngsta barnen? Fox (2010) och Körling (2013) anser att högläsning är 

något som både föräldrar och lärare ska arbeta med ända tills eleverna är vuxna, då det 

har många positiva effekter på elevernas lärande. Det är under mellanstadiet lärare har 

stora möjligheter att påverka elevernas läsintresse och vidareutveckla deras 

läskunskaper, då de befinner sig i den så kallade bokslukaråldern (Ewald, 2007; 

Fylking, 2003). Högläsning kan ha flera funktioner, att eleverna ska få en trevlig stund 

eller få möjlighet att diskutera under läsningen för att fördjupa sitt lärande  

(Hasselbaum, 2006; Körling, 2003). Däremot finns det flera författare och lärare som 

argumenterar för att det är viktigt för elever att få möjlighet att reflektera, diskutera och 

samtala om texter som de antingen har läst eller hört (Chambers, 2011; Commeyras, 

1993; Lindö, 2005). Undervisningen ska bestå av en balans mellan att fånga elevernas 

intresse, ha en god läsmiljö samt bearbeta innehållet genom någon form av boksamtal.  

 

Själv har jag ett väldigt starkt förhållande till böcker och läsning. Högläsning var en 

stor del av min barndom där jag hade möjlighet att lyssna till mina föräldrars röst när 

de läste och berättade om andra världar och varelser. Min förhoppning som blivande 

lärare är att alla elever ska få uppleva den glädje som högläsningen gav mig. Däremot 

blir jag orolig för mina framtida elevers läslust och läsförståelse då resultaten från de 

senaste kända internationella undersökningarna som Pisa och PIRLS visar att svenska 

elevers läsförmåga, läsförståelse samt intresse för läsning stadigt minskat under det 

senaste årtiondet (Skolverket, 2011; Skolverket, 2012; SOU, 2012). Lärare har i sin 

yrkesroll och sitt professionsuppdrag stora möjligheter att påverka elevers språkliga 

och sociala kunskaper genom att aktivt och på ett medvetet sätt arbeta med högläsning.  

1.2 Begreppsdefinition 

 

I detta examensarbete har begreppet högläsning en central plats. För att definiera 

begreppet högläsning har jag utgått från en övergripande sammanfattning av hur 

Körling (2013) beskriver högläsning. Hon beskriver att högläsning är när en vuxen läser   

för en eller flera lyssnare. Det är vidare ett pedagogiskt verktyg som kan användas inom 

alla åldrar för att utveckla elevers språkliga kunskaper, men även deras fantasi och 
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kreativitet. Detta då de i en gemenskap får möjlighet att diskutera och reflektera 

innehållet i texter och därigenom bättre förstå sig själv och sin omvärld. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några mellanstadielärare arbetar 

med högläsning som ett pedagogiskt verktyg i mening att stimulera elevernas 

läsintresse. 

2.2 Frågeställningar 

 

- Hur arbetar lärarna för att öka elevernas läsintresse? 

- Vad uppger lärarna att de har för syfte med sin högläsning? 

- Hur undervisar lärarna för att erbjuda eleverna förutsättningar för en ökad   

  läsförståelse? 

- Hur bearbetas texterna inom högläsning? 
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3 Teoretiska begrepp och tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera relevanta teoretiska begrepp och forskning 

kopplat till denna studie. Denna genomgång kommer sedan att ligga till grund för 

analys av empiriskt material. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Detta examensarbete är grundat på ett sociokulturellt perspektiv på undervisning, med 

fokus på hur elevernas lärande, intresse och motivation  påverkas av människorna i 

deras omgivning. Dysthe (2003) beskriver det sociokulturella perspektivet för lärande 

på detta sätt: 

 

Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger största  

vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom  

individuella processer. Således betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande 

för lärande, inte bara som ett positivt element i läromiljön (Dysthe, 2003:41). 

 

Det sociokulturella perspektivet betonar att individers lärande sker i samspel med 

människor i deras omgivning. För att förstå hur varje individ handlar måste man titta på 

hela samhället, då alla är en del av en gemenskap som de kan påverka eller påverkas av 

(Dysthe, 2003). Säljö (2000) stödjer denna åsikt och menar att lärande kan ske antingen 

på individ- eller kollektivnivå. Han menar att individer inte bara lär sig i skolan utan 

även av miljöer utanför skolan som hemmet eller idrottsföreningar. Dessa miljöers 

huvudsakliga syfte är inte att förmedla kunskap, men lär ändå individen grundläggande 

färdigheter som är viktiga för att klara sig i samhället. Vidare beskriver Säljö att 

samhället precis som individer ständigt utvecklas, och påverkar hur människan förses 

med kunskap, information och färdigheter.   

 

Dysthe (2003) beskriver att kunskap inte existerar i ett vakuum, utan påverkas av hur 

historien och kulturen har sett ut. Denna kunskap tar sig i olika uttryck hos varje individ 

beroende på hur deras historiska och kulturella omgivning ser ut. Den kulturella 

gemenskapen hjälper individen att konstruera kunskap utifrån deras liv och erfarenheter, 

vilket i slutändan påverkar vad varje individ lär sig och hur de lär sig. Säljö (2000) anser 

att lärande sker i två olika processer, den sociokulturella och den kommunikativa. Den 

sociokulturella processen omfattas av att människan både är en sociokulturell och en 

biologisk varelse, där människan begränsas av sina fysiska, psykiska och 

kommunikativa förutsättningar samt vilka verktyg man använder för att utveckla sitt 

lärande. Det viktigaste är däremot inte vad eller hur mycket en människa ska lära sig, 

utan hur kulturen påverkar en människas sätt att lära sig. Det andra är individens 
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kommunikation och interaktion med andra människor, och hur det påverkar lärandet på 

individ och kollektiv nivå. I samspel med andra människor utvecklas språket, kunskaper 

och vårt sätt att se på världen utifrån den kulturella omgivning som varje människa 

lever i (Säljö, 2000). Enligt Säljö (2000:13) handlar lärande om vilka lärdomar 

"individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden". 

 

Vygotskij (Lindqvist, 1999) som är en viktig föregångare inom det sociokulturella 

perspektivet, anser att det bara går att uppfostra sig själv. Individer påverkas bara av 

sådant som de kan koppla till egna erfarenheter och därmed förändra sina medfödda 

reaktioner. Vidare beskriver han att lärare har en viktig uppfostrande roll, däremot 

måste eleverna få vara aktiva i sitt eget lärande för att få förutsättningar till att uppfostra 

sig själv. Elevers lust till att vilja lära sig grundas på deras intresse och motivation, 

undervisningen ska därför vara grundat på att utgå från deras intresse.  Dysthe (2003) 

beskriver vidare att motivation finns inbyggt i samhället och kulturens förväntningar på 

att barnens undervisning ska vara meningsfullt, samtidigt som skolan ska skapa en god 

läromiljö som stimulerar aktiva elever. Lärarens roll är inte att väcka elevernas intresse 

med hjälp av belöningar även om eleverna reagerar positivt. Effekterna av detta är att 

det blir mer fokus på den yttre motivationen, det vill säga belöningen istället för att 

uppnå ett meningsfullt och livslångt lärande (Lindqvist, 1999). 

3.2 Styrdokument 

 

Högläsning kopplat till styrdokumentet Lgr 11 är en tolkningsfråga, då det inte explicit 

står att eleverna ska få uppleva högläsning i klassrummet. Däremot står det att eleverna 

ska ges möjlighet att få komma i kontakt med olika typer av texter för att utveckla sitt 

språk , den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden (Skolverket, 2011). Vidare 

ska eleverna få en undervisning som stimulerar deras intresse för att vilja läsa och 

skriva. Undervisningen ska hjälpa till att utveckla elevernas förmåga att fundera kring 

texter, genom att få arbeta antingen enskilt eller tillsammans. 

 

I det centrala innehållet i svenska för årskurserna 4-6 står det att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla lässtrategier, som hjälp för att förstå och tolka innehållet i olika 

texter. Eleverna ska kunna upptäcka texters budskap, både de som är uttalade samt de 

som finns mellan raderna (Skolverket, 2011). De ska vidare få möta olika typer av texter 

som skönlitteratur, sagor, dramatik och lyrik som speglar andra människors livsvillkor 

samt identitets- och livsfrågor. 
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3.3 Ett sjunkande läsintresse 

 

Kulturdepartementets Utredningsgrupp publicerade 2012 en utredning om Läsandets 

Kultur (SOU 2012:65), som bland annat analyserar resultaten från den senaste Pisa
1
 

undersökningen 2012. Resultaten visar att barn och ungdomar läser allt mindre, intresset 

för litteratur sjunker och läsförståelsen blir allt sämre (SOU, 2012:65). Denna negativa 

trend bekräftas också av PIRLS
2
 resultat från 2011. Resultatet visade att sedan Sverige 

gick med 2001, är det en av de få länderna som varit med från början där elevernas 

läsförmåga minskat vid varje ny studie. Svenska elever läser däremot bättre än 

genomsnittet, jämfört med de andra EU- och OECD-länderna
3
 (Skolverket, 2012).  

Resultatet visar även att elevernas inställning påverkar deras läsutveckling. Elever som 

tycker om att läsa presterar bättre på läsproven än de som inte tycker om att läsa. Tre av 

fyra elever läser 1-2 gånger i veckan för att det är roligt, och det överensstämmer med 

hur det ser ut de övriga EU/OECD länderna. De flesta elever väljer främst att läsa 

skönlitteratur framför andra typer av texter på fritiden (Skolverket, 2012). Däremot har 

den positiva inställningen till läsning minskat med tio procent sedan 2001 (Skolverket, 

2012).  

 

PIRLS (Skolverket, 2012) ger ett antal möjliga förklaringar till det försämrade 

resultatet. Det första är att allt fler barn och ungdomar använder sig av datorer som kan 

påverka läsningen. Monica Rosén (SOU, 2012:65) anser att det är inte datorerna som 

påverkar barns läsfärdighet negativt, utan det är omfördelningen av tiden. Detta ändrar 

barnens läsvanor då mindre tid går till nöjesläsning, och mer tid till att sitta vid datorn. 

Den andra anledningen är att skolan har individualiserats och förflyttat ansvaret från 

lärare till elev, och därmed påverkat hur lärare lär ut läsning. Det sista skälet till det 

försämrade resultatet är elevernas läsvanor och läslust. De elever som tycker om att läsa 

blir bättre på att läsa medan de som inte tycker om att läsa inte förbättrar sina 

kunskaper. 

3.4 Motivation 

 

För att elever ska kunna utveckla kognitiva förmågor som att läsa och skriva har 

hjärnforskningen visat att eleverna måste få använda sig av sina känslor och motivation, 

utan dessa komponenter kan inte ett lärande ske (Gärdenfors, 2010). Bråten (2008) 

beskriver motivation som en aktivitet som kräver en viss ansträngning av eleverna, då 

läsning måste konkurrera med andra aktiviteter som spela spel, se på tv och lyssna på 

                                                 
1
 Pisa (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie om 15-åringars 

kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap 
2
 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som mäter 

läsförmågan hos elever i årskurs 4. 
3
 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
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musik. Bråten beskriver vidare att motivationen handlar om människors val, varför de 

väljer att göra något istället för något annat och hur de engagerar sig i de valda 

aktiviteterna. Motivation och engagemang är viktigt för en människas vilja och förmåga 

till att läsa. Att vilja läsa en bok motiveras av lusten till att läsa den, om den inte 

fängslar eller har något värde för läsaren är det mest troligt att läsaren lägger bort boken. 

Ett av målen med läsundervisningen i skolan är att skapa positiva förväntningar med 

hjälp av motivation så att eleverna vill läsa trots att de inte måste (Roe, 2014).  

 

Enligt Guthrie (Roe, 2014) finns det fem motivationsområden som kan hjälpa att 

stimulera elevernas motivation. Dessa är: att eleven har en känsla att han/ hon kan klara 

av uppgiften, att eleven får möjlighet att vara med i lärprocessen och göra val, att 

eleverna får möjlighet att diskutera med andra, att eleven har tilltro till att klara av 

uppgiften samt att eleverna visar intresse för texten. Alla dessa områden hjälper 

varandra och stärker elevernas motivation. Gärdenfors (2010) hävdar att motivation 

uppstår när något känns lustfullt och skapar förväntningar hos individen. När lärandet är 

lustfyllt skapar individen en inneboende förståelse, något som lärare inte kan överföra 

till eleven. Läsmotivationen i ett klassrum kan vara olika från elev till elev. Bråten 

(2008) anser att det optimala skulle vara om alla elever hade en inre motivation, höga 

förväntningar på att klara av uppgiften och vilja till att öka sina kompetenser, men att 

det inte ser ut så i verkligheten. Vidare menar Bråten (2008) att för att kunna främja 

elevers läsmotivation är det viktigt de får rätt redskap och färdigheter. Svårighetsgraden 

på uppgifterna måste anpassas efter elevernas förmåga, och fokus skall läggas på 

elevens individuella framsteg istället för hela klassen. Elevens inre motivation kan 

stimuleras genom att ge eleverna valmöjligheter, använda sig av intressanta texter, göra 

praktiska övningar kopplade till läsning för att komplettera och komma bort från 

läroböckerna.  

 

3.4.1 Inre och yttre motivation 

 

Ryan & Deci (2000) definierar motivation som en människas vilja till att utföra en 

handling. Elever kan antingen drivas av en inre eller en yttre motivation. Den inre 

motivationen karaktäriseras av att eleverna gör något för att det ger dem en inre 

tillfredsställning, jämfört med den yttre där elever utför en handling för att undvika 

konsekvenser som bestraffningar. Ryan & Deci (2000) beskriver att det finns olika 

typer av yttre motivation, där eleverna antingen styrs av vad andra vill och införlivar 

den till sin egen eller att de ser att uppgiften har ett värde. Vidare menar de att alla föds 

med en inre motivation och att den är viktig för att utveckla kognitiva, sociala och 

psykiska kunskaper, då nya färdigheter och förmågor uppstår ur elevernas intresse. 

Däremot begränsas elevernas inre motivation av skolan och samhällets krav som ofta är 

av yttre karaktär, som leder till att många elever istället drivs av en yttre motivation. 

Ryan & Deci (2000) anser att skolan måste tillfredsställa tre krav för att stödja 
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elevernas egna lärande och dessa är att stödja elevernas behov att känna tillhörighet, 

vara lyhörd för nya idéer samt utveckla nya kunskaper.   

3.5 Läsförståelse 

 

Bråten (2008) beskriver läsförståelse som förståelsen av skriven text av olika slag som 

t.ex. papper, kartor och bilder. Däremot har begreppet några avgränsningar då 

läsförståelse bland annat inte omfattar läsning av multimediala presentationer som film, 

animationer och ljud. Enligt Bråten (2008) finns det två grundläggande aspekter av 

läsförståelse. Den första är att förstå författarens mening med texten, men detta räcker 

inte för att få en förståelse utan läsaren måste även få en fördjupad förståelse för vad 

texten vill förmedla. Läsförståelse är samspelet mellan text och läsare. Westlund (2013) 

menar att läsförståelse består av tre faktorer: läsaren, texten och aktiviteten. Dessa tre 

faktorer sker i ett socialt sammanhang, som formar och formas av läsaren. Roe (2014) 

menar att genuin läsförståelse uppstår när läsaren känner sig kopplad till textens 

innehåll och kan tillföra den något nytt. Att ge texten en ny mening grundat på läsarens 

redan befintliga kunskaper. Men att läsa en text behöver inte automatiskt leda till 

förståelse av den, precis som bilkörning automatiserar människor sin läsning och kan 

läsa högt för andra, utan att egentligen reflektera över det de har läst. Bråten (2008) 

betonar att läsförståelse är en viktig kompetens att kunna i dagens kunskapssamhälle, 

det är kärnan i dagens utbildningsverksamhet. Hur läsaren samspelar med texter och 

influerar läsförståelsen påverkas av lärarens undervisning, klassens läromiljö men även 

förhållanden utanför skolan som hemmiljön, grannar, vänner och samhället som helhet. 

 

Westlund (2009) anser att läsförståelse är en färdighet som automatiseras efter en viss 

tid av träning, och som sedan kan överföras på andra liknande situationer. Om ett barn 

kommer i kontakt med högläsning och får bearbeta innehållet ofta kommer barnet 

tillslut att känna igen mönster i texterna. Däremot utvecklas förståelsen av texter på 

olika sätt beroende på barnets bakgrundskunskap, behov, intresse och erfarenheter av 

böcker. För att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin läsförståelse måste läraren 

läsa högt för dem varje dag, samt anpassa texterna efter elevernas kunskaper. 

3.5.1 Reciprok undervisning 

 

Reciprok undervisning (RT) är en metod som utgår från Palinscar & Browns studier 

(1984). De genomförde en pilotstudie för att se om lässvaga elever kunde förbättra sin 

läsförståelse. De sex deltagande eleverna fick enskild handledning där läraren 

modellade och tillsammans förde en dialog med eleverna om hur de skulle använda 

lässtrategier för att utveckla sin förståelse och överkomma möjliga problem. Eleverna 

fick allt eftersom ta över rollen som samtalsledare. Resultaten visade att elevernas 

läsförståelse hade ökat från 15% till 85% efter avslutad testperiod (Palinscar & Brown, 

1984).  
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Palinscar & Browns (1984) fyra grundläggande läsförståelsestrategier är att 

sammanfatta med egna ord, ställa frågor, reda ut oklarheter och förutsäga vad som ska 

hända. Dessa strategier är sedan indelade i tre faser: innan man läser, där eleverna får 

värma upp och skapa förväntningar på vad texten kan tänkas handla om. Medan man 

läser handlar om att lärare har möjlighet att stanna upp i läsningen, och ställa frågor till 

eleverna om vad som ska hända eller reda ut begrepp som de inte förstår. Efter 

läsningen rör sig om att eleverna ska få möjlighet att bearbeta innehållet i texten, bland 

annat genom att de få förklara vad de har lärt sig (Westlund, 2009). 

 

Till dessa fyra grundläggande lässtrategierna presenterar Westlund (2009) hjälpmedel i 

form av  olika karaktärer som ska hjälpa både elever och lärare med att bearbeta 

innehållet i texten. Detta är en metod som kan användas både innan, under och efter 

läsning och är ett bra sätt för läraren och eleven att kontrollera läsningen. Dessa 

karaktärer är: Spågumman Julia, som ska förbereda eleverna inför texten genom att de 

får möjlighet att  förutspå, fantisera och ställa hypoteser utifrån en texts innehåll både 

innan, under och efter läsningen. Nicke Nyfiken som vill veta allt och ställer frågor som 

varför, där eleverna ska koppla innehållet i texten till sina tidigare kunskaper. Fröken 

detektiv ska klargöra oklarheter och reda ut ord/ begrepp som eleverna inte förstår, för 

att de sedan ska kunna skapa en förståelse för innehållet. Cowboy Jim ska hjälpa 

eleverna att sammanfatta en text med egna ord, för att träna dem att fokusera på det 

mest väsentliga samt att det hjälper läraren att se att alla har förstått innehållet i texten. I 

en bra sammanfattning ska eleverna inte bara kunna ta ut de viktigaste händelserna utan 

väva ihop hela texten (Reichenberg, 2008; Roe, 2014 & Westlund, 2009). Roe (2014) 

anser att elever som regelbundet får träna på sammanfattningar blir bättre på att läsa 

samt komma ihåg vad de har läst. Westlund (2009) betonar  att lässtrategierna är ett 

verktyg för att fördjupa elevernas kunskaper, men att de inte får användas på så sätt att 

de förstör läsupplevelsen.  

   

I ett textsamtal utifrån reciprok undervisning, turas lärare och elever om att vara 

samtalsledare. Läraren börjar alltid som samtalsledare och ger en kort introduktion om 

texten för att koppla till elevernas förkunskaper. Läraren går sedan igenom de övriga 

läsförståelsestrategierna: hur man reder ut oklarheter och ställer frågor till texten, 

sammanfattar textens innehåll samt förutspår vad som ska hända. Eleverna ska sedan 

allt eftersom ta över rollen som samtalsledare, där lärarens roll är att stödja eleverna 

(Reichenberg, 2008). Enligt Reichenberg (2008) finns det både fördelar och nackdelar 

med reciprok undervisning. Nackdelen är att texten bearbetas i mindre delar samtidigt 

som eleverna inte får läsa den innan, som kan leda till att läsningen inte blir lika 

enhetlig. Däremot anser Reichenberg (2008) att fördelarna överväger denna nackdel. 

Trots att läsningen inte blir lika enhetlig, gynnas lässvaga elever av att bearbeta 

innehållet i mindre delar, då det blir mindre för eleverna att komma ihåg och därigenom 

få ut mer av innehållet. En annan fördel är att eleverna blir mer delaktig i 



14 

undervisningen då de får vara samtalsledare, där de får träna på att ställa frågor samt 

svara på kamraternas svar.  

3.6 Högläsning 

 

I detta avsnitt presenteras högläsningens roll både i hemmet och i skolan och vilka 

effekter det har på elevernas utveckling.  

3.6.1 Högläsning kopplat till ålder 

 

De Temple & Tabers (1996) har genomfört en studie om barns erfarenheter av 

högläsning i tidig ålder och hur det påverkar deras senare berättarförmågor samt språk- 

och literacyförmågor i skolan. Studien tittade på hur sextiotvå mödrar och deras barn 

under två år från när barnet var 3
1/2 

 till att de var 5
1/2 

år gammal, arbetade med 

högläsning. Resultatet visade att mödrar som aktivt arbetar med högläsning genom att 

bearbeta innehållet tillsammans med barnet, påverkar barnens förmåga att återberätta 

och klara av lättare skriv- och läsuppgifter när de sedan börjar i skolan (DeTemple & 

Tabers, 1996). 

 

Effekterna som högläsningen har på barn är som sagt många, men är högläsning något 

som bara barn ska få uppleva? Enligt Fox (2010) är ingen för gammal att lyssna på när 

någon berättar en saga, en berättelse eller en faktatext. Föräldrar och lärare ska fortsätta 

läsa för barn/ ungdomar så länge de själva känner att de vill det. Att läsa högt är inte 

bara en inkörsport till att få barnen att läsa själva, utan även för att introducera texter 

som de kanske inte skulle ha valt själva eller helt enkelt skapa en trevlig stund mellan 

läsaren och lyssnaren. Högläsning är något som alla kan göra oavsett ålder då det inte 

krävs några speciella förkunskaper. Att tro att man är för gammal för högläsning är en 

fördom (Fox, 2010 & Körling, 2013).  

 

Högläsning har däremot störst påverkan på barn som fortfarande är unga. Detta då  

utvecklingen som sker hos barn under deras första år är mer avgörande än vad man 

tidigare har trott. Vid födseln är barns hjärna bara 25% utvecklad och de övriga 

procenten utvecklas allt eftersom föräldrarna pysslar om och matar barnet . Takten för 

denna utveckling beror på hur mycket stimulans barnet får genom sina sinnen (Fox, 

2010). Barns läsinlärning börjar så fort deras föräldrar börjar prata och sjunga för dem. 

De barn som däremot inte får mycket intryck från sina sinnen, kommer att få det svårare 

med inlärningen i skolan (Fox, 2010). Ewald (2007) menar däremot att även om 

effekterna på läs- och skrivinlärningen är som störst när eleverna fortfarande är små, så 

är den inte avklarad för att eleverna går på mellanstadiet. Författaren menar att det är 

under dessa år lärare har möjlighet att utveckla elevernas förståelse för litteraturen. 

Eleverna befinner sig i bokslukaråldern, där Ewald (2007) menar att de flesta elever vill 

läsa, har tillräckligt med läserfarenheter för att klara olika typer av texter samt att de 
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orkar  lyssna längre. Lärare ska utnyttja detta för att skapa en stark läsmiljö som gynnar 

elevernas lärande. Fylking (Ahlén et al, 2003) uttrycker att under denna bokslukarålder 

är det viktigt att eleverna läser mycket och regelbundet så att de blir mer säker och får 

upp en läshastiget. För att uppnå detta måste läsningen vara rolig, fånga deras intresse, 

variera mellan tystläsning/ högläsning samt att de får läsa minst tjugo minuter varje dag. 

 

3.6.2 Effekter av högläsning 

 

Körling (Ahlén et al, 2003) anser att högläsning är ett erbjudande, där eleverna får 

möjlighet att slappna av och ta in berättelsen. Hasselbaum (2006) stödjer detta och 

menar att högläsning ska vara en högtidsstund där eleverna erbjuds ett avbrott i den 

vanliga undervisningen, där de får möjlighet att varva ned och skapa en gemensam 

läsupplevelse. Däremot anser Körling (Ahlén et al, 2003) att högläsning inte innebär att 

eleverna blir passiva lyssnare. Eleverna är under hela högläsningen aktivt medskapande, 

då de skrivna orden kommer till liv och skapar inre bilder hos eleverna. Lindö (2005) 

beskriver vidare att elever bearbetar innehållet i det de hör genom att leva sig in i den 

och skapa inre bilder av hur de tror att det ser ut. I berättelsen värld finns det inga rätt 

eller fel. Eleverna får möjlighet att testa nya saker, leva sig in i andra världar och dela 

upplevelser med andra. Vygotskij (Lindqvist, 1999) menar att barn inte kan fantisera 

om sådant som de inte har upplevt. All fantasi är grundat i verkligheten, våra känslor 

och otillfredsställda behov. Fantasins funktion är att sortera erfarenheter som barn ännu 

inte har stött på. "Allt som vi lär känna utan egen erfarenhet, lär vi känna genom 

fantasin" (Lindqvist, 1999:99).  

 

Lundberg (2010) uttrycker att under högläsning får eleverna från tidig ålder lära sig 

skriftspråkets konventioner om att texter ska läsas från vänster till höger och uppifrån 

och ned samt vad bokstäver och ord betyder och vad deras funktion är. I det skrivna 

ordet får eleverna möta nya ord som de inte skulle ha använt i ett vanligt samtal, som 

gör att de får ett större och mer varierat ordförråd. Fylking (Ahlén et al, 2003) skriver att 

högläsning är väldigt viktigt för utvecklingen av språket speciellt hos små barn, där de 

vuxna är förebilder för lärandet. För att utveckla språklig- och fonologisk medvetenhet 

är det viktigt att barn/ elever får mängdträning men på ett lättsamt sätt. Vidare betonar 

Fylking (Ahlén et al, 2003) vikten av att valet av metod inte spelar roll för lärandet, utan 

att stimulera ett genuint läsintresse hos eleverna. Lundberg (2010) anser vidare att när 

elever får komma i kontakt med texter både muntligt och skriftligt, ger det dem en större 

kunskap om hur skriftspråket, meningsuppbyggnader och berättelser fungerar och hur 

de sedan kan applicera det i sin egen vardag. Högläsning kräver en viss ansträngning 

hos de som lyssnar. Men genom att få lyssna regelbundet när någon läser högt, blir 

eleverna allt eftersom mer van vid texter, samt att de har lättare för att vara 

koncentrerade eller uppmärksamma under en längre tid. Förskolläraren Ann Granberg 

(Lindö, 2005) beskriver att berättelsens största funktion är att barnen får möjlighet att 
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identifiera sig med karaktärerna och utveckla sin identitet, känslor och empati för andra 

människor.  

3.6.3 Lärarens kroppsspråk påverkar 

 

Högläsning har möjligheten att påverka unga som äldre beroende på hur berättaren 

arbetar. Lindö (2005) anser att en lärares viktigaste instrument är rösten och kroppen. 

Lärare ska genom dessa verktyg förmedla bokens anda, genom att ändra tonfallet på 

rösten, ta konstpauser och använda gester. Det som däremot är mest väsentligt för 

berättelsen, är hur läraren väljer att börja berätta. Under denna stund ska läraren fånga 

elevernas intresse, samtidigt som huvudkaraktärerna ska presenteras. Genom att 

förstärka olika karaktärer och händelser med olika röstlägen och konstpauser, blir 

berättelsen mer intressant och kan fånga uppmärksamheten från de mest ointresserade 

eleverna. Om läraren vågar gå ifrån bokens innehåll och vara lyhörd för de som lyssnar, 

kan läraren utifrån elevernas reaktioner anpassa berättelsen genom att göra den längre 

eller kortare. Eleverna kan även själva få delta i berättandet genom att få dramatisera en 

dialog eller omgivningen i berättelsen (Lindö, 2005). Benzer (2012) har sett i sina 

studier att lärare som använder sig av kroppsspråk på ett effektivt och rätt sätt har 

möjlighet att fånga elevernas intresse, men även att öka deras förståelse för språket.  

 

Benzer (2012) beskriver vidare att kroppspråk är ett kommunikations- och 

förståelseverktyg där läraren genom olika kroppsrörelser kan visa sina känslor, tankar 

och attityder. Kroppsspråket förstärker det verbala, men har även förmågan att 

bestämma individers första intryck av andra. Lärarna som deltog i denna studie ansåg att 

kroppsspråket är ett viktigt verktyg i undervisningen för att stärka kommunikationen, 

fånga elevernas intresse, läsa av elevernas inställning till lektionen samt göra 

lektionerna mindre monoton. Enligt dessa lärare består kroppsspråket av en 

kombination mellan ansiktsuttryck, kroppsrörelser samt hand/ arm och benrörelser. 

Många av lärarna uppger däremot att de känt sig begränsad under deras första år som 

lärare, då de inte fått någon undervisning om hur de kan använda kroppen som verktyg 

under deras universitetsstudier. Lindö (2005) anser däremot att det viktigaste för en 

berättare är att våga försöka, att hitta sin egen berättarstil, hålla ögonkontakt med de 

som lyssnar och att våga bjuda på sig själv. "Ta fram barnet inom dig - berättandet är en 

lek" (Lindö, 2005:55). 

 

Lindö (2005) beskriver att lärare ska välja böcker som de själva tycker om, och som 

eleverna kan tänkas tycka om. Genom att välja en kortare berättelse som läraren känner 

till väl blir det lättare för läraren att berätta mer fritt. Lindö (2005) menar att det fria 

berättandet ger lärare en större frihet att berätta mer levande, och nå de elever som är 

ofokuserade eller ointresserade. Chambers (2011) skiljer däremot på berättande och 

högläsning. Han menar att de har två olika funktioner, det muntliga berättandet bygger 

på att det finns ett samspel mellan berättare och lyssnare medan högläsning däremot 
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fokuserar på texten. Chambers (2011) anser att vad lärare väljer att arbeta med påverkar 

vilka upplevelser eleverna kommer att få. Hattie (2014) beskriver vidare att de lärare 

som har möjlighet att påverka och engagera sina elever mest, är de lärare som utmanar 

och skapar en relation till sina elever. Lärare kan genom att läsa högt anpassa 

berättelsen efter vem som lyssnar, ändra på innehållet så alla förstår eller stanna upp för 

att diskutera sådant som eleverna vill säga (Lindö, 2005). Enligt Lindö (2005) är  syftet 

med att läsa fritt inte att memorera orden utantill, utan för att skapa en kontakt till sina 

lyssnare. Genom att bearbeta textens innehåll flera gånger, blir läraren mer bekant med 

textens övergripande handlingen och dess karaktärer som leder till att det lättare att ta ut 

svängarna eller låta eleverna delta (Lindö, 2005). Undersökningar visar däremot att 

lärares samspel med eleverna under högläsning kan variera mycket. Vissa läser från 

början till slut, medan andra stannar upp för att diskutera nya och obekanta begrepp 

eller händelser eller ge eleverna en möjlighet att koppla bokens innehåll till sina egna 

erfarenheter (Lundberg, 2010). Däremot har berättelser en viktig funktion, att stärka 

barns identitet och värderingar genom den kontakt som finns mellan läsare och lyssnare 

(Lindö, 2005). 

3.7 Boksamtal 

 

Lindö (2005) anser att elever redan från första skolåret ska få möjlighet att diskutera och 

samtala om texter. I en högläsningssituation med efterföljande boksamtal, får eleverna 

möjlighet att reflektera och dela med sig av sina tankar inför de övriga i gruppen. 

Undersökningar har visat att högläsning med efterföljande samtal, ger positiva effekter 

på skrivförmåga och satslära (Ahlén et al, 2003). Men för att uppnå detta måste läraren 

först skapa ett tryggt samtalsklimat. Chambers (2011) beskriver vidare att för att kunna  

skapa ett bra boksamtal måste eleverna först befinna sig i en god läsmiljö. Chambers 

(2011) definierar en god läsmiljö utifrån fyra grundvillkor: lästid, högläsning, ett 

genomtänkt val av böcker och lärarledda boksamtal. Däremot påverkar läsmiljön av 

både lärararen och elevernas inre och yttre förutsättningar. De inre förutsättningarna 

som elevernas attityd, förväntningar och tidigare erfarenheter påverkas av de yttre som 

består av den fysiska omgivningen och därför är en god läsmiljö av yttersta vikt 

(Chambers, 2011). 

 

Ewald (2007) har i sina studier om litteraturläsning på mellanstadiet sett att läsning 

oftast handlar om färdighetsträning. Kvantitativ läsning prioriteras istället för kvalitativ. 

Den mest dominerande form av läsning som observeras är tystläsning, där eleverna får 

små möjligheter genom boksamtal analysera och diskutera innehållet. Detta resulterar 

till att klyftorna ökar mellan de starka och lässvaga eleverna. Ewald (2007) anser att 

detta är synd då elever på mellanstadiet är i bokslukaråldern, där läraren har möjlighet 

att utnyttja att eleverna är intresserade av litteratur för att få dem till att bli aktiva läsare. 

En som stödjer denna åsikt är Chambers (2011) som menar att elever bara läser sådant 
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som de finner intressant och att regelbunden läsning med efterföljande bearbetning är en 

viktig del för att eleverna ska bli tänkande läsare. Däremot anser Chambers (2011) att 

elevers läsprocess inte går från A till Ö på en linjär linje, utan kan ses som en läsande 

cirkel som hjälper till att knyta ihop varje moment av läsningen. Dessa är att välja bok, 

att läsa samt att få reaktioner och respons på det eleverna har läst. Elever skapar sig en 

helhet genom att gå mellan de olika delarna och bearbeta innehållet tillsammans med 

lärare samt andra elever.   

 

I ett boksamtal finns det enligt Chambers (1998) tre delar som ska uppfyllas. Det första 

är att dela med sig vad man gillar eller inte gillar, det andra är prata om sådant eleverna 

hade svårt för eller inte förstod och till sist är att se samband/ mönster i handlingen för 

att skapa mening i det lästa. Chambers (1998) menar att allt som elever säger är värt att 

berättas, det finns inte bara ett rätt svar. Han anser att lärare bör undvika ordet varför 

 i boksamtal, detta då det har en utmanande eller aggressiv ton som hämmar elevernas 

lust till att vilja prata. Varför är ett ord som enligt Chambers (1998) inte ger eleverna 

någon öppning till att prata, detta resulterar i att elevernas svar blir korta istället för att 

ge eleverna möjlighet att diskutera. Genom att istället använda sig av jag undrar- frågor 

menar Chambers (1998) att man undviker denna problematik, då läraren visar eleven att 

det inte bara finns ett rätt svar på frågan samt att eleven får möjlighet att uttrycka sin 

åsikt. Vidare menar han att elever är duktig på att förutse vad läraren vill ha för svar. I 

ett boksamtal ska därför läraren inta en avvaktande roll och ge sina åsikter/ tolkningar 

en bit in i diskussionen, för att inte styra diskussionsordningen.  

3.7.1 Samspel och dialog 

 

Commeyras (1993) har sett en problematik med att många elever i olika åldrar inte 

reflekterar över det de läser. Hon menar att denna problematik kan lösas genom en 

dialogisk läsning med fokus på att reflektera över ett problem i texten. Genom att 

kristiskt granska och diskutera innehållet tillsammans i helklass skapar man elever som 

är engagerade och får en bättre läsförståelse. En förutsättning för att detta ska kunna 

genomföras enligt Commeyras (1993) är att läraren väljer böcker som leder till 

diskussion och där eleverna får möjlighet att reflektera över hur de tänker. Jönsson 

(Axelsson et al, 2009) anser vidare att genom att se klassen som en läsargemenskap där 

allt bearbetas tillsammans, hjälper eleverna att skapa mening i det lästa samt att det ger 

eleverna en möjlighet att diskutera och därigenom få dem att tänka ett steg längre. 

Lindö (2005) menar att under den gemensamma läsningen är dialogen mellan lärare och 

elever viktig för att synliggöra hur varje individ tänker, men även för att stimulera 

eleverna att tänka mellan raderna. Eleverna utvecklar på så sätt en djupare läsförståelse 

och blir mer medveten om vad de läser.  

 

Dysthe (2005) skriver att samspel och lärande är sammanlänkade, och att det därför 

viktigt att det finns ett samspel i klassen som gynnar lärandet. Vidare beskriver hon att 
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majoriteten av lärandet sker genom språket, men att det även är viktigt för elever att 

kunna sätta ord på vad de gör och varför. Det ska finnas en dialog mellan läraren och 

eleverna där de öppet kan utbyta åsikter. Däremot beskriver Dysthe (2005) att lärarnas 

instruktioner har stor påverkan på hur eleverna kommer att samtala, men att samtal inte 

förutsätter att alla elever förstår. Läraren måste kunna ställa bra frågor som går att 

diskutera och följa upp dem på ett bra sätt, för att det ska gynna elevernas lärande. 

Nystrand (1997) skiljer däremot på recitativa och dialogiska klassrumssamtal. Han 

anser att de recitativa samtalen karaktäriseras av att läraren vill fylla eleverna med 

information och rätt svar, genom att ställa testfrågor där elevsvaren är korta och inte 

utvecklas vidare av läraren. Istället föredrar han ett dialogiskt samtal där det finns en 

dialog mellan lärare och elever, där eleverna har möjlighet att välja frågor och att alla  

tillsammans bygger en gemensam kunskap.  

  



20 

4 Metod och material 

 

I detta kapitel presenteras vilka metoder som har använts för att samla in det empiriska 

materialet. Här redogörs även vilka som har deltagit i undersökningen, genomförandet 

av empiriinsamlingen samt de forskningsetiska överväganden som denna studie har 

utgått ifrån.   

4.1 Urval  

 

Urvalet till denna studie är grundat på att antalet informanter inte får vara för stort då 

genomförande och bearbetning av den insamlade informationen kan vara tidskrävande, 

men ändå tillräckligt stort för att kunna analysera resultatet (Dalen 2008). Utifrån detta 

valde jag att begränsa studien till fyra mellanstadielärare inom samma kommun. För att 

få en spridning i resultatet valde jag att titta på fyra lärare på olika skolor. Detta för att 

öka möjligheten att välja lärare som inte arbetar på ett liknande sätt.  

 

För att få deltagandeinformanter skrev jag ett missivbrev (bilaga 1) där jag presenterade 

mig själv, min studie, vilka lärare som passade till min studie samt kontaktuppgifter till 

mig och min handledare. Missivbrevet skickades sedan ut till rektorer på de skolor som 

uppfyllde kraven om att ha ett mellanstadium samt att de låg centralt på grund av 

tillgänglighetsskäl. När jag hade hittat fyra informanter bestämdes tid och plats för både 

intervju och observationer, antingen genom mejl eller via telefon. Informanterna fick 

inte se observationsprotokollet eller intervjufrågorna på förhand för att undvika 

påverkan på deras undervisning.  

 

4.1.1 Bakgrundsinformation om informanterna 

 

Informanternas namn samt kön har blivit ändrade för att inte riskera att avslöja deras 

identitet. 

 

- Anders har arbetat som lärare i 20 år och har en grundutbildning inom 

matematik och NO i årskurserna 1-7. Han har sedan dess kompletterat 

behörigheten inom vissa ämnen och tagit extra kurser i språkinlärning och 

specialpedagogik. Anders undervisar idag på mellanstadiet i  

ämnena matematik, svenska, NO och SO. 

 

- Annika har arbetat som lärare i 17 år och har en grundutbildning inom svenska, 

matematik och engelska 1-7 samt fått behörighet inom bild och SO på arbetsår. 

Karin undervisar just nu i alla ämnen förutom engelska på mellanstadiet  

 

- Martin har arbetat som lärare i 14 år och har en grundutbildning i svenska och 

engelska som han idag undervisar i. 
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- Sara har arbetat som lärare i 17 år och har en grundutbildning i svenska och SO 

1-7 och undervisar idag i ämnena svenska, engelska och SO. 

4.2 Genomförande 

 

I detta avsnitt kommer jag att förklara hur jag har gått tillväga för att samla in studiens 

empiri, med hjälp av observationer och intervjuer. 

4.2.1  Observation 

 

För att få tillräckligt med material att analysera har varje lärare blivit observerad två 

gånger. Detta då en observation kan ge ett missvisande resultat då det kan ha funnits 

olika anledningar, till att antingen läraren eller eleverna inte beter sig som i vanliga fall. 

Att observera två gånger gör både läraren och eleverna mer bekväm med att det är 

någon som är där och observerar. 

 

Innan observationerna ägde rum hade jag utformat ett observationsprotokoll (bilaga 3) 

utifrån Johanssons & Svedners (2010) manual för observationer. I 

observationsprotokollets huvud finns grundläggande information, för att kunna hålla 

isär dokumenten samt få med information som är viktig för studien. De andra 

observationspunkterna är formulerade utifrån att ge ett trovärdigt resultat gentemot mitt 

syfte och frågeställningar. Dessa observationspunkter går antingen att pricka i en gång 

eller flera gånger beroende på vad jag tittat på.  

 

Vid första observationstillfället hos varje lärare har jag presenterat mig själv för 

eleverna och varför jag är där. Sedan har jag satt mig i en position där jag har haft en bra 

överblick över den observerade läraren. Som hjälp att samla in information har jag 

använt mig av ett observationsprotokoll. Läraren har efter lektionens slut haft möjlighet 

att sätta sig ned och diskutera resultatet tillsammans med mig. Detta för att fånga upp 

deras tankar direkt efter varje lektion, då de kan vara spontana och därför svåra att 

planera in i intervjun, men som är viktiga för att få en helhet av deras undervisning. 

4.2.2 Intervju 

 

Det är viktigt för resultatet att den intervjuade ger tillförlitliga och ärliga svar. För att 

uppnå detta måste den intervjuade känna sig trygg med intervjuaren och få veta vad 

syftet med studien är (Johansson och Svedner,  2010). Informanterna har därför själv 

fått välja tid och plats för intervjun. Alla intervjuer tog cirka 40 minuter och 

genomfördes antingen i ett klassrum eller i ett grupprum.  

 

Intervjufrågorna (bilaga 2) är utformade för att ge en fördjupad förståelse för hur 

lärarana arbetar med högläsning samt hur de arbetar för att skapa förståelse av textens 
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innehåll. Val av intervjutyp föll på en semistrukturerad intervju. Dalen (2008) och 

Johansson & Svedner (2010) anser att det ger bättre fördelar jämfört med en 

strukturerad intervju. Eftersom intervjuaren då har möjlighet att frångå de förbestämda 

frågorna och ställa frågor utifrån det den intervjuade säger och därmed få uttömande 

svar. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning (Dalen, 2008). Som en del av de 

forskningsetiska kraven tillfrågades samtliga informanter i förväg. 

4.2.3 Analys av material 

 

Intervjuerna transkriberades inom ett par dagar efter att de genomfördes för att få den 

bästa återgivningen av det informanterna har sagt (Dalen, 2008). I transkriberingarna 

återgavs det informanterna sa ordagrant med hjälp av punkter vid paus, talspråk och 

talstreck vid ny person. Därefter kategoriserades intervjusvaren efter olika teman, som 

uppkom efter att ha hittat gemensamma nämnare i de olika transkriberingarna och sedan 

markerat dem med färgpennor. Dessa teman är elevernas läsintresse, syftet med 

undervisningen, högläsningens roll i undervisningen samt bearbetning av innehållet i 

högläsningsboken. I resultatdelen kommer informanternas svar att grupperas för att det 

inte ska bli en uppräkning av information (Johansson och Svedner, 2010). Citaten som 

presenteras i resultatdelen är omgjord till skriftspråket, då upprepningar och dylikt anses 

vara oväsentligt för resultatet. Observationerna och intervjuerna kommer att presenteras 

separat under resultatdelen, för att sedan göra en sammanfattande analys över resultatet.  

4.2.4 Forskningsetiska krav 

 

En viktig del i mitt examensarbete är att vara öppen med syftet med min studie, att de 

som deltar får en korrekt och tydlig beskrivning av min studies syfte och hur 

insamlingen av empiri kommer att gå tillväga. Varje deltagande lärare har fått 

informationen om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta 

utan några konsekvenser. De har även informerats om att deras svar kommer att 

behandlas konfidentiellt, så att ingen i den färdiga produkten ska kunna identifiera vem 

informanterna har varit. Detta styrks av Johansson & Svedner (2010) som anser att det 

är viktigt i ett examensarbete att visa respekt för de som deltar, att de inte får föras 

bakom ryggen och att de själva ska kunna bestämma över sin medverkan i studien. De 

beskriver vidare att de som deltar när som helst ska kunna ställa frågor och få dem 

besvarade på ett bra sätt. Genom att jag i missivet skrev ut min mejl och mobilnummer 

kan informanterna när som helst kontakta mig och på så sätt vinna deras förtroende, och 

"ökar motivationen hos de medverkande att delta konstruktivt i undersökningen 

(Johansson & Svedner 2010:23).  

 

Genom att tänka på dessa saker när jag möter mina informanter och att de är medveten 

om vilka rättigheter de har uppfyller jag Vetenskapsrådets (2011) fyra krav för 

forskningsetiska krav inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra 
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krav är Informationskravet, att de som deltar i forskningen ska informeras om 

forskningens syfte. Samtyckeskravet, deltagarna har rätt att själv få bestämma över sin 

medverkan i examensarbetet. Konfidentialitetskravet, alla uppgifter från deltagarna ska 

vara konfidentiella samt att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Till sist Nyttjandekravet, där det insamlade materialet från deltagarna endast 

ska användas i forskningsändamål. 
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5 Resultat 

 

I detta kapitel presenteras resultatet från varje lärare var för sig, med ett antal utvalda 

teman. Observationerna presenteras först för att få en bakgrundsbild, för att sedan 

bekräfta eller problematisera det som sägs i intervjuerna.    

5.1 Anders  

5.1.1 Besök hos läraren 

 

Resultatet utifrån de två observationstillfällena visar att Anders vid besöken är tydlig 

med att berätta syftet med dessa högläsningstillfällen. Syftet varierar beroende på 

upplägg, men var antingen att eleverna skulle få bearbeta innehållet efteråt genom att 

diskutera eller att bara få slappna av. Anders bearbetar innehållet i högläsningsboken 

både innan, under och efter. Den mest frekventa formen av bearbetning är frågor 

kopplat till innehållet, men han använder sig även av läsförståelsestrategierna där 

eleverna ska återberätta eller förutspå. Under hela lektionen är det han som ställer 

majoriteten av frågorna, och är oftast kopplad till svåra ord eller något som händer i 

handlingen. Däremot svarar han även på frågor emellanåt som eleverna ställer. För att 

fördela ordet i övningar efter läsningen, använder han sig av en kortlek med elevernas 

namn på. Eleverna får under båda tillfällena rita medan Anders har högläsning, däremot 

förvarnar han eleverna om att de vid första observationstillfället kommer att få en exit 

ticket och att alla därför måste lyssna. Totalt var båda högläsningstillfällen mellan tjugo 

till trettio minuter.  

 

Anders ändrar rösten väldigt frekvent vid olika karaktärer, däremot är inte rösterna 

extrema men det finns en skillnad. Under båda observationstillfällena står Anders upp 

framme vid tavlan lite åt sidan. Han utstrålar ett lugn, och använder kroppsrörelser vid 

enstaka tillfällen. Anders har en väldigt bra ögonkontakt med alla sina elever oavsett 

vart de sitter i klassrummet. Han märker när elever vill ställa en fråga eller när eleverna 

behöver få en tillsägelse. Ibland säger han inte till eleverna rakt ut, utan höjer rösten för 

att fånga deras uppmärksamhet.  
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5.1.2 Läsintresset hos eleverna 

 

Anders anser att högläsning är ett bra verktyg för att stimulera läsintresset hos elever. 

Anders uppger att han märkt av ett minskat läsintresse hos eleverna, och att det är svårt 

att få dem motiverade. Han anser att en av de bakomliggande faktorerna är att elevernas 

föräldrar inte läser tillräckligt för dem när de är små. Vidare anser Anders att det finns 

flera elever har en mekanisk läsning, att de har en bra läshastighet men en dålig 

läsförståelse. För att motverka detta är Anders tydlig med att göra eleverna medvetna 

om det sjunkande läsintresset och att läsning ska vara lustfyllt. Anders säger att " man 

ska förstå både som elev och förälder att det är jätte jätte viktigt att man läser". Anders 

beskriver vidare att föräldrar som läser för sina barn hjälper dem att skapa en större 

läsförståelse.  

 

Anders uppger att det är svårt att få omotiverade elever till att vilja läsa. Det är lätt att 

en hockeytidning eller guiness rekordbok tas fram, han anser att det är en bra början 

men det är viktigt att få dem att testa andra böcker. Samtidigt anser Anders att det är 

viktigt att eleverna inte ska känna sig oduglig, bara för att de inte läser vissa böcker. 

Anders är nu med i ett projekt tillsammans med ett bibliotek i kommunen som kallas 

påstricket, som går ut på att eleverna får välja en påse som innehåller en bok. Detta för 

att eleverna ska ges möjlighet att testa på böcker från andra genrer samtidigt, som det 

enligt Anders kan stimulerar ett läsintresse. Anders säger att han kan "se att eleverna 

tycker om när han läser en bok som har ett bra värde". Han berättar att han tydligt kan 

se och höra om eleverna är intresserade eller inte. Eleverna kan be honom att fortsätta 

läsa boken, när eleverna egentligen ska gå vidare till nästa lektion. Eleverna bekräftar 

även genom att titta på Anders, skratta, ge Anders medryckande känslor eller på något 

sätt visa att de inte hänger med. Anders beskriver att en högläsningsbok som han alltid 

brukar använda på mellanstadiet där eleverna brukar sitta som klistrade är Astrid 

Lindgrens Bröderna Lejonhjärta (1973). 

5.1.3 Syftet med att läsa högt 

 

Anders uppger att han tror att hans eget läsintresse avspeglar sig på eleverna, han 

hoppas att det smittar av sig på eleverna på ett positivt sätt. Han säger att syftet med den 

egna läsningen är att den ska vara lustfylld och avkopplande. Han läser dock själv mer 

under sommaren, under resten av året läser han främst skolknutet material. 

 

Syftet med att använda högläsning enligt Anders är att han får en bättre inblick i 

elevernas läsförståelse jämfört med om eleverna skulle läsa tyst. Förutom detta vill han 

att högläsning ska skapa en lustfylld och engagerande vilja till lärande hos eleverna, då 

han anser att läsningen är nyckeln till mycket annat i skolan. Anders berättar att det 

alltid kommer att finnas någon som inte tycker om att läsa, men att till och med "lilla 

Pelle" vill vara med när det är högläsning. Vidare anser Anders att högläsning är viktigt 
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för att förmedla att "böcker har ett budskap och ett innehåll som är värt att berättas, för 

ibland tror man att en bok bara är ett ting som ligger där men att det finns ett levande 

innehåll som ska fram".  

5.1.4 Högläsningens roll i undervisningen  

 

Anders läser högt för eleverna två till tre gånger i veckan. Högläsningen har flera 

funktioner i Anders klassrum, främst betonar han vikten av att det ska vara en bra bok 

som eleverna uppskattar och att det ska vara en mysig stund. Val av bok ska helst vara 

anknytet till det andra innehållet i undervisningen, detta då han uppger att han använder 

högläsning i andra ämnen som matematik, So och No. Anders beskriver vidare att han 

även använder högläsning som ett verktyg för att fånga elevernas uppmärksamhet och 

lugna ner dem när det är rörigt i klassrummet.  

 

Anders använder även högläsning som ett verktyg för att skapa en förståelse för texten, 

samtidigt som det hjälper eleverna att utveckla ett rikt språk. Anders säger att "man vill 

att de ska känna åh vad spännande och få en inre bild framför sig men ändå att man 

jobbar med språket och förståelsen ". Anders beskriver att genom att kontinuerligt träna 

och bearbeta texterna med hjälp av lässtrategierna från En läsande klass kan eleverna 

utveckla förståelse för vad olika begrepp betyder och hur de kan användas. Däremot 

menar han att eleverna lär sig på olika sätt, genom olika kanaler som kan vara olika 

starka från elev till elev. Till exempel att lyssna och läsa samt se och lära och att detta 

utvecklas genom högläsning. Anders har bland annat använt högläsning som verktyg på 

högstadieelever som haft problem med en flytande läsning och läsförståelse, för att 

utveckla deras språk, läsning och läsförståelse. Anders beskriver att det hade en positiv 

påverkad på dem, speciellt då han anser att läsningen på högstadiet blir mer individuell 

och att eleverna inte får arbeta lika mycket konkret.  

5.1.5 Bearbetning av innehållet i en högläsningsbok 

 

Anders bearbetar innehållet i en högläsningsbok genom att arbeta med En läsande klass 

och diskutera innehållet för att skapa en djupare förståelse. Han uppger att han främst 

använder spågumman, detektiven och cowboyen men även konstnären och reporten 

ibland. Anders beskriver att det finns en grundmodell att följa, men att han bearbetar om 

den för att "det kan vara problem[atiskt] med att bara plocka texter och jobba för att 

man vill ha ett sammanhang därför brukar jag göra om uppgifterna så att jag kan 

utveckla deras förståelse för de olika strategierna".  

 

Eleverna får bland annat bearbeta innehållet genom att hitta svåra ord, leta reda på 

definitionen i en ordbok och skriva ned begreppet och en kort förklaring i sina 

begreppsböcker. Detta för att komma in i läsningen, däremot betonar Anders vikten av 

att det ska vara ett lustfyllt läsande och att "skriva ner fem ord och att det ska vara 
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förklarat...under varje lästillfälle det är inte bra". Eleverna kan även få återberätta, läsa 

den tillsammans eller i andra ämnen som So/No göra tankekartor över vad som har hänt 

i boken, för att sedan förstå det och därefter skriva en faktatext. Anders använder även 

högläsning i matematik men då är det eleverna som läser, han menar att " vissa har det 

lättare att ta in...visuellt och vissa är starkare för auditivt och att genom att höra sin egen 

röst kan du förstärka inlärningen". Han menar att genom att läsa högt för dig själv blir 

det ett delmoment till, som därigenom gör inlärningen bättre. 

5.2 Annika 

5.2.1 Besök hos läraren 

 

De två observationstillfällena visar att Annika arbetar med högläsning inom flera 

ämnen, i detta fall svenska och SO. Annika börjar båda högläsningstillfällen med att 

berätta upplägget för lektionen. Under det första observationstillfället läser Annika ur en 

skönlitterär bok. Först berättar hon vad som har hänt tidigare i boken, sedan medan hon 

läser får eleverna sitta och rita. Under detta högläsningstillfälle ställer varken Annika 

eller eleverna några frågor. Efter hon har läst färdigt går eleverna direkt till nästa 

lektion.  

 

Under högläsningstillfälle två arbetar Annika med en SO faktabok om Sverige. Annika 

bearbetar innehållet genom att förklara för eleverna hur Sverige har sett ut, går runt till 

eleverna och visar bilder samtidigt som hon berättar mer fritt. Eleverna får sedan 

tillsammans med henne komma på vilka som regerat Sverige. Under detta 

högläsningstillfälle är det majoriteten av eleverna som ställer frågor till läraren som är 

kopplat till innehållet i boken. Frågor som Annika ställer till eleverna är oftast 

fokuserade på om de vet vad olika begrepp betyder eller att de ska reflektera. Annika 

ändrar rösten olika beroende på boken, mer frekvent vid den skönlitterära och emellanåt 

vid faktaboken. Totalt varar hennes högläsningstillfällen mellan femton till tjugo 

minuter. 

5.2.2 Läsintresset hos eleverna 

 

Annika berättar att det alltid kommer att finnas elever som inte tycker om att läsa. 

Vidare menar hon att det minskade läsintresset beror på att det finns en generell 

otålighet hos barn idag, de har inte tid att sitta still och läsa. Annika anser att elever som 

har ett läsintresse har lättare för att välja bort modern teknik, det är när läsintresset är 

svagt som eleverna väljer bort läsning. Annika upplever att det finns en läsklyfta hos 

eleverna, det finns de som läser mycket och de som knappt läser någonting.  

 

Annika anser att det är viktigt att undervisningen består av både tyst- och högläsning. 

Detta för att skapa bra lässituationer där eleverna kommer i kontakt med litteratur som 
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är nivåanpassat efter dem, får tillräckligt med tid till läsningen så att de hinner komma 

in i handlingen samt att hon som lärare kan se att böckerna skapar ett intresse hos 

eleverna. Annika beskriver att läsning måste börja någonstans, det går inte att börja läsa 

en svår bok om de inte är intresserade av böcker "det funkar ju liksom inte utan då 

måste man ju hitta vad väcker jag intresset hos den här eleven". Annika kan se om 

eleverna är intresserade eller inte på sättet de lyssnar samt deras koncentrationsnivå. 

Annika beskriver vidare att när eleverna "kommer och frågar kan du inte läsa högt då 

vet man att man fångat dom när de kommer självmant... då är det en bok som har väckt 

intresse då försöker man bygga vidare och hitta liknande [böcker]". Annika betonar att 

"all läsning är en bra läsning" och tycker inte om att man delar på "fin och ful" litteratur.  

5.2.3 Syftet med att läsa högt 

 

Annika läser väldigt mycket på fritiden, och uppger att syftet med sin egen läsning är att 

få koppla av. Vidare tror hon att hennes eget läsintresse kan avspegla sig på eleverna 

genom "ens sätt att lära och tänka kring böcker och sen så har man ju en bokbank man 

kan ta utav man kan liksom tipsa dem". För att sedan hjälpa elever att hitta litteratur 

som passar deras kunskapsnivå.   

 

Annika anser att syftet med att använda högläsning i undervisningen är att det hjälper 

att utveckla många förmågor kopplat till svenskan som läs-, skriv- och språkutveckling 

samtidigt som det väcker läsintresset hos eleverna. Annika beskriver att högläsning 

hjälper eleverna att träna sig i att befinna sig i stunden, att bara sitta still och lyssna. 

"Det är många som tycker det är svårt att lyssna på det man säger de vill gärna läsa det 

men det är också en träning att ta in genom öronen". Vidare beskriver Annika att 

högläsning är viktigt för att ge eleverna en möjlighet att drömma sig bort och fantisera, 

få inspiration till när de ska skriva egna berättelser samt vad man kan behöva tänka på 

när man ska skriva en egen text.  

5.2.4 Högläsningens roll i undervisningen 

 

Annika arbetar med högläsning tre gånger i veckan, två av dagarna läser hon ur en 

avslappningsbok och vid det tredje tillfället arbetar klassen med En läsande klass. 

Annika uppger att hon gärna vill arbeta med högläsning varje dag, men då hon är 

ämneslärare går det inte. "Två gånger i veckan tycker jag att man har som målsättning 

så man håller boken levande". Hon anser att ha högläsning på lektionerna är en väldigt 

bra inkörsport för eleverna, speciellt för de elever som har svårt att läsa själv. "Jag tror 

att...skönlitterär läsning styr väldigt mycket för vad du klarar av i skolan framöver om 

du klarar av att läsa och studera" 

 

Annika beskriver att det kan vara svårt att hitta en bra högläsningsbok. "Man försöker 

läsa igenom boken innan...du har läst den tyst och den är bra men när du börjar läsa den 
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högt för barnen så känner man att det stakar sig och att det inte flyter". Vidare berättar 

Annika att elever lyssnar på olika sätt och att hon som lärare måste vara tillåtande mot 

detta. Hon anser att så länge eleverna inte stör är det tillåtet att rita eller att få lägga sig 

på bänken. "Jag har upplevt att det finns ju skolor där de inte får rita i klassrummet... ja 

men jag tycker att det blir större oro i det än att de får rita så länge de inte stör någon". 

Annika förstår inte varför eleverna bara ska sitta still rätt upp och ned.  

5.2.5 Bearbetning av innehållet i en högläsningsbok 

 

Annika beskriver att hon bearbetar innehållet i en högläsningsbok på olika sätt, 

beroende på vilken grad av intresse eleverna har visat. "Alltså är det en bok som 

eleverna har fastnat för och man har verkligen klassen med sig då blir man ju själv 

inspirerad av att vilja liksom göra mer". Vidare beskriver Annika att om eleverna inte 

har förstått innehållet eller att den på något annat sätt inte passar, byter hon bok. Annika 

uppger att övningar som hon kan göra i klassen när de arbetar med högläsning, är att 

innan lässtunden fråga vad som hände senast de läste, stanna upp vid svåra ord och 

förtydliga dem. Vidare säger hon att fokus på en vanlig högläsningsstund är att se att 

alla följer med. Annika berättar även att hon själv tycker att hon är dålig på att bearbeta 

innehållet efter, detta då eleverna slutar eller ska ha en annan lektion när hon har läst 

klart. Hon beskriver att om det finns tid kan eleverna få bearbeta innehållet i det hon har 

läst, genom att hitta ett visst antal ord i en viss ordklass. Annika berättar att hon en gång 

i veckan arbetar med En läsande klass, där lektionerna är mer strukturerade. Hon 

uppger att eleverna kan få läsa efter läraren, återberätta, fantisera vidare och därefter 

skriva ett eget slut till högläsningsboken. Annika anser att det är viktigt att "få in olika 

typer av tankesätt och tankar runt det skrivna", och att eleverna därför kan få diskutera 

varför det finns olika sätt att skriva beroende på vem boken riktar sig till.  

5.3 Martin 

5.3.1 Besök hos läraren  

 

Resultatet från de två observationstillfällena visar att Martin använder både ljudböcker 

och skönlitterära böcker vid högläsning. Bearbetning av innehållet när han använder 

ljudböcker sker innan och efter, under högläsningen står Martin framme vid skrivbordet, 

där eleverna kan gå fram till honom och ställa frågor. För att bygga upp en bra stämning 

frågar han först vad som hände under förra kapitlet, sedan får eleverna lägga sig på 

golvet eller sitta och rita. Martin stannar inte upp ljudboken utan väntar med att ställa 

frågor till efteråt. Han ställer majoriteten av frågorna som går ut på att reflektera kring 

exempelvis "Vad betyder hjärtat i halsgropen?". Under observationstillfälle två 

introducerar Martin en skönlitterär bok. Han diskuterar med eleverna om högläsningens 

roll och vilka kopplingar det finns till Lgr11. Eleverna svarar att högläsning är att vila, 

att få en paus från det andra eller att de föredrar att läsa själv. Under denna lektion 
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bearbetas innehållet innan, under och efter genom att prata om bokens fram och 

baksida, förtydliga svåra begrepp och att eleverna får svara på reflekterande frågor.  

 

Martin använder sig inte av några kroppsrörelser men ändrar rösten, ofta och har en bra 

ögonkontakt med sina elever. Eleverna ställer lika många frågor till läraren som Martin 

ställer till dem. Total tid för varje högläsningstillfälle varar mellan tjugo till trettio 

minuter. 

5.3.2 Läsintresset hos eleverna 

 

Martin berättar att han tror att ett av skälen till det sjunkande läsintresset beror på att allt  

ska gå så fort idag, att elever idag har svårare att sitta still och bara lyssna. "Jag upplever 

att...de hellre ser på film och... att dom inte läser på sin fritid alls och sen kanske jag 

inbillar mig lite grann att högläsning i skolan inte är jätteprio". Martin anser att 

samhället har förändrats, eleverna har annat att göra på sin fritid och att läsningen därför 

blir bortprioriterat. Vidare anser han att föräldrar har ett ansvar att läsa för sina barn, 

helst tills de går på högstadiet.  

 

Martin försöker att skapa ett läsintresse hos eleverna genom att låna boklådor, samt att 

eleverna får boksamtal av Martin med jämna mellanrum men även av en bibliotikarie en 

gång per termin. För att behålla läsintresset hos varje elev anser Martin att det är viktigt 

att eleverna får läsa varje dag, och att högläsningen inte ska vara en extraaktivitet i 

slutet av lektionen. "Det är ju ungefär som när man ser på en  film och stänger av den 

och så går man dit tre dagar senare...vänta hur slutade det det blir ju ingen 

läsupplevelse". Martin beskriver att det är viktigt att hitta rätt bok till eleverna och att 

variera undervisningen med ljudböcker, boksamtal och besöka bibliotek. Martin anser 

att det är viktigt att eleverna "ibland bara måste få vara och bara få lyssna eller ja inte 

behöva göra någonting med den". Han beskriver vidare att eleverna visar ett intresse 

genom att titta fram, sitter/ ligger någorlunda still eller ställer frågor kopplat till 

innehållet.  

5.3.3 Syftet med att läsa högt 

 

Martin uppger att han gillar att läsa men att "jag skulle nog vilja läsa lite mer men jag 

hinner inte...jag försöker läsa ett antal barn och ungdomslitteratur [böcker]...det det får 

bli mer till sommaren". 

 

Martin beskriver att syftet med hans högläsning är att eleverna ska få en upplevelse, vila 

men ändå träna hörseln och att kunna fokusera. Men även att eleverna ska kunna "gå in i 

en bubbla och fantisera och se egna bilder". Martin hoppas att eleverna genom att 

fokusera och lyssna kan tänka sig in i karaktärerna och miljöerna i boken och därigenom 

skapa inre bilder. Martin anser att högläsning hjälper eleverna att utveckla sitt språk, då 
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de får höra hur språk låter samt i vilka situationer de kan användas. Däremot beskriver 

Martin att vissa elever föredrar att läsa själv då det kan underlätta dem att få inre bilder, 

men han anser att få höra en berättelse hjälper eleverna att bearbeta språket bättre.  

5.3.4 Högläsningens roll i undervisningen 

 

Martin läser en stund varje dag, oftast i slutet av en lektion. Ibland kan det bli ett par 

dagars uppehåll efter att han har läst ut en bok. Martin säger att "det är jätte viktigt med 

högläsning då jag vet att det är många elever som inte har fått högläsning hemma 

överhuvudtaget". Detta då han anser att läsa högt hjälper eleverna att stimulera 

kunskaper som att lyssna, reflektera/fundera, skapa en relation mellan läsare och 

lyssnare samt höra språk i olika variationer.  

   

Martin låter eleverna vara med och välja högläsningbok då och då genom att eleverna 

får skriva lappar med en titel på, och sedan drar han en lapp emellanåt. "Jag lyssnar ju 

på dom naturligtvis men samtidigt...är ju viktigt det här med att byta genre ibland och 

inte bara snöa in på skräck och läskigt". Han kan välja böcker utifrån en viss genre eller 

en annan för att överraska eleverna, däremot vet Martin vilken genre som fångar 

elevernas intresse. Martin kombinerar mellan att läsa högt själv och att låta eleverna 

lyssna på ljudböcker. Detta för att han anser att det ger eleverna en bättre 

sinnesupplevelse. Vidare beskriver han att "högläsning är viktigt i alla andra ämnen 

också", att elever lättare kan hitta svar i texten om de först har fått höra den. 

5.3.5 Bearbetning av innehållet i en högläsningsbok 

 

Martin berättar att han oftast har en förutbestämd plan för hur boken ska bearbetas. 

Eleverna ska bland annat få lära sig att skriva mer utvecklade recensioner. Däremot 

anser Martin att det inte alltid går att "skriva en recension så fort man läser utan de ska 

ju känna det måste ju vara lite lustfullt ibland också". Martin använder sig främst av 

Aidan Chambers modell för boksamtal men har börjat använda En läsande klass. Vidare 

säger Martin att han från nästa termin bara kommer att använda sig av En läsande klass, 

detta för att han har en förhoppning att det kommer att öka elevernas förståelse för 

texter. Martin berättar att eleverna idag får bearbeta innehållet genom att diskutera 

sådant de inte förstår, handlingen eller ett stycke, sitta i grupper och diskutera över svåra 

ord eller svara på frågor som finns mellan raderna. Vidare beskriver han att eleverna 

även kan få redovisa vad grupperna har kommit fram till, samt att Martin i förväg har 

skrivit upp svåra ord på tavlan, som han diskuterar med eleverna när de dyker upp i 

texten.  

 

Martin beskriver att när han arbetar med läsförståelsen i en högläsningbok gör han det 

inte på en hel bok. Han berättar att eleverna gärna vill koppla innehållet i boken till egna 

erfarenheter, som han anser är bra då det skapar en bättre förförståelse. Han kan även 
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läsa kortare noveller om diskriminering eller mobbing, där eleverna får möjlighet att 

diskutera frågor som är mer laddade. Det finns kanske inte alltid svar på frågorna, utan 

det går ut på att eleverna ska få diskutera. Martin betonar däremot att det inte får bli för 

mycket fokus på en viss läsförståelsestrategi, för då tar man bort en del av 

läsupplevelsen. "Jag vill inte gå in allt för mycket på aha nu ska vi ha reportern..vad 

betyder det och så skriver man ner lite ord då blir det att man tar bort lite av 

upplevelsen". 

5.4 Sara 

5.4.1 Besök hos läraren 

 

Saras högläsningslektioner är mellan fyrtio minuter till en timme lång, dock läser hon i 

cirka tjugo minuter och resten av tiden går till att bearbeta innehållet. Vid båda 

observationstillfällen har hon ett uttalat syfte som är att eleverna ska färdigställa 

beskrivningar samt bilder på två av huvudkaraktärerna. Hon bearbetar innehållet både 

innan, under och efter genom att eleverna ska förutspå vad som ska hända, diskutera 

vem vissa av karaktärerna är eller vad författaren vill förmedla för känslor. Under 

observationstillfälle ett får eleverna bearbeta innehållet efteråt genom att fortsätta med 

sitt självständiga arbete. Under observation två modellar Sara genom att hon har tagit 

fram en del av texten på smartboarden, sedan markerar hon ett svårt ord och sedan gör 

klassen det tillsammans på resten av det första stycket. På de resterande stycken ska 

eleverna i par komma på två frågor till texten som finns antingen mellan eller bortom 

raderna, som sedan redovisas inför de andra i klassen.  

 

Sara använder sitt kroppspråk väldigt mycket, främst sina armar och händer. Under båda 

observationer sitter hon ned men vrider på överkroppen för att få en bra ögonkontakt 

med alla elever. Både läraren samt eleverna ställer ungefär lika mycket frågor, de är 

kopplade till innehållet. Sara ställer oftast frågor för att se att alla är med eller förtydliga 

svåra ord medan eleverna frågar om svåra ord, eller vill berätta något kopplat till sina 

erfarenheter.  

5.4.2 Läsintresset hos eleverna 

 

Sara berättar att det finns mycket annat som lockar eleverna, att när eleverna pratar med 

varandra väljer de att berätta om ett roligt spel istället för en bra bok. I den grupp hon 

har nu ser hon att läsintresset är starkare hos tjejerna än hos killarna. Sara anser att det 

kan vara svårt att hitta böcker som även passar killarna. För att försöka skapa ett 

läsintresse hos eleverna beskriver Sara att hon tycker det är viktigt att försöka hitta 

böcker som fångar deras intresse, samt att eleverna får möjligheten att läsa och träna sig 

i att sitta och läsa eller lyssna. Samtidigt anser hon att det är viktigt att introducera 

eleverna för andra typer av böcker så att de utvecklas, och förstår att läsning är en viktig 
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kunskap för att nå mål i framtiden. När Sara har högläsning kan hon se att eleverna är 

intresserade bara genom deras uppenbarelse, att de gapar, är uppslukad av det hon säger 

eller visar det genom deras kroppsspråk. Eleverna kan även visa intresse genom deras 

kommentarer, att de vill att hon ska fortsätta läsa eller att eleverna själv frågar efter ord 

de inte förstår. Att eleverna själv frågar efter förklaringar anser Sara är bra då det är ett 

tecken på en ökad reflektion.   

5.4.3 Syftet med att läsa högt 

 

Sara beskriver att hennes läsning är väldigt bra på sommaren. "Men sen under tiden när 

man jobbar har jag tyvärr inte mycket egen läsning på grund av att man jobbar så 

mycket det är så mycket annat som tar tid". Syftet med den egna läsningen är att "få ett 

brott från verkligheten", avkoppling samt att läsa på sådant som kan vara till hjälp i 

läraryrket. Sara anser att läsning är viktigt i alla ämnen och att "alla typer av läsning gör 

att man utvecklas". Hon vill kunna förmedla detta till sina elever och glädjen över att 

hitta en bok som eleverna kan fastna i.    

 

Sara beskriver att syftet med hennes högläsning i klassrummet är att eleverna ska få 

upplevelser, få en koppling till det andra i undervisningen, träna läsförståelsestrategier 

men att "det stora syftet är att träna dem i att verkligen reflektera över vad de läser eller 

vad de hör". Sara anser även att högläsning är viktigt för att skapa ett läsintresse hos 

eleverna, genom att tipsa om böcker från samma författare eller serie som eleverna 

tycker om. 

5.4.4 Högläsningen roll i undervisningen 

 

Sara beskriver att hon har högläsning ofta men att upplägget kan se olika ut från bok till 

bok. Sara arbetar ofta med två böcker samtidigt, en upplevelsebok där eleverna bara kan 

slappna av och en annan bok där hon arbetar med läsförståelsestrategierna från En 

läsande klass. Sara berättar att hon tycker det är viktigt "att de kan behöva både att få 

sitta och lyssna men även få grotta ner sig i saker som de fått höra". Hon anser vidare att 

högläsning är viktigt i klassrummet då det utvecklar elevernas språk. Sara har sett att  

det finns många elever som inte förstår vad de har läst, och att detta beror på att 

eleverna inte reflekterar. Genom högläsning får eleverna möjlighet att diskutera över 

ord de annars inte reflekterar över, som de sedan kan applicera på sin egen läsning.     

 

Sara anser att det är viktigt att "kontinuerliga ha de här lässtunderna och att man pratar 

mycket om läsning och tipsar [om bra böcker]". Hon har tillsammans med andra lärare 

diskuterat om hur barns språk utvecklas när man bearbetar texter, fördjupar sig i dem 

och försöker förstå vad de vill säga. Genom att arbeta med högläsning på detta sätt anser 

Sara att eleverna inte bara utvecklar språket men även bygger upp ett bättre ordförråd. 

Detta då hon anser att "barnens språk idag bli mer och mer torftigt man blir mer och mer 
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van att göra korta meddelanden, förkortningar, symboler så orden liksom urlakar 

språket". Sara försöker därför inte att förenkla språket i böcker oavsett ämne, utan 

istället förklara begreppet för att ge en ökad förståelse. Samtidigt anser hon att det är 

viktigt i högläsningen att det finns en balans mellan bearbetning och att bara få sitta och 

lyssna.    

5.4.5 Bearbetning av innehållet i en högläsningsbok 

 

Sara berättar att hon bearbetar innehållet genom läsförståelsestrategierna utifrån En 

läsande klass. Övningar som eleverna kan få arbeta med i en högläsningsbok är att 

diskutera svåra eller svårstavade ord, sammanfatta texten, förutspå/ gissa vad som ska 

hända och kunna "sätta ord på inre bilder och förstå att andra inte ser samma sak som 

jag men att det är det som är läsning att man upplever på olika sätt". Sara beskriver att 

hon gärna kopplar högläsningsboken till ett ämne, men att boken kan bearbetas på olika 

sätt ibland mer muntligt och ibland med skrivuppgifter. Sara betonar vikten av att 

modella innan eleverna får arbeta med något själv. Hon berättar att för att elever ska 

klara av uppgifter måste de först fått modeller för hur de kan använda lässtrategierna för 

att kunna lösa uppgifterna. 

 

Sara anser att innan eleverna ska få bearbeta innehållet, kan hon först visa ett exempel 

följt av att eleverna sedan får diskutera och lösa frågor tillsammans i liten grupp eller 

par för att sedan få prova själv. Vidare anser Sara att läsning och läsförståelse inte bara 

ska bearbetas inom svenskan utan alla ämnen. "Svenskan är ju så stor i sig, vi måste ju 

lägga ansvaret på dom som är experter på det såklart". Att alla lärare har ansvar för att 

lära ut de ord/ begrepp som är centrala för sitt ämne. 
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6 Analys 

 

Alla lärarna märker av ett sjunkande läsintresse hos eleverna. De uppger bakomliggande 

orsaker som att eleverna uppvisar en ökad otålighet och därmed inte orkar sitta still och 

lyssna, eller att de är omotiverade och istället väljer att göra annat som lockar och leder 

till en läsklyfta mellan de som har ett läsintresse eller inte. Lärarna uppger även att 

samhället har förändrats, och att eleverna föredrar teknik framför läsning (Bråten, 2008; 

Skolverket, 2012; SOU, 2012:65).  Lärarna anser att det är svårt att hitta bra böcker för 

högläsning, men en av dem låter eleverna vara med och välja för att stimulera ett 

läsintresse. Två av lärarna betonar även vikten av att föräldrarna har en roll i att skapa 

ett läsintresse, och att de helst ska läsa tills när barnen går på högstadiet (Fox, 2010; 

Körling, 2013).  

 

När det gäller hur lärarna använder sig av kroppsspråk vid läsningen, är det endast en 

lärare som regelbundet använder sig av kroppen, men att alla lärare har en bra 

ögonkontakt och ändrar röstläget vid högläsning (Benzer, 2012; Lindö, 2005). Alla 

lärare uppger att eleverna visar intresse under högläsningen, genom sitt kroppsspråk 

samt kommentarer/ frågor.  

 

Lärarna uppger olika syften med högläsningen, de mest frekventa är att det ska vara en 

avslappningsstund, skapa ett läsintresse samt träna läsförståelsen/ hörförståelsen/ 

reflektionsförmågan (Commeyras, 1993; Hasselbaum, 2006; Körling, 2003; Westlund, 

2009). Lärarna använder högläsning då de anser att det utvecklar elevernas språk, 

ordförråd, läs-,skriv- och språkutveckling, läsförståelse, fantasi samt elevernas förmåga 

att reflektera. 

 

Alla lärare läser regelbundet högt för sina elever men i olika grad från två dagar/ veckan 

till fem dagar/ veckan (Westlund, 2009). Tiden som läggs på läsningen varierar från 

femton till trettio minuter. En lärare arbetar däremot upp till en timme flera dagar i 

veckan, men arbetar då med läsförståelse utöver den vanliga högläsningen som tar cirka 

tjugo minuter. 

 

Alla lärare anser att högläsning ska finnas i alla ämnen, där två av lärarna anser att 

högläsningsboken ska kunna relateras till den andra undervisningen eller ämne/ område. 

Alla lärare använder En läsande klass i sin undervisning  för att bearbeta innehållet i 

högläsningsboken (Palinscar & Brown, 1984). Däremot kombinerar en av lärarna En 

läsande klass med Aidan Chambers model för boksamtal, men uppger att han i 

framtiden bara tänker använda sig av En läsande klass. Båda modellerna betonar vikten 

av bearbetning men att det kan se ut på olika sätt, samt att modellerna använder sig av 

bearbetning innan, under och efter. Sedan skiljer det sig åt, Aidan Chambers modell 

(1998, 2011) vill att man ska ställa vissa typer av frågor som jag-undrar frågor istället 

för varför frågor för att få igång en diskussion. Medan En läsande klass (Palinscar & 



36 

Brown, 1984) lägger fokus på läsförståelsestrategierna med tillhörande figurer. Den 

lärare som arbetar med båda modellerna, visar vid observationerna att han använder sig 

av främst av Aidan Chambers modell för boksamtal. Detta då han använder sig av två 

av tre delmoment som Chambers (1998) anser är viktigt i boksamtal, dessa är att 

diskutera sådant eleverna tyckte var svårt eller inte förstod samt att eleverna ska kunna 

se samband/ mönster i texten. Däremot förekommer även vissa av strategierna från En 

läsande klass som att återberätta.  

 

Alla lärare bearbetar innehållet genom att diskutera, reflektera, förtydliga svåra 

ord/meningar, återberätta (Palinsvar & Brown, 1984). Några lärare låter även bearbetar 

genom att låta eleverna skriva recensioner, redovisa sina funderingar inför resten av 

klassen, svara på frågor som är kopplad till texten samt koppla boken till egna 

erfarenheter. Alla lärare visar att de bearbetar innehållet innan de börjar läsa, och under 

läsningen förekommer bearbetning till olika grad beroende på syfte (Westlund, 2009). 

Efter läsningen bearbetar tre av lärarna innehållet, medan en inte gör det men denna 

lärare är medveten om detta. Alla lärare tillåter eleverna rita medan de läser, däremot 

kan syftet för lektionen bestämma om de får rita eller inte. Resultatet indikerar att 

eleverna får rita om syftet är avslappning, om lektionen fokuserar på till exempel 

läsförståelse är det inte tillåtet att rita om det inte ingår i lektionens upplägg. En lärare 

(Anders) säger att eleverna får rita, men att det är viktigt att de lyssnar då de sedan ska 

bearbeta innehållet.  

 

En av lärarna använder sig av ljudböcker under högläsningen, då han anser att det ger 

eleverna en bättre sinnesupplevelse. Upplägget på lektionen ser annorlunda ut vid 

användandet av ljudböcker, främst när det gäller bearbetning. Bearbetningen sker innan 

och efter, där emellan får eleverna slappna av och bara lyssna. Det är samma typer av 

frågor som förekommer som vid ett vanligt högläsningstillfälle.   
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7 Sammanfattade slutsatser 

 

Den slutsats som kan dras av studien är att de lärare som deltagit i studien är positiva till 

högläsning, och att lärarna läser regelbundet för barnen på de undersökta skolorna. 

Lärarnas syfte till att använda högläsning är många, men det går att urskilja tre 

dominerande syften. Dessa är att högläsning ska vara en möjlighet till avslappning, 

skapa ett läsintresse och förstå värdet av böcker samt öka elevernas läsförståelse. 

 

Alla lärare bearbetar innehållet genom strategierna från En läsande klass samt att Aidan 

Chambers modell för boksamtal förekommer hos en av lärarna. Fokus ligger på att 

förtydliga svåra ord eller ställa reflekterande/innehållsmässiga frågor för att se till att 

alla elever följer med. För att eleverna ska få en ökad läsförståelse bearbetas innehållet i 

en högläsningsbok både innan, under och utifrån läsförståelsestrategierna från En 

läsande klass. Däremot bearbetas inte innehållet lika frekvent under och efter som innan 

högläsningstillfället. Alla lärare märker av ett sjunkande läsintresse hos eleverna, och 

försöker motverka detta genom att låna boklådor, besöka bibliotek, hitta böcker som 

fångar elevernas intresse och daglig kontakt med böcker. Däremot förekommer inte 

kroppsspråk som en av de vanligaste verktygen för att stimulera ett läsintresse, utan att 

ha en bra berättarröst samt ögonkontakt med sina elever. 
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8 Diskussion 

 

I detta kapitel kommer jag att diskutera mina val av metod samt resultatet. Diskussionen 

är uppdelad i en metoddiskussion samt en resultatdiskussion. 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att lärarna anser att högläsning har många positiva effekter på elevernas 

lärande, så som ett ökat ordförråd och en bättre läsförståelse (Fylking, 2003; Lundberg, 

2010). Samtidigt säger en av lärarna att högläsning inte har den största prioriteten bland 

alla ämnen i skolan. Frågan blir då varför högläsning inte prioriteras bland lärarna, då 

effekterna enligt lärarna i studien är så bra? Om man tittar till hur frekvent lärarna 

arbetar med högläsning i sina klassrum, varierar det mellan två till fem dagar i veckan. 

Detta är egentligen ett bra resultat med tanke på att det inte står någonstans i Lgr11 

(2011) att lärarna måste använda högläsning i sin undervisning. Däremot anser 

Westlund (2009) att lärare ska läsa högt för sina elever varje dag för att ge dem 

förutsättningar att utveckla bland annat sin läsförståelse. Några av lärarna arbetar inom 

denna ram, samtidigt uppger lärarna att det finns begränsningar för hur ofta de faktiskt 

kan arbeta med högläsning. Lärarna uppger olika skäl för detta men frågan infinner sig 

om vad som skall prioriteras i verksamheten och vilka skäl lärarna har till sina val.  

 

En av lärarna uppger att hon kan byta bok när eleverna inte förstår innehållet eller att 

den på något annat sätt inte passar. Vad blir lärdomen av detta för eleverna? Vygotskij 

(Lundqvist, 1999) anser att lärare har en viktig uppfostrande roll, och ska vara 

förebilder för eleverna. Dock betonar Vygotskij att eleverna är de enda som kan påverka 

sitt eget lärande, där elevernas motivation har en central roll. Om fokus ligger på 

elevernas motivation, är det då rätt av läraren att byta bok då elevernas motivation 

försämras av att inte förstå innehållet. Läraren säger själv att det kan vara svårt att hitta 

en bra högläsningsbok, då den kan låta helt annorlunda än när hon läste den tyst för sig 

själv. Hon uttrycker att den inte har rätt flyt eller låter hackig vid uppläsning. Däremot 

betonar Bråten (2008) vikten av att få rätt redskap och färdigheter, för att stimulera 

elevernas läsmotivation. Läraren ska då inte byta bok bara för att den är svår, utan 

istället ge eleverna rätt redskap för att bearbeta och förstå innehållet. Läraren har dock 

rätt att alla böcker inte passar sig för högläsning, och att det kan vara svårt att hitta en 

bok som passar. Men istället för att byta bok, finns ju möjlighet att bearbeta den 

tillsammans i helklass med diskussioner, där eleverna får möjlighet att reflektera och på 

så sätt få en bättre läsförståelse (Commeyras, 1993).  

 

När lärarna har högläsning som avslappning är det tillåtet för eleverna att rita. En lärare 

uttrycker att det är bra att eleverna får rita medan de lyssnar, eftersom de lär sig på olika 

sätt. Forskningen säger att elever bearbetar innehållet i det de hör genom att skapa inre 
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bilder och fantisera (Vygotskij, 1999; Lindö, 2005). Att tillåta eleverna att rita kan då 

vara något positivt, då det hjälper eleverna att koppla berättelsen till sina egna 

erfarenheter, att förstå den på sitt sätt. Några av lärarna uppger att det eleverna ibland 

ritar kan vara kopplat till berättelsen, och hjälper därmed eleverna att skapa en större 

förståelse. Att rita medan de lyssnar kan även vara problematiskt eftersom det kan styra 

elevernas koncentration från innehållet i det lästa. Detta då Lundberg (2010) anser att 

högläsning är ansträngande, speciellt för elever som är otränade i att sitta och lyssna 

under en längre tid. En lösning skulle kunna vara att rita eller bearbeta innehållet på 

olika sätt efter läsningen. Samtidigt säger en lärare att hon inte ser några problem att 

eleverna får rita samtidigt som de lyssnar.  

 

Lärarna förklarar att de försöker läsa med en varierad berättarröst, samt eftersträva att 

ha en bra ögonkontakt med sina elever. Däremot är det bara en av lärarna som aktivt 

använder sin kropp för att förmedla innehållet i högläsningsboken, som Lindö (2005) 

anser är väldigt viktigt för att få eleverna intresserade. Benzer (2012) anser att orsaken 

bakom lärarnas brist i användet av kroppsspråk beror på att de inte har fått kunskapen 

om hur de kan använda den. Chambers (2011) skiljer däremot på berättande och 

högläsning, och menar att berättande används för att låta eleverna vara med i processen, 

medan högläsning används för att förmedla innehållet i texten. Enligt Chambers (2011) 

definition behöver lärare som använder högläsning inte använda kroppsspråket, då 

fokus ligger på att förmedla och bearbeta innehållet i boken. Forskningen betonar vikten 

av att läsningen ska fånga elevernas intresse, och genom att bjuda på sig själv och göra 

berättelsen mer levande kan lärare stimulera detta intresse (Benzer, 2012; Lindö, 2005).    

 

Lärarna i studien är överens om att det är viktigt att bearbeta innehållet i 

högläsningsböcker, och att det finns olika sätt att göra det på. Alla lärare utgår främst 

från En läsande klass, där en av läsförståelsestrategierna är att ställa frågor (Palinscar & 

Brown, 1984). Resultatet visade att alla lärare i studien använde sig olika typer av 

frågor, däremot ställs majoriteten av frågorna från lärare till elev. Enligt Nystrand 

(1997) måste eleverna få vara med och diskutera för ett lärande ska ske, som 

överensstämmer med reciprok undervisning som säger att elever allt eftersom ska ta 

över rollen som samtalsledare. Lärarna utgår från En läsande klass, men det är läraren 

som dominerar samtalsrollen. Detta resultat varierar mellan de deltagande lärarna, där 

det i vissa klassrum förekommer ett dialogiskt samtalsklimat som Nystrand (1997) 

förespråkar. Skälen bakom detta resultat kan vara många, men en lärare uttrycker att det 

är viktigt att modella innan eleverna får testa själv. Eleverna måste få redskapen för att 

kunna överta rollen som samtalsledare, innan det måste läraren kunna stödja eleverna 

(Palinscar & Brown, 1984; Reichenberg, 2008). Enligt Chambers (2011) skapar elever 

sig en helhet när de får bearbeta innehållet tillsammans med läraren och andra elever. 

Oavsett hur läraren bearbetar innehållet i en högläsningsbok, är det viktigaste att 

eleverna får möjlighet att diskutera/ samtala/ reflektera med andra i sin omgivning. 
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Lärarna i studien är medveten om det sjunkande läsintresset utifrån sina egna 

erfarenheter och vad de ser i klassrummet. Det är bra att lärarna är medveten om det 

minskade läsintresset och har strategier för att motverka detta, genom att till exempel   

tipsa om bra och nivåanpassad litteratur. Lärarna ska sträva mot att skapa en inre 

motivation hos eleverna så att de vill läsa trots att de inte måste (Roe, 2014). Att 

bearbeta innehållet i högläsningsböcker är viktigt av många anledningar, men samtidigt 

uttrycker en lärare att läsförståelsestrategierna inte får ta över läsningen. Denna åsikt 

stödjs av Westlund (2009) som anser att läsförståelsestrategierna är ett verktyg för en 

fördjupad förståelse, men de får inte ta över så att läsupplevelsen förstörs. Lärarna 

uttrycker att det måste finnas en balans mellan bearbetning och ett lustfyllt läsande. Det 

är svårt att veta vart denna balans finns, men då svenska elevers resultat har försämrats i 

internationella undersökningar är det mer viktigt än någonsin att bryta den negativa 

trenden. Den första prioriteten hos lärare borde vara att skapa ett läsintresse och försöka 

bibehålla den, och sen bearbeta det lästa. I verkligheten går detta inte att uppfylla, då det 

alltid kommer att finnas elever som inte tycker om läsning.  

 

Alla deltagande lärare i studien framhäver vikten av att bearbeta innehållet i 

högläsningsböcker, men ligger fokus på kvantitet eller kvalitet? Ewald (2007) har i sina 

studier om läsning på mellanstadiet sett att en kvantitativ läsning prioriteras istället för 

kvantitativ. I denna studie visar resultaten att lärarna är bra på att förklara vilka 

arbetsformer de använder och vad eleverna ska lära sig utav det, som till exempel 

läsförståelsestrategierna från En läsande klass. Bearbetning av texter har många positiva 

effekter som en ökad förståelse, men hur mycket tid av högläsningstillfällena har gått 

till att bearbeta? Under de observerade tillfällena varade högläsningen mellan femton 

till trettio minuter, och av denna tid gick cirka sju minuter till bearbetning. Med 

undantag för en lärare, där bearbetningen varade upptill fyrtio minuter. Det är svårt att 

säga om lärarna har ett kvantitativt eller kvalitativt förhållningssätt, men det finns 

tendenser som tyder på att lärarna prioriterar ett kvalitativt förhållningssätt när det gäller 

högläsning. Sedan går det att ifrågasätta hur det ser ut vid tystläsning?  

 

Alla lärare uppger att de tycker om att läsa själv, men att läsningen kan vara begränsad 

under höst och vårterminen då de inte har tid. Lärarna i studien hoppas att deras eget 

läsintresse influerar eleverna positivt, så att de vill läsa själv. Men påverkas elevernas 

läsintresse av lärarnas läsvanor? Bråten (2008) anser att elevernas att samspela med 

texter påverkas av hur läraren undervisar och vilket klassrumsklimat det finns i 

klassrummet. Lärare har då en viktig roll i elevernas läsning, och hur de kommer att ta 

sig an läsning. Däremot säger forskningen att det inte bara är lärare som påverkar 

elevernas läsning, utan även förhållanden utanför skolan som familjen (Bråten, 2008; 

Fox, 2010; Körling, 2013).  Även om lärare är bra förebilder och undervisar med ett 

genuint läsintresse, påverkar även föräldrarna elevernas läsvanor. Det är därför viktigt 

att lärare har en kontakt med elevernas hem, för att elevernas läsvanor och läsintresse 

ska bli så bra som möjligt.    
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8.2 Metoddiskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka de fyra aktuella lärarnas syn på 

högläsningens roll i undervisningen, samt hur de undervisar för ett ökat läsintresse och 

läsförståelse. De valda metoderna intervju och observationer fungerade bra för att 

besvara mina frågeställningar, och gav en kompletterande helhetsbild till varandra.  

Intervjufrågorna och observationsprotokollet har varit relevanta och givit svar, som 

sedan bidragit till att uppnå ett resultat. Däremot har det under arbetets gång uppstått 

tankar kring hur tillförlitligt resultatet varit. Orsaken bakom detta är att jag är ovan att 

utforma intervjufrågor samt observationsprotokoll, och hade kanske kunnat utforma 

dem på ett annorlunda sätt för att resultatet kunnat bli ännu bättre. Genom att ställa 

intervjuerna mot resultaten från observationerna kunde lärarnas svar antingen bekräftas 

eller förkastas. Resultatet begränsas av undersökningens tidsramar. Intervjuerna och 

observationerna visar bara en liten del av lärarnas undervisning, därför ger resultatet 

inte en helhetsbild utan visar bara ett stickprov av lärarnas undervisning. Allt som 

lärarna berättat under intervjuerna har visserligen inte kunnat bekräftats, men tillräckligt 

för att inte förkasta det.  

 

Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad karaktär, som gav mig möjlighet 

att ställa relevanta följdfrågor. Intervjuguiden hade en rätt hög grad av strukturering, då 

jag är ovan att intervjua och ville ha stödet samtidigt som lärarna hade möjlighet att 

berätta fritt och utforma sina svar. Då studien grundas på lärarnas erfarenheter och 

upplevelser, var det bra att svaren jag fick var väldigt beskrivande. För att däremot få en 

helhetsbild av intervjuerna var det även viktigt att notera lärarnas gester och betoningar 

på vissa ord, dock gjorde jag ofta detta efteråt för att kunna fokusera på läraren. Detta 

kan ha bidragit till att jag missat viktig information i framställningen av resultatet. Alla 

intervjuer spelades in med min mobil för att inte missa någonting, samt att jag kunde 

fokusera på vad lärarna berättade för att kunna ställa rätt följdfrågor.  

8.3 Didaktiska implikationer  

 

Denna studie visar att högläsning är viktigare än någonsin för elevernas läsintresse, då 

internationella undersökningar tyder på ett sjunkande läsintresse hos svenska elever. 

Studien visar även att lärare försöker utveckla elevernas läsförståelse genom samtal 

samt bearbetning genom läsförståelsestrategierna. Studien visar på att skolan kanske 

borde prioritera högläsning mer än vad den gör idag, och att lärarna borde få fler 

verktyg för hur de kan göra högläsningen ännu bättre. Ett förslag till vidare forskning är 

att titta på hur eleverna ser på högläsning, och hur de tycker att den ska användas i 

undervisningen.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

 

Mitt namn är Elin Navén och jag läser till lärare med inriktning mot grundskolans 

mellanår (4-6) vid Umeå Universitet. Jag är nu inne på min sista termin och ska därmed 

skriva ett examensarbete. Med utgångspunkt i ämnet svenska har jag valt att skriva om 

högläsning på mellanstadiet. 

 

Syftet med examensarbetet är att jag vill se hur lärare på mellanstadiet arbetar och 

resonerar kring högläsning. För att ta reda på detta tänker jag göra en kvalitativ studie, 

som innebär att jag vill observera och intervjua verksamma lärare. För att få en inblick i 

hur några lärare arbetar med högläsning,  har jag valt att skicka ut en förfrågan till eran 

skola. Jag söker en lärare som är villig att ställa upp på en intervju samt observationer 

vid två olika tillfällen. Det är frivilligt att ställa upp och deltagaren kan när som helst 

välja att avbryta. Informationen jag får i denna studie används i forskningssyfte och 

kommer enbart att användas i denna studie, och du som deltagare kommer att förbli 

anonym under hela examensarbetet.  

 

Jag söker Dig som arbetar på mellanstadiet och som vill ställa upp på en intervju som 

kommer att ta ungefär 40 minuter. Detta samtal kommer att spelas in på min mobil så 

att jag kan foksuera på det du säger och ge mig möjlighet att lyssna på intervjun flera 

gånger. Jag vill även komma till skolan och se hur Du arbetar vid två 

högläsningstillfälle. Jag kommer att observera dig genom ett observationsprotokoll, så 

jag kan fokusera på dig. Efter lektionen finns möjlighet att sätta oss ner att diskutera det 

jag har observerat, detta är självklart valfritt.  

 

Jag önskar att göra mina intervjuer under veckorna 8,9 och 11 och hoppas att det går att 

ordna. Är du intresserad är det bara att höra av dig direkt till mig så kan vi planera in ett 

möte.  

 

Om Du har några frågor så tveka inte att hör av dig till mig eller min handledare. 

 

Tack på förhand och hoppas att vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar Elin 

 

                                                     

 

 

 

Kontaktuppgifter handledare 
Helena Eckeskog 

helena.eckeskog@sprak.umu.se 

090-786 64 67 

 

Kontaktuppgifter student 
Elin Navén 

nilen832@live.se 

0705752729 

 

tel:+46%2090%207866467


 

10.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Inledning   

 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilken årskurs undervisar du i? 

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 Hur ser ditt personliga läsintresse ut? 

- Läser du böcker på fritiden? Om ja: vilken typ av böcker? 

-  Vad har du för syfte med din läsning? 

 

Vad uppger lärarna att de har för syfte med sin högläsning? 

 Hur ofta arbetar ni med högläsning i klassrummet?  

 Vad tycker du att syftet med högläsning är?  

 Vad tror du att eleverna kan lära sig genom högläsning?  

 Hur ser du på högläsning som ett pedagogiskt verktyg i skolan?  

 Hur visar eleverna intresse för högläsning?  
 

Hur arbetar lärarna för att öka elevernas läsintresse? 

 Hur skapar du ett läsintresse hos dina elever?  

 Studier visar att barns läsintresse sjunker, vad tror du att det beror på? 

-Är det något du märker? 

 Vad tror du att lärare har för möjlighet att väcka/ bevara elevers intresse för 
läsning? 

 Tror du att ditt personliga intresse avspeglas i din undervisning? På vilket sätt? 
 

Hur undervisar lärarna för att ge eleverna en ökad läsförståelse? 

 Hur arbetar du för att eleverna ska förstå texter de läser eller lyssnar på? 

 Hur bearbetar ni innehållet i en högläsningsbok?  
- Följdfråga: Vilka övningar gör ni? Samtala? Rita? Skriva? 

 

Hur bearbetas texterna inom högläsning, med fokus på språkövningar? 

 Hur arbetar ni med språket i en högläsningsbok?  
- Följdfråga: Vilka speciella språkövningar görs? 

 Vilken effekt anser du att högläsningen har på elevernas språkutveckling? 
 



 

10.3 Bilaga 3: Observationsprotokoll 

 

Datum och tidpunkt för observation  

Observerad lärare  

Årskurs  

Lektionens ämne  

Antal närvarande elever  

Placering i klassrummet  

Total tid vid högläsningstillfälle  

 

Syfte 

a) Berättar syftet med högläsningen 

b)Vad är syftet? 

 

c) Berättar inte syftet med högläsningen 

a) 

b) 

 

c) 

Rösten 

a) Ändrar rösten vid olika karaktärer och 

händelser ofta 

b) Ändrar rösten emellanåt. 

c) Ändrar inte rösten. 

a) 

 

b) 

 

c) 

Gester 

a) Använder händer 

b) Använder armarna 

c) Använder kroppen 

d) Annat 

a) 

b) 

c) 

d) 

Ögonkontakt 

a) Tittar upp på eleverna ofta 

b) Tittar upp på eleverna ibland 

c) Tittar inte upp på eleverna 

a) 

 

b) 

 

c) 

Tillrättavisar eleverna (vara tysta) 

a) I början av lektionen 

b) Under lektionen 

c) I slutet av lektionen 

a) 

b) 

c) 

 

Bearbetningsformer innan 

a) samtal/ diskutera/ reflektera 

b) rita 

c) skriva 

d) dramatisera 

e) annat 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 



 

Bearbetningsformer under 

a) samtal/ diskutera/ reflektera 

b) rita 

c) skriva 

d) dramatisera 

e) annat 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Bearbetningsformer efter 

a) samtal/ diskutera/ reflektera 

b) rita 

c) skriva 

d) dramatisera 

e) annat 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Frågor 

a) stannar upp och låter eleverna ställa 

frågor/ berätta något och lärare svarar 

b) Lärare ställer fråga till eleverna och 

eleverna svarar 

a) 

 

b) 

Frågetyper 

a) Lärare stannar upp och svarar på frågor 

om bokens innehåll. 

b) Lärare svarar på frågor kopplat till andra 

ämnen eller områden. 

c) Lärare stannar upp för att förklara 

någonting. 

d) Annat 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Språkövningar (t.ex. förtydliga ord) 

a) Bearbetar innehållet med någon form av 

språkövningar. 

b)Vilka övningar? 

c)Använder inga språkövningar 

a) 

 

b) 

 

c) 

 



 

 


