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Syftet med detta arbete är att undersöka hur högläsning i år fyra, fem och 
sex genomförs på en skola samt lärares och elevers uppfattningar om 
högläsning. Metoderna som användes i undersökningen var tre 
observationer, tre semistrukturerade intervjuer med lärare och tre 
semistrukturerade intervjuer med elevgrupper. Resultaten visar hur tre olika 
högläsningslektioner genomförs. Resultaten illustrerar också att lärare ser 
läslust och läsförståelse som de viktigaste faktorerna för högläsning och att 
elever bland annat uppfattar högläsningen som ett skönt avbrott till den 
ordinarie undervisningen. Resultatdiskussionen tyder på att observationer, 
lärarintervjuer och elevgruppsintervjuer visar på en samstämmighet och kan 
kopplas till forskningsgrundade lässtrategier. 
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1 Inledning 

Högläsning är en vanlig aktivitet i skolan och den uppmärksammas inom skolväsendet 

såväl som i samhället, exempelvis genom att böcker ges gratis till barn via 

barnhälsovården. Kulturrådet (2015:43–44) skriver att högläsning för barn och unga 

bland annat verkar positivt för att skapa band mellan den som läser och barnet samt 

att den utvecklar läsförståelsen och ökar ordförrådet. I det här arbetet vill jag genom 

observationer och intervjuer ta reda på hur högläsningen utförs i klassrummet och om 

eleverna förstår syftet med högläsning av skönlitteratur i sin utbildning. I den 

nuvarande läroplanen står det inte att högläsning ska ingå i elevernas utbildning i 

årskurs fyra till sex utan det är en metod som används i skolan för olika ändamål. 

Nedan följer ett citat från den senaste PIRLS-rapporten som mäter elevers 

läsförståelse. 

Läsvanor och attityder till läsning går hand i hand med en god läsförmåga. Det är därför 

oroande att både elever och vårdnadshavare läser mindre och tycker mindre om att läsa nu 

jämfört med tidigare. Vad detta beror på och hur det går ihop med att resultaten samtidigt 

har förbättrats behöver undersökas närmare. (Skolverket, 2017:67). 

Kan elevernas förbättrade resultat i läsförståelse ha att göra med att lärarna arbetar 

mer med läsförståelsen via högläsning och olika läsförståelsemetoder och -strategier i 

skolan och att eleverna därmed inte behöver läsa lika mycket själva? I det här arbetet 

undersöks hur högläsningsundervisningen kan se ut på en skola. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur högläsning i år fyra, fem och sex 

genomförs på en skola samt lärares och elevers uppfattningar om högläsning. 

Följande frågeställningar ämnas besvaras genom detta arbete. 

1. Hur genomförs högläsning i årskurs 4–6? 

2. Vilka syften anser läraren att högläsning av skönlitteratur fyller? 

3. Vilka metoder och strategier använder läraren under högläsning av skönlitteratur? 

4. Vad tänker eleverna om aktiviteten högläsning av skönlitteratur? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Under den här rubriken presenteras relevant litteratur om högläsning av skönlitteratur 

i undervisningen, den närmaste utvecklingszonen och tidigare forskning om elevers 

attityder till högläsning samt metoder och strategier att använda sig av i 

högläsningsundervisningen. Litteraturen under rubrik 2.4 Tidigare forskning riktar 

mest in sig på metoder utprovade genom forskning. 

2.1 Varför ska man ägna sig åt högläsning? 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2018:257) står det att eleverna ska möta texter som samspelar i ord, ljud och bild 

(Skolverket, 2018:260). Årheim (2009:71) skriver att det vidgade textbegreppet är ett 

samlingsnamn för texter som framställs på olika sätt. Det kan då syfta till högläsning 

och lyssnande på ljudbok eller radioteater. Enligt Årheim (2009:83) har 

skönlitteraturen en enastående potential genom att den är användbar i olika 

arbetsområden. Chambers (2011:64–68) anser att man behöver lyssna till högläsning 

för att bli en god läsare. Barn behöver högläsning genom hela skolgången eftersom 

läsinlärningen är en process som pågår under lång tid. Det är inte bara avkodning som 

är intressant utan även hur man förstår ords betydelse och innebörd. Vid högläsning i 

skolan modellerar läraren läsning för eleverna, visar hur det kan gå till, exempelvis 

kan man läsa olika fort, med varierat röstläge och kanske med gester beroende på vem 

som säger något, detta för att fånga lyssnarens intresse och bidra till en fängslande 

upplevelse. Genom att högläsa texter som ligger en nivå ovanför elevernas egen läsnivå 

kan de utmanas att ta ytterligare ett steg vidare i sin förståelse och utveckling 

(Chambers, 2011:64–68).  

2.2  Den närmaste utvecklingszonen 

När elever utvecklas mot självständighet av en person med mer kunskaper är de själva, 

befinner de sig i den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2015:99; Vygotskij, 

1934/1999:328–339).  Det är ett begrepp som återfinns i den sociokulturella 

lärandeteorin som bygger på en idé om att vi lär i en kommunicerande gemenskap där 

man samspelar med andra och aktivt bidrar med och tar till oss kunskaper, tankar och 

idéer för utveckling (se exempelvis Säljö, 2014:306; Säljö, 2015:101). Figur 1 illustrerar 

Vygotskijs närmaste utvecklingszon där uppnådd kunskap/färdighet innebär den 
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Hög kognitiv 

Låg kognitiv 

Hög 

stöttning 

Låg 

stöttning 

Figur 2 Undervisningens och lärandets fyra zoner fritt efter Gibbons (2009:44) och Mariani 
(1997:9). 

Lärande-/utvecklingszon 

(den närmaste utvecklingszonen) 

Frustrationszon/ 

ängslanszon 

Trygghetszon 

Uttråkningszon 

kunskap som en person redan erövrat, för att ta sig vidare till nästa utvecklingsnivå 

behöver personen hjälp av andra genom stöd av olika slag.   

 

Gibbons (2009:43) skriver att när en elev befinner sig i den närmaste utvecklingszonen 

behöver de uppgifter med hög kognitiv utmaning och mycket stöttning. Om eleverna 

ges uppgifter med låg kognitiv utmaning men med hög stöttning sker ingen utveckling, 

då arbetar eleverna med det som de redan behärskar. Uppgifter med hög kognitiv 

utmaning men med låg stöttning kan i värsta fall leda till att eleven ger upp för att hen 

tycker uppgiften är alldeles för svår, eleven blir frustrerad och/eller osäker. Låg 

kognitiv nivå och låg stöttning kan verka för att eleverna skapar ett bristande 

engagemang och avoghet mot skolan. Figur 2 är en illustration av de olika zonerna 

Gibbons (2009:43) skriver om. 

 

   

  

Framtida kunskap/färdighet 

Kunskap/färdighet som är 

beroende av yttre stöd 

Uppnådd 

kunskap/färdighet 

Figur 1 Vygotskijs närmaste utvecklingszon fritt efter Säljö (2015:100) 
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2.3  Högläsning, läsförståelse och lässtrategier 

Westlund (2009:196) skriver att återkommande högläsning av skönlitteratur i 

kombination med samtal om texten ger barnet förutsättningar och förförståelse att 

börja analysera texter och i förlängningen förstå olika texttyper och genrer inom 

skönlitteraturen. Författaren skriver vidare att genom samtal och frågor som är 

medvetet ställda med en pedagogisk grund kan läraren hjälpa barnen att nå en högre 

medvetenhet om text. Barnet kan utveckla en förståelse för hur man förstår en text 

(Westlund, 2009:197). Vidare skriver Westlund (2009:197) att högläsningstexterna 

ska vara mer utmanande än de texter eleverna läser själva, för att alla elever ska få 

utmaning och utveckla sin språkliga förståelse. Dessa texter ska även följas av samtal 

för att denna språkutveckling ska kunna ta plats. Nordenstam och Wirdeh (2017:108) 

skriver att högläsning är en metod som lärare och elever kan ha stor behållning av 

relationsmässigt, i läsutveckling och i utbildningssyfte, långt upp i åldrarna. Det är inte 

bara den tidiga läsutvecklingen som gynnas av högläsning. Högläsning som 

undervisningsmetod är ett sätt att skapa relationer med sina elever och stötta dem i sin 

vidareutveckling av läsförståelsen (Nordenstam & Wirdeh, 2017:98). 

Angående högläsning av skönlitteratur och ordförråd skriver Westlund (2009:107) att 

elevernas ordförråd ökar eftersom skönlitterära texter ofta är mer beskrivande och 

målande (rikare) än vanligt vardagsprat. För att elever ska få bättre flyt i sin egen 

läsning så är det bra om läraren förklarar ordens innebörd och skriver upp dessa ord 

på tavlan. Detta för att eleven ska få möjlighet att höra ordet, få betydelsen av ordet 

och sedan se hur ordet stavas för att ha möjlighet att känna igen det nästa gång hen 

hör eller ser ordet. Denna metod beskriver Lane & Wright (2007) i sin artikel där de 

kallar metoden för textsamtal. Mer om denna metod under rubriken 2.4 Tidigare 

forskning. Nordenstam och Wirdeh (2017:100) skriver att högläsning är en av de 

vanligaste metoderna hos lärare men att intresset för forskning inom specifikt 

högläsning inte har varit särskilt stort. Förutom att högläsning verkar främjande för 

språkutveckling och litteraturintresse så utvecklar det ordförråd, hörförståelse och 

ordförståelse. Nordenstam & Wirdeh (2017:109–110) betonar att högläsning är 

gemensamhetsskapande genom att läraren för liv till texten och eleverna får uppleva 

den med sina sinnen på annat sätt än om de skulle ägna sig åt tyst läsning. 

Westlund (2015:126–127) beskriver en metod som har visat goda resultat för elevers 

läsförståelse. Metoden kallas tänka högt och med det menas att läraren under 
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läsningen modellerar sitt eget tänkande om texten, med andra ord vilka tankar 

kommer upp när en viss text läses. Dessa tankar säger läraren högt för att eleverna ska 

förstå att läsning inte bara handlar om avkodning av ord utan också om att ställa frågor 

till texten för att öppna upp ett djup i texten och förstå den. När läraren tänker högt är 

det ett steg i att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin läsförståelse (Frost, 2002:47; 

Westlund, 2009:38, 90). Genom att modellera sin läsning talar läraren om de 

strategier hen använder och synliggör dem, eleverna får då något att förhålla sig till. 

Strategierna hos en god läsare är följande; hen förutspår handlingen, ställer frågor till 

texten, reder ut oklarheter och de sammanfattar texten (Palincsar & Brown, 1984: 167; 

Westlund, 2009:76). Dessa strategier brukar användas i klassrummet och förtydligas 

genom att de finns olika namn på dem (försvenskade från Oczkus (2003) av Westlund 

(2009:79)): Spågumman Julia (förutspår), Nicke Nyfiken (ställer frågor), Fröken 

Detektiv (reder ut oklarheter) och Cowboy-Jim (fångar in det viktigaste) (Westlund, 

2009:79). Nordenstam och Wirdeh (2017:106) skriver att när läraren läser högt för 

sina elever skapas en mer jämlik dynamik i klassrummet. Lärare och elever upplever 

samma saker och kan mötas på ett mer neutralt plan än i övrig undervisning. 

Högläsning som leder vidare till diskussioner kan verka identitetsskapande och det är 

där som den verkliga utvecklingen sker enligt Nordenstam och Wirdeh (2017:106). 

2.4 Tidigare forskning om högläsning 

Ledger och Merga (2018:127) undersökte australiensiska barn i åldrarna sex till tolv år 

och deras attityder till högläsning hemma och i skolan. De fann att de flesta barnen 

uppskattade högläsning både i skolan och hemma. De fann dock att högläsningen för 

dessa barn skedde oregelbundet både hemma och i skolan. De skriver att det är viktigt 

att skolorna öppnar upp för högläsningsstunder eftersom aktiviteten har många 

fördelar. De skriver också att högläsning är bra för barn känslomässigt, det berör och 

skapar positiva läsupplevelser för barnen och i förlängningen motverkar det aliteracitet 

bland unga (Ledger & Merga, 2018:137). Fatheddine (2018:62) anser att alla 

diskussioner kring litteraturläsning bör grunda sig i att läsning är något mer, det 

handlar om att läsa med lust och med kroppen. För att elever ska få möjlighet att 

utveckla sin läsidentitet så behöver skolan tillsätta aktiva insatser och ge eleverna 

förutsättningar genom att litteraturundervisningen strävar efter att utveckla den 

kroppsliga läsningen där man kliver in i ett läsandets rum, vilket fostrar goda 

litteraturläsare (Fatheddine, 2018:62). 
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Högläsning anses vara en av de kraftfullaste metoderna för att nå framgång i 

läsförståelse (Andersson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 1985:23). För att maximera 

effektiviteten av högläsning för elever behöver lärare anamma mer systematiska och 

forskningsbaserade metoder (Lane & Wright, 2007:669). Lane och Wright (2007:668) 

skriver att både lärarna och föräldrarna engagerade sig i barnens läsutveckling från 

tidig ålder men att det ändå skilde sig stort i hur mycket barnen hade fått lyssna till 

högläsning när de väl började skolan. Det har genomförts forskning som visar att 

högläsning inte är särskilt stimulerande och stärkande för barns läsutveckling men att 

forskningen som talar för högläsningens positiva egenskaper finns det mycket mer av 

(Lane & Wright, 2007:668). Meyer m.fl. (1994:83) skriver att om högläsning ges för 

mycket fokus kan det ge negativa effekter på elevers egen läs- och avkodningsförmåga. 

De skriver att högläsning ska vara en metod som används i kombination med 

användning av andra läs- och skrivfrämjande metoder i klassrummen. Deras studie 

fokuserade på förskolebarn men kan tänkas kunna vara applicerbar även på äldre 

elever med tanke på högläsning som en metod kombinerad med andra för att öka 

elevernas läsförmåga.  

Lane och Wright (2007:669–670) skriver att lärare behöver fundera på hur mycket tid 

som de lägger på högläsning. Högläsningsboken behöver vara noga utvald med tanke 

på syfte och innehåll så eleverna får en rik upplevelse samt att de blir presenterade för 

olika genrer inom litteraturen. De skriver vidare att olika lässtrategier bör användas 

vid högläsning, så som att eleverna använder sig av sina förkunskaper för att 

exempelvis förutspå, diskutera och göra inferenser. Vidare skriver de att högläsning 

ska ingå i läroplanens alla delar och att skapa beröringspunkter mellan olika böcker är 

meningsfullt och utvecklande för eleverna (Lane & Wright 2007:669–670). 

Marchessault och Larwin (2014:193–194) genomförde en studie av sjätteklassare och 

deras läsförståelse och ordförråd. I studien använde sig lärarna av tänka högt-

metoden, testgruppen som fick undervisning genom den metoden visade på 

genomgående högre läsförståelse och en större vokabulär än gruppen som inte fick 

undervisning i den metoden. Det visade sig i studien att metoden hade särskilt god 

inverkan på pojkars läsförståelse och flickors vokabulär. 

De tre forskningsbaserade högläsningsmetoderna Lane & Wright (2007:669–670) 

rekommenderar är dialogisk läsning (Whitehurst m.fl. 1994:680) där elever 

uppmuntras att vara aktiva under läsningen, att återkopplingen till eleven ges med ett 

mer utvecklat språk och att eleven utmanas så att hen utvecklas. När frågor ställs så 
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ska de till en början vara frågor där svaren återfinns i texten, sedan utvecklas frågorna 

till frågor med mer öppna svar så som Vad tycker du? där kopplingar till elevens egna 

erfarenheter lyfts fram. Även Kulturrådet (2015:44) lyfter dialogisk läsning som en 

metod som fungerar väl när det handlar om att utveckla ungas läsförståelse. Den andra 

metoden är textsamtal (Beck & McKeown, 2001:18–19) som riktar in sig på att 

eleverna ska lära sig en djupare betydelse av specifika ord från en text genom givande 

samtal. Eftersom elever ska öka och utveckla sitt ordförråd under denna typ av 

lektioner så är det viktigt att välja ut orden med omsorg, förklara orden på ett sätt som 

de kan relatera till och använda ordet i andra kontexter (Lane & Wright, 2007:672). 

Den tredje metoden Lane och Wright (2007:672) hänvisar till är print referencing 

[skrift-referens, min översättning] (Ezell & Justice, 2000). Här uppmärksammas den 

skrivna texten och dess ledtrådar, även de som kan vara dolda i exempelvis bilder eller 

mellan raderna. Läraren ska genom den här metoden hjälpa eleven att utveckla sitt 

metalingvistiska fokus genom att uppmärksamma viktiga delar i texten som form och 

funktion genom att samtala om dessa eller peka på olika ledtrådar. Lane och Wright 

(2007:674) skriver att trots de goda resultaten olika metoder ger så ska det inte hindra 

eleverna från att bara läsa och njuta av en bra bok och att det i sig kan sporra dem att 

utforska böcker och litteratur på egen hand. 
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3 Material och metod  

I föreliggande kapitel kommer urval, datainsamling, analys av data, tillförlitlighet och 

trovärdighet samt etiska överväganden beskrivas. 

3.1 Val av informanter 

Informanterna bestod av tre elevgrupper från årskurserna fyra, fem och sex samt 

respektive elevgrupps undervisande svenskalärare (en lärare per årskurs). Alla dessa 

informanter kommer från samma skola. Lärarna frågade eleverna vilka som var 

intresserade av att delta och valde sedan ut de elever som skulle medverka i 

gruppintervjuerna. Beslutet att besöka endast en skola grundade sig i att de andra 

kontaktade skolorna inte svarade på förfrågan om att delta i undersökningen. Detta 

kallas för ett bekvämlighets urval enligt Bryman (2011;194–196). Till 

elevgruppsintervjuerna efterfrågades tre elever från varje årskurs samt att dessa elever 

skulle ha en god kommunikativ förmåga i grupp eftersom jag ville att eleverna skulle 

vara bekväma med att tala om sina tankar inför andra elever samt att de vid behov 

skulle kunna utveckla varandras svar. Val av informanter som sker efter satta 

parametrar kallar Bryman (2011:434) för målinriktat urval. 

3.2  Datainsamling 

Jag använde mig av två metoder för datainsamling i den här kvalitativa studien. Den 

ena var observationer där jag var en icke-deltagande observatör (Bryman, 2011:266), 

med icke-deltagande menas att jag inte deltog i samspelet i klassrummet utan jag satt 

och iakttog tyst på min plats längst bak i klassrummet tills lektionen var avslutad. Den 

andra var semistrukturerade intervjuer enskilt och i grupp. Eftersom intresset låg i att 

ta reda på hur det faktiskt gick till i undervisningen samt om informanternas egna 

tankar och åsikter stämde överens med det som observerades (Bryman, 2011:415). 

Detta motiverade valet av ovanstående datainsamlingsmetoder. 

Till observationerna arbetades ett schema fram så jag hade ramar att förhålla mig till 

samt för att det som observerades skulle ha samma utgångspunkt i respektive klassrum 

och årskurs. Observationsschemat inrymde även plats för fältanteckningar (Bryman, 

2011:267–269, 399). Observationsschemat återfinns i bilaga 1. Observationerna 

genomfördes i respektive årskurs hemklassrum där jag intog en plats längst bak i 

klassrummet, dels för att ser hur läraren genomförde högläsningen och dels för att se 
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hur interaktionen i rummet såg ut. Nackdelen med att sitta längst bak i klassrummet 

var att elevernas ansiktsuttryck var svåra att se, men ibland vände några på sig och då 

kunde dessa uppfattas. Fördelen med att sitta längst bak var att jag påverkade eleverna 

mindre. Intervjuerna genomfördes individuellt med lärarna. Läraren i årskurs fyra 

intervjuades i sitt eget klassrum medan lärarna från årskurs fem och sex intervjuades 

i ett rum som låg i anslutning till lärarrummet. Lärarna fick själva välja var de ville 

intervjuas. För eleverna genomfördes gruppintervjun i ett rum som låg i anslutning till 

klassrummen. 

Elevgruppsintervjuer och lärarintervjuer var semistrukturerade intervjuer. Till dessa 

utarbetades en intervjuguide som innehöll huvudfrågor samt några följdfrågor att utgå 

från. Med semistrukturerade intervjuer finns möjlighet att ställa olika frågor om man 

vill att informanterna ska utveckla något svar (Bryman, 2011:419). Under intervjuerna 

försökte jag att ställa så öppna frågor som möjligt angående högläsning i klassrummet, 

detta för att svaren inte skulle påverkas. Följdfrågor som ställdes var för att 

informanterna skulle få möjlighet att utveckla sina svar vid oklarheter om vad de 

menade. Intervjuguiden till den här studien finns i bilaga 2 för elever och i bilaga 3 för 

lärare. 

Intervjuerna började med att informanterna välkomnades samt att lärare och eleverna 

fick lämna in påskrivna missivbrev. Informanterna informerades återigen om de 

forskningsetiska principerna. Bryman (2011:132) skriver att vid intervjuer med 

minderåriga ska syftet förklaras extra tydligt och vårdnadshavare ska godkänna att 

intervjun ska få äga rum. Informanterna påmindes om att intervjun skulle spelas in 

och att inga personuppgifter skulle återfinnas i intervjun, endast årskurs samt om det 

var en elevgrupp eller en lärare som intervjuades. Slutligen blev informanterna 

påminda om att det var deras egna tankar och åsikter som var av intresse för den här 

intervjun samt att de fick möjlighet att ställa frågor om de ansåg att något var oklart. 

Det var tre deltagare i elevgruppsintervjuerna för årskurs fyra och sex och två elever 

för årskurs fem. Detta för att det endast var två elever i årskurs fem som hade påskrivna 

missivbrev med sig dagen för intervjuer. Tid per elevgruppsintervju varierade mellan 

15 och 40 minuter, för lärarna varade intervjuerna mellan 15 och 20 minuter. Tid för 

observation varierade mellan 20 och 40 minuter. Observationer och samtliga 

intervjuer genomfördes under två arbetsdagar. 



Lena Carrasco SVA028 
 

14 
 

3.3  Analysmetod  

De tre observationsscheman med fältanteckningar som undersökningen givit upphov 

till studerades noga för att ligga till grund för intervjuerna. Vidare studerades de 

grundligt för att utröna om det framkom något eller några teman som sedan kunde 

sammankopplas med de intervjuerna som genomförts. Intervjuerna transkriberades 

utan att onödiga ljud togs med så som fnitter, felsägningar och prat om annat som inte 

kunde härledas till intervjuns syfte. Endast det som var relevant för arbetet 

transkriberades ordagrant. 

Dataanalysen genomfördes med tematisk analys som enligt Bryman (2011:528) är en 

vanlig form när det gäller analys av kvalitativ data. Fältanteckningar under 

observationerna samt intervjuunderlaget behandlades och lästes många gånger så de 

teman och underteman som framkom under läsningen skulle kunna kategoriseras in 

under kärnteman (Bryman, 2011:528). Vid läsningarna noterades (i marginalen av 

transkriptionsdokumentet) ord som förekom många gånger, vad informanterna talade 

om, nyckelord och vad kärnan i informantens svar var. Dessa noteringar lästes sedan 

flera gånger och färgkodades efter deras innehåll, det var då olika kärnteman visade 

sig. Vid analys av observationsschemana framkom två teman: lässtrategier och 

elevaktivitet, vid lärarintervjuer framkom fyra teman: läsglädje, metoder, bokval och 

känsla och vid elevgruppsintervjuerna tre teman: känslor, läsglädje och syfte. Dessa 

redogörs för i resultatdelen av det här arbetet.  

3.4  Tillförlitlighet och trovärdighet 

Bryman (2011:355) skriver att kollegor kan fungera som granskare av processen och 

till det har handledaren och kurskamrater varit tillgängliga. En fullständig objektivitet 

kan inte uppnås i samhällelig forskning men ett gott försök görs genom medvetenhet 

om egna värderingar och genom att låta någon annan granska ens arbete (Bryman, 

2011:355). Det här arbetet granskas av handledare, kurskamrater och examinator. 

Dysthe, Hertzberg & Hoel (2011:87) skriver att det viktigaste för att en studie ska anses 

trovärdig är att det grundligt beskrivs hur den genomförts eftersom det i efterhand är 

svårt att kontrollera förfarandesättet. Läsaren ska få en trovärdig upplevelse när hen 

läser studien. Enligt Bryman (2011:355) ska en studie beskrivas så noga det går för 

möjligheten att vara överförbar i en annan miljö. 
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Bryman (2011:356–357) skriver att äkthet utgörs av fyra kriterier, exempelvis om en 

rättvis bild av informanternas åsikter framförs, om informanterna får förståelse för sin 

situation och miljö genom forskningen och om resultaten från studien kan hjälpa 

informanterna. Studiens äkthet bekräftas genom de olika kategorierna som baseras på 

observationer och intervjuer samt citaten från intervjuerna. Diskussionen som följer 

resultaten kan bidra till hur man som lärare kan reflektera över elevernas tankar kring 

högläsning och därigenom få en klarare bild över hur syftet med högläsning av 

skönlitteratur i skolan eventuellt behöver förtydligas för eleverna. För att 

informanterna ska få återkoppling kan lärare, elever och andra i informanternas nära 

omgivning ta del av studien när den publiceras på DiVA-portalen. Genom att ta del av 

studien kan de tillgodogöra sig informanternas syn och uppfattningar och därigenom 

tillgodose deras önskemål.  

3.5  Forskningsetiska principer 

Informationskravet innebär att undersökningens syfte ska presenteras och att 

informanter får veta att deltagandet är frivilligt, att de har rätt att avbryta 

undersökningen när som helst och att de får veta vilka moment som ska ingå (Bryman, 

2011:131). I studien uppfylldes detta genom informationen i missivbreven (bilaga 4 och 

5) som skickades via mejl till berörda lärare. Missivbreven till eleverna och dess 

vårdnadshavare delades ut av läraren. Missivbreven innehöll ovanstående samt 

förväntad tidsåtgång. 

Samtyckeskravet medför att deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande och att 

de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande utan några negativa konsekvenser 

samt att minderåriga behöver vårdnadshavares godkännande (Bryman, 2011:132). 

Studien uppfyllde detta krav på grund av att missivbrevet med information om studien 

skulle läsas för informanten och skrivas under av vårdnadshavare samt att 

informanterna muntligen fick godkänna intervjun.  

Konfidentialitetskravet gäller deltagarnas personuppgifter och syftar till att dessa ska 

behandlas med yttersta försiktighet. Personuppgifter ska förvaras otillgängligt för 

utomstående (Bryman, 2011:137–138). Studien uppfyller kravet eftersom inga 

personuppgifter återfinns på det inspelade materialet, endast årskurs och om det är en 

elevgrupp eller en lärare som intervjuas. Underskrivna missivbrev, inspelade 

intervjuer och transkriberingar förvaras säkert, efter att studien godkänts av 
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examinator och har publicerats på DiVA-portalen destrueras dessa. Personuppgifter 

sparas inte längre tid än nödvändigt (Vetenskapsrådet 2017:71).  

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter inte används till annat än 

forskningsändamålet (Bryman, 2011:132). Studien uppfyller detta krav eftersom 

insamlade uppgifter inte delas vidare samt att de destrueras efter godkännande av 

examinator om publicering på DiVA-portalen. Missivbrevet upplyste deltagare och 

vårdnadshavare om att uppsatsens publikation på DiVA-portalen genom Mälardalens 

högskola. 
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4 Resultat och analys 

I den här delen beskrivs de olika kategorier, teman och underteman som uppkom 

under den tematiska analysen av observationer och intervjuer. Resultaten av 

observationer och intervjuer diskuteras och jämförs i resultatdiskussionen. 

4.1 Observation av tre olika högläsningslektioner  

Gällande observationsmaterialet kunde två teman urskiljas: lässtrategier och 

elevaktivitet. 

I temat lässtrategier ingår de observationer som kunde härledas till olika lässtrategier 

som lärarna använde sig av. De två strategier som samtliga lärare använde sig av var 

att eleverna skulle förutspå handlingen och sammanfatta vad de läst tidigare. Hur 

sammanfattningen av det tidigare lästa gick till skiljde sig mellan de observerade 

lektionerna. En lärare använde sig av boksamtal där eleverna i grupp om fyra fick 

samtala om tidigare kapitel med hjälp av stödfrågor. Detta kapitel hade de läst hemma. 

Läraren gick runt till alla elevgrupper för att lyssna på deras samtal samt för att ställa 

ytterligare frågor om det behövdes för att eleverna skulle gå på djupet med vad kapitlet 

handlade om. Den andra läraren lät eleverna sammanfatta i helklass genom att låta 

eleverna utveckla varandras svar samt att hen hjälpte eleverna genom att förtydliga 

vissa nyckelhändelser. Den tredje läraren repeterade tidigare lektion och 

uppmärksammade vad de hade gjort då samt att eleverna fick sammanfatta genom 

diskussion i par för att sedan sammanfatta i helklass. Under denna sammanfattning 

hade eleverna bildstöd framme på stora whiteboard-tavlan med olika analysgrepp så 

som titel, författare, miljö, tid och problem. Bild på detta redovisas i bilaga 6. Läraren 

stöttade eleverna genom att ställa frågor så att de fick möjlighet att ge fylligare svar och 

beskrivningar. Under läsningen användes strategierna dialogisk läsning, tänka-högt, 

skrift-referens, textkopplingar. Den mest frekvent använda strategin var 

textkopplingar.  

Nedan presenteras några exempel på textkopplingar som en lärare använde sig av: 

 Text till text, där svaret går att finna i texten. En av huvudpersonerna har en misstänkt 

för ett inbrott som genomförts.  

Har hon några bevis? 

 



Lena Carrasco SVA028 
 

18 
 

Text till själv, där eleven behöver gå till sig själv för att finna svaret. En av 

huvudpersonerna behöver ta ställning till hur hon ska agera i en viss situation.  

Om du hade varit Lollo vad hade du gjort? 

Text till världen, där eleven får ta hjälp av sina tidigare kunskaper och koppla dessa till 

handlingen 

Kan det finnas någon mer anledning? 

Exempel på tänka-högt metoden var när huvudpersonen blivit tillfångatagen och förd 

till ett skepp. Skeppet stannade till vid en strand där vikingarna klev av och plundrade. 

Sedan står det ”Grisarna och fåret fick för en tid bli Petites reskamrater” (Bylock, 

1997:40). Lärare sade då: 

Nu är de alltså på floden. 

De tre högläsningssessionerna avslutades på olika sätt. En avslutades med att eleverna 

fick nya sidor från högläsningsboken som läxa eftersom boken fungerar som hög-, 

parläsnings- och läxbok. Varje kapitel efterföljs av boksamtal och alla elever har ett 

eget bokexemplar. Den andra lektionen avslutades med att läraren ställde frågor för 

att eleverna skulle reflektera över det lästa kapitlet. Då använde läraren sig av 

textkopplingar samt att eleverna fick förutspå vad som kommer att hända i nästa 

kapitel. Den tredje klassen avslutade läsningen med en så kallad cliffhanger och fick då 

diskutera karaktärer, förutspå vad som ska hända i nästa kapitel, de diskuterade miljö 

och var bokens karaktärer hade hamnat och hur eleverna visste det. 

Med elevaktivitet menas hur pass aktiva eleverna var under högläsningslektionen. I en 

klass satt eleverna kvar på sina platser. De började lektionen med boksamtal där de 

diskuterade föregående kapitel, innan läraren började själva högläsningen. I nästa 

klass samlades eleverna i en ring på en stor matta framme i klassrummet och 

sammanfattade tidigare kapitel med lärarens stöd. I det tredje klassrummet kunde 

eleverna välja fritt om de skulle sitta kvar vid sin egen eller vid någon annans bänk, 

ligga på mattan eller sitta på kuddar på golvet. De som satt vid bänkarna fick ritpapper 

om de ville rita något som hade med boken att göra. Innan läsningen så diskuterades 

vad som hade hänt i boken, först i par sedan i helklass. På tavlan framme i klassrummet 

hade eleverna olika analysgrepp att utgå från. När högläsningen pågick verkade de 

flesta elever i alla årskurser lyssna uppmärksamt, det var ett par i varje klass som 

ägnade sig åt annat exempelvis viska med eller peta på den som satt bredvid. När 

läraren ställde diskussionsfrågor var många elever i varje klass aktiva och alla som ville 
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dela med sig om sina tankar, funderingar och svar fick det. Exempelvis ställde en av 

lärarna frågan 

Vem tror du tände strålkastarna? 

Då kom det flera olika svar och argument för vem det kunde vara. Eleverna själva 

ställde inte frågor till texten utan de förklarade den och ställde hypoteser. 

4.2  Vilka syften anser lärarna att högläsning av 

skönlitteratur fyller 

Gällande lärarnas tankar om vilka syften högläsning av skönlitteratur fyller och vilka 

metoder de använder sig av identifierades dessa teman: läsglädje, metoder, bokval och 

känsla. 

Med läsglädje menade lärarna att det viktigaste de vill förmedla med att läsa högt för 

eleverna är läsglädje, en lärare uttryckte det som att eleverna ska få: 

Hjälpa till att öppna världen i boken. Bokens värld. 

De sade vidare att läsglädjen förhoppningsvis inspirerar eleverna till läsintresse och att 

de så småningom börjar läsa skönlitteratur för egen hand om de inte redan börjat med 

det. Nedanstående citat är uttalat av en av lärarna men samtliga lärare svarade på 

liknande sätt. 

Att stimulera fortsatt läsande, öka läsintresset eller att eleven ska läsa mer för att det 

utvecklar språket.  

Metoder syftar till de olika metoderna lärarna ansåg sig använda under högläsningen. 

De två metoder som framhölls av alla som extra viktiga var diskussioner och samtal om 

boken de högläste. De menade att dessa samtal gör att eleverna får en bättre 

läsförståelse och att dessa samtal även ökar elevernas ordförråd genom att de pratar 

om olika ord och dess betydelser. En lärare sade: 

Sen finns det många andra fördelar, att vi kan prata om innehåll, vi kan diskutera -Varför 

gjorde man så? Vad hände här?  Varför? Vad kommer hända sen? Hur skulle ni ha gjort? 

Man kan få in diskussioner kring böcker och sen prata om ord de kanske inte förstår, öka 

ordförrådet helt enkelt. 

En av lärarna använde sig av analysbegrepp när hen diskuterade boken med sina elever 

samt använde sig av och satte namn på de lässtrategier som de använt sig av när de 

samtalade. Hen sade: 
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Man fyller dem med innehållet från boken och att man sätter ord på det man gör, när man 

gör det. 

Boksamtal var en metod som en annan lärare använde sig av dels för att innan 

lektionen ha väl uttänkta frågor dels för att uppmärksamma elevernas egna 

reflektioner och tankar. 

Till bokval hör de svar som kunde kopplas till just bokval, val av ljudbok eller 

radioteater. Samtliga lärare sade att det var de själva som valde högläsningsböcker 

ibland efter rekommendationer från andra lärare på skolan eller från sociala medier. 

Ibland valde de klassiska skönlitterära böcker där Häxorna av Roald Dahl nämndes av 

flera lärare. Ibland valde de flera böcker som eleverna sedan fick rösta på och då läste 

de böckerna som flest ville höra. De gjorde det för att de ville att alla högläsningsböcker 

skulle ha ett bakomliggande syfte. Boken ska vara kopplad till arbetsområde, tema eller 

på något annat sätt utbildande och kopplad till läroplanen. En viktig aspekt för alla 

lärare angående bokval var att de ville läsa böcker som låg något över elevernas egen 

läsnivå, så att alla elever kan få utmaning. Lärarna sade att de läser lite mer avancerade 

böcker eftersom eleverna med hjälp och stöttning från lärare och klasskamrater kan 

analysera och förstå. 

Jag har ändå en tanke att jag vill ta en bok som de inte skulle läst själv och som kanske ska 

ligga lite ja, Vygotskij, lite ovanför deras [egen nivå, mitt tillägg] så kan man prata och 

hjälpa dem vidare till nästa steg. 

Lärarna sade att de ofta väljer böcker från andra genrer än vad eleverna själva kanske 

skulle ha valt. 

Att eleverna får syn på fler genrer än det de kanske tror att de är intresserade av. Till 

exempel i den här åldern, 13, så är det många som gillar skräck och då kanske jag väljer att 

läsa någon historisk roman och då får de syn på fler genrer som de kanske inte hade läst på 

egen hand. 

Ibland valde lärarna att lyssna till radioteater och det tyckte de var ett bra alternativ 

till högläsningen, för de såg på eleverna att de tyckte väldigt mycket om det. Vissa 

elever blev dock lite mer ofokuserade vid radioteater än vid traditionell högläsning. 

Under känsla samlades de svar där lärarna tyckte att högläsning för eleverna skapade 

en gemensam och positiv läsupplevelse eftersom alla elever hör samma sak och kan 

vara med och diskutera eller samtala om böckerna efteråt. Genom diskussionerna får 

de ett förtydligande av innehållet och det är positivt för eleverna. De talade också om 

högläsningsstunderna som roliga, mysiga och avkopplande. En lärare sade: 
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Att jobba med positiva läsupplevelser är jätteviktigt och visa att det kan vara mysigt och kul 

att läsa. 

De sade även att högläsning kan verka positivt för de som i vanliga fall inte orkar läsa 

själva. En lärare sade: 

Det är så motigt för många att sätta sig och läsa själv och då får de för sig att böcker och 

läsning är tråkigt. Då tänker jag att kan man fånga deras intresse att böcker faktiskt är kul 

och spännande så när de har kommit vidare i sin läsutveckling kanske de ändå börjar läsa 

mer själv, på egen hand. 

De menade att elever som tyckte att det var jobbigt att läsa själva ändå uppskattade 

litteratur om de fick chansen att lyssna till den istället för att läsa själv. 

4.3  Vilka tankar har eleverna om högläsning av 

skönlitteratur 

Gällande elevernas tankar om högläsning kunde följande teman urskiljas: känslor, 

läsglädje och syfte. 

Till känslor kopplades svar som hade med elevens egna känslor till högläsning och 

arbete med högläsningsboken att göra. Det som alla elever svarade var:  

Det är skönt att lyssna på. 

Alla elever tyckte att det var en bra paus i arbetet och en avkopplande stund. Eleverna 

tyckte att högläsning av skönlitteratur är något som läraren ska ägna sig åt för att de 

tycker om att lyssna till det. En elev kommenterade hur hon kände när läraren läste: 

Det blir också spännande när hon läser man vill bara mer, fortsätt! 

Det var några elever som tyckte att det inte spelade någon roll om läraren ägnade sig 

åt högläsning eftersom det inte är något eget ämne och därför inte så viktigt. En elev 

sa att hen tycker bättre om faktaböcker för då lär hen sig lite mer. Det var blandade 

känslor när det kom till att arbeta med litteraturen, några elever uttryckte att det inte 

var så roligt med boksamtal och att svara på frågor, en elev sade: 

Att läsa böcker är roligt men det här med boksamtal och svara på frågor och sådant det är 

inte lika roligt. 

Medan andra tyckte det var roligt att svara på frågor och förstå det som de inte visste 

från början genom samtal och diskussioner. En elev sade: 

Det är jättebra om man går igenom och det lär jag mig nya saker av. 
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Flera elever påpekade att högläsningen inte blev rolig om det var en tråkig bok eller om 

läraren inte läste med inlevelse. 

Skillnaden mellan temat känslor, där svaren handlade om vad eleverna kände när de 

tänkte på högläsning och den känsla som de relaterade högläsningen till och temat 

läsglädje, är att i läsglädje hamnade de svar som kunde kopplas till när eleverna tyckte 

att högläsningen gav dem en upplevelse, när de fick inre bilder och kunde leva sig in i 

handlingen. Alla elever svarade att när uppläsaren läser med inlevelse blir boken bra 

och spännande. Några elever svarade: 

När lärare läser en bra bok med inlevelse så inspirerar det till att läsa. 

De svarade vidare att olika sätt att lyssna till texter var roligt och nämnde då radioteater 

som alternativ till vanlig högläsning. När det var radioteater tyckte eleverna att det var 

lättare att leva sig in i berättelsen eftersom det var mer likt verkligheten med olika 

röster och bakgrundsljud. Något alla elever svarade var att det är viktigt att den som 

läser gör det med inlevelse och läsflyt, då är det lättare att skapa inre bilder och följa 

med i texten. Några elever svarade att de tror att högläsning är bra för alla, att det 

underlättar. En elev sade: 

Om vi skulle läsa själva kanske alla inte skulle läsa, inte skulle orka läsa. Tror inte att alla 

skulle vara lika med än om man tittar på tavlan och så. 

En annan uttryckte: 

Vid högläsning är alla med och hör och kan vara med och diskutera. 

Till syfte hör de svar där eleverna berättade om det som de tänkte sig att läraren ville 

att de skulle lära sig men också vad de själva reflekterat över i samband med högläsning 

av skönlitteratur. De talade främst om ordförråd, att de lärde sig nya ord genom 

högläsningen och att de fick orden förklarade för sig på ett sätt som de förstod samt att 

de även fick höra hur ord uttalas. 

Om det är något nytt ord som jag inte vet så vet jag kanske inte hur man uttalar det men 

när läraren läser så får vi veta hur det uttalas och då kan vi träna på det ordet också. 

De svarade även att läraren väljer böcker som de själva kanske inte valt och att lärarens 

val kanske är mer utmanande och utbildande än de böcker de själva skulle ha valt samt 

att när läraren väljer böcker så är de inte för lättlästa. Eleverna pratade vidare om att 

både hörförståelse och läsförståelse är viktigt om man ska klara sig i livet. En elev sade: 
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Vår lärare pratar mycket om läsförståelse och hörförståelse. Att man ska förstå det man hör 

och man ska förstå det man läser också. Då tänker jag att det kan vara bra att få lyssna till 

någon och tänka -Förstod jag vad hen precis läste? 

En annan elev sade: 

Om man inte skulle lära sig det så kan det bli svårt i livet, när man jobbar och så.  

En tredje elev sade: 

Om man inte kan läsa eller lyssna till saker kan det bli svårt att till exempel läsa tidningen 

eller så här vardagliga saker som vi gör varje dag som vi inte tänker på som vi inte skulle 

kunna göra om vi inte kan läsa. 

En elevgrupp talade om normer kopplat till genus och kön i skönlitteratur. En elev sade 

som exempel på något hon tänkt på då: 

Som –’Nej du ska inte leka, du ska sy!’ Bara för att hon var en tjej. 

Det tyckte alla elever i den gruppen var orättvist och sedan sa de att normer var något 

de brukar tala om och då kopplade de det vidare till olika värderingar och lyfte tankar 

kring (o)jämställdhet i dagens samhälle.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultaten från observationer, elevgruppsintervjuer och lärarintervjuer visar att 

studiens empiriska delar harmonierar med varandra. Det som syntes under 

observationerna och intervjuerna var att lärarna hade en föreställning om hur de 

undervisade. Denna föreställning bekräftades genom det som observerades och vad 

eleverna tänkte om högläsning av skönlitteratur i klassrummet. En lärare som 

observerades använde sig av olika analysbegrepp och lässtrategier, vilka återkom 

sedan i hens intervju och i elevgruppsintervjun. Detsamma gällde den lärare som 

använde sig av boksamtal i sin undervisning. Studiens resultat kan kopplas till den 

forskning som har genomförts inom högläsning och vilka givande strategier och 

metoder en lärare kan använda sig av i klassrummet för att eleverna ska få möjlighet 

att utveckla sin läsförståelse och uppleva böcker med en djupare förståelse 

(Fatheddine, 2018:62; Lane & Wright, 2007:669, Ledger & Merga, 2018:137 och 

Marchessault & Larwin 2014:193–194). Observationerna genomfördes som underlag 

till intervjuerna och för att se hur högläsningsundervisningen kan se ut i tre klassrum 

med olika lärare. Dessa observationer visade på ett aktivt arbete av både lärare och 

elever. För lärarna var läsglädje och läsförståelse de viktigaste faktorerna. För eleverna 

var den gemensamma faktorn att det var skönt att lyssna till högläsning och att det var 

viktigt med inlevelse från läraren. Detta går hand i hand med varandra eftersom 

resultaten visar att eleverna känner läsglädje när läraren läser med inlevelse. 

Fatthedine (2018:62) skriver att aktiva insatser under högläsningen är väldigt viktiga 

för att eleverna ska utveckla sina läsidentiteter. Chambers (2011:66–67) skriver att 

inlevelse från högläsaren är viktigt för att fånga lyssnaren för att synliggöra texters 

olika egenskaper. Det hör samman med det som eleverna uttryckte som en av de 

viktigaste faktorerna när det kommer till högläsning, att läraren läser med inlevelse 

annars blir det tråkigt att lyssna. Hur en text tolkas och iscensätts är olika från person 

till person. När läraren visar hur hen gör för att väcka liv i en text så modellerar hen 

läsning för eleverna (Chambers, 2011:66–67).  Eftersom lärarna använder sig av olika 

forskningsbaserade lässtrategier när de undervisar eleverna så bör eleverna få goda 

möjligheter för att utveckla sin läsförståelse samt bygga upp sitt ordförråd. 
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Alla lärare arbetade med att förklara svåra ord. Med hjälp av olika sorters läs- och 

lärandestrategier så som spågumman och de andra symbolerna för olika lässtrategier, 

text-kopplingar, tänka högt, analysbegrepp, skrift-referens, textsamtal och dialogiska 

samtal, stöttar läraren eleverna att klara av böcker på en högre läsnivå än vad de skulle 

klara på egen hand. Forskning visar att när lärare arbetar aktivt med lässtrategier 

under högläsningen så ger det mer effekt på elevernas läsförståelseutveckling (Lane & 

Wright, 2007:672, 668; Marchessault & Larwin 2014:193-194; Westlund, 2009:107). 

Alla lärare i studien arbetade för att eleverna skulle få möta skönlitterära böcker som 

låg lite ovanför sin egen läsnivå. Detta visar att lärarna har en sociokulturell inriktning 

med sitt arbete och undervisar inom den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2015:99; 

Vygotskij, 1934/1999:328–339). Gibbons (2009:43) skriver om stöttning inom den 

närmaste utvecklingszonen. När läraren undervisar inom den zonen så verkar det 

engagerande för eleverna eftersom de får utmaning men också stöttning att klara av 

svårare uppgifter. I det här fallet är det att förstå mer komplexa böcker än de skulle 

klara av på egen hand. Lane och Wright (2007:669–670) skriver att boken eleverna får 

lyssna till behöver ha valts ut noga så att eleverna får möta olika genrer samt att boken 

ger eleverna en rik upplevelse. Detta visare sig i resultaten av lärarintervjuer, då 

samtliga lärare väljer högläsningsböcker med omsorg. De tycker bland annat att det är 

viktigt att högläsningsboken har ett rikt språk och att boken utmanar eleverna. 

Eleverna uppskattade högläsning om den som läser gör det med inlevelse. De talade 

om högläsningen som en skön stund under skoldagen och lärarna talade om att tillföra 

positiva läsupplevelser. Jag tror att de talar om samma sak men från lärar- respektive 

elevperspektiv. Ledger och Merga (2018:137) lyfter högläsning som en god metod för 

att skapa positiva läsupplevelser för barn.  Fatheddine (2018:62) skriver att läsning bör 

ske med lust och med kroppen och det är det som eleverna talar om när de säger att 

det är viktigt att läraren läser med inlevelse. 

Något som jag förvånades över var att värdegrund och normer inte lyftes tydligare och 

i större utsträckning av elever och lärare. Jag anser att skönlitteratur är ett fantastiskt 

verktyg för att tala om just värdegrund och normer. Det lärare skulle kunna utveckla 

är att synliggöra syftet med högläsningen så eleverna förstår att det inte bara är en skön 

stund under dagen. De kan behöva uppmärksamma eleverna på högläsningens många 

positiva faktorer. 
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5.2  Metoddiskussion 

Valet att observera och intervjua informanter från endast en skola beslutades efter 

rådande omständigheter eftersom det endast var den skolan som svarade att de var 

intresserade av att deltaga i undersökningen. Skolorna som kontaktades via e-post till 

både reception och rektorer. På flertalet skolhemsidor hittades inte kontaktuppgifter 

direkt till lärarna. För att få ett bredare urval av informanter hade ännu fler skolor 

kunnat kontaktas via både mejl och per telefon. Personliga besök för att lämna 

information och frågat om mejladress till de lärare som skulle kunna tänkas delta i 

studien för möjligheten att kontakta dem direkt.  

Metoden observation som icke-deltagande observatör fungerade väl. Lärare eller 

elever verkade inte ta någon större notis om min närvaro. Atmosfären var lugn i 

klassrummen och eleverna verkade vara vana vid de olika arbetssätten som användes. 

Något som hade kunnat gjorts var att återvända till samma klass fler gånger detta för 

att eleverna skulle kunna känna sig mer bekväma med att ha en observatör i rummet 

och genom det eventuellt fått en mer extensiv syn på dynamiken mellan elever och 

lärare under högläsningsmomentet i klassrummet. 

Eftersom lärare och elevers tankar om högläsning, högläsningens olika syften och 

lärares metoder som var av intresse för studien så var semi-strukturerade intervjuer 

ett bra val av metod. Detta eftersom dels hade lärare och elever chans att fundera och 

återkomma med svar och tankar angående olika frågor dels för min möjlighet att ställa 

följdfrågor för att informanterna skulle kunna utveckla sina svar eller om det svarade 

något som behövde förtydligas eller förklaras. Eventuellt hade elevintervjuerna gett 

mer om de genomfördes en och en eftersom de eventuellt blev lite blyga inför varandra 

och inte vågade säga vad de tänkte. Valet att genomföra intervju i grupp var för att 

eleverna skulle ha möjligheten att utveckla varandras svar. Resultaten kunde ha blivit 

annorlunda om undersökningen genomfördes med andra metoder, om andra frågor 

ställts, om eleverna intervjuades en till en, om elevurvalet genomfördes på ett annat 

sätt, att undersökningen genomfördes på andra skolor, jämförts årskursvis eller om 

antal informanter hade varit fler och från olika skolor. Det kan vara av intresse för 

framtida studier. 
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6 Avslutning 

Det här arbetet tillför en del i den samlade bilden av hur undervisning i högläsning kan 

gå till och vad elever i årskurs fyra till sex tycker om högläsning i skolan. Det skulle 

vara intressant att genomföra denna studie i större skala och under längre tid för att se 

hur lärare från olika skolor faktiskt arbetar med högläsning i klassrummet i dessa 

åldrar och hur elever uppfattar högläsning. Eftersom PIRLS 2016 (Skolverket, 

2017:67) lyfter att läsandet bland elever minskat men testresultaten har gått upp 

undrar jag om nyckeln till det kan finnas i lärarens undervisning i klassrummen och är 

högläsning av skönlitteratur en betydelsebärande metod som lärarna använder sig av? 
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TID 

Bilagor 
Bilaga 1 – observationschema (Komprimerat för att spara plats.) 

 

Hur genomförs högläsning i årskurs 4 – 6? Observationsschema årskurs___ 

 

1. Hur introducerades boken? 

2. Förklaras syftet med högläsning? JA/NEJ 

     Kommentar: 

3. Vem läser? Lärare/Elev/Annan 

Kommentar: 

4. Vilken bok läses? 

5. Modellerade läraren läsning? (Tänka högt) JA/NEJ 

Kommentar: 

6. Pausade läraren och frågade om textens innehåll, medan läsning pågick? JA/NEJ 

Kommentar: 

7. Frågade läraren frågor om texten?  JA/NEJ 

Exempel: 

8. Vilken typ av frågor ställdes? (textkopplingar, inferenser) 

Exempel: 

9. Ställde eleverna frågor om texten? 

Exempel: 

10. Visar läraren bilder från boken? 

Hur: 

11. Verkade eleverna intresserade av att lyssna till högläsningen? 

Ja, alla  De flesta  Inte så många Ingen 

Kommentar: 

12. Hur avslutades högläsningen? 

Kommentar: 

13. Övrigt: 
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Bilaga 2 – intervjuguide elever 

1. Vad tycker ni om högläsning av skönlitteratur i skolan? 

 

2. Är det något särskilt ni tycker om/inte tycker om med högläsning av 

skönlittereratur? 

 

3. Tycker ni att högläsning av skönlitteratur är något läraren ska eller inte ska 

göra? Varför tycker ni/tycker ni inte det? 

 

4. Vem brukar läsa skönlitteraturen högt? Varför tror ni att det är så? 

 

5. Varför tror ni att läraren/elever/ljudfil/annat väljer att läsa skönlitteratur högt?  

 

6. Tror ni att lyssna till högläsning finns med som kunskapskrav i årskurs 6? 

Varför tror ni det? 

 

7. Hur brukar högläsningsbok väljas? Varför tror ni att det är så? 

 

8. Vem valde just den här högläsningsboken?  

 

9. Varför tror ni att läraren/eleverna/bibliotekarien/annan valde just den här 

boken? 

 

10. Brukar ni arbeta med högläsningsböckerna på något vis?  

Hur brukar ni arbeta då? ge exempel 

 

11. Varför tror ni att ni ska arbeta med högläsningsboken? 

 

12. Är det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 3 – intervjuguide lärare 

Vilket syfte anser läraren att metoden högläsning av skönlitteratur fyller? 

Intervju med lärare i årskurs___ 

 

1. Varför väljer du att läsa skönlitteratur högt för eleverna? 

 

2. Vad tror du eleverna tycker om högläsning av skönlitteratur? 

 

3. Har du fått någon utbildning om högläsning i elevgrupp? 

 

4. Har du fått någon teoretisk utbildning angående högläsning? 

 

5. Vilket syfte/syften tycker du att högläsningen fyller? 

 

6. Vad tror du eleverna har för uppfattningar om syftet med högläsning av 

skönlitteratur? 

 

7. Hur brukar du/ni välja högläsningsböcker? 

 

8. Hur kom det sig att just den här boken valdes? 

 

9. Vem brukar läsa ut högläsningsböckerna? 

 

10. Brukar ni arbeta med högläsningsböckerna?  

 

11. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 4 – missivbrev till elev 

Information om studie angående högläsning av skönlitteratur i 

klassrummet.  

Du tillfrågas för ditt barns räkning härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Mitt namn är Lena Carrasco och jag är student på grundlärarprogrammet årskurs 4–6 
på Mälardalens högskola i Västerås. 
 
Urvalet av informanter har skett genom att det är högläsning av skönlitteratur i 
klassrummet som är av intresse för denna studie. 
 
Ditt barn förväntas delta i en gruppintervju om tre elever där ditt barn delar med sig 
av sin syn på högläsning av skönlitteratur i klassrummet. Syftet med deltagandet är att 
jag ska bilda mig en uppfattning om några elevers tankar kring högläsning. 
Intervjun kommer att genomföras med ljudupptagning. 
 
Intervjun beräknas ta ungefär 20 minuter och kommer ske mellan vecka 17 – 19 efter 
överenskommelse med klasslärare. 
 
Det insamlade materialet kommer behandlas med yttersta försiktighet. Namn på 
elever och skola kommer ej att återfinnas i det som dokumenteras. Årskurs kommer 
att nämnas. De som kommer ha tillgång till inhämtad data är jag själv, min handledare 
från högskolan (i handledande syfte), opponent (studiekamrat som granskar arbetet) 
och examinator på högskolan. 
När arbetet är avslutat och publicerat kommer allt insamlat material att destrueras. 
 
Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du eller ditt barn har rätten 
att när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering och utan några 
negativa konsekvenser för dig eller ditt barn. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 
 
Läs gärna dokumentet tillsammans med ditt barn så att ni båda godkänner och förstår 
undersökningens syfte. 
 
Ansvariga för undersökningen: 
Lena Carrasco, 073–5040899, lco15001@student.mdh.se (Student) 
Gustav Bockgård, 021–151702, gustav.bockgard@mdh.se (Handledare) 
 
Bålsta 2019-03-01 
 
 
 
 
…………………………………….... …………………………………………… …………… 
Underskrift av vårdnadshavare Namnförtydligande  Datum 
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Bilaga 5 – missivbrev till lärare 

Information om studie angående högläsning av skönlitteratur i 
klassrummet.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Mitt namn är Lena Carrasco och jag är student på grundlärarprogrammet årskurs 4–6 
på Mälardalens högskola i Västerås. 
 
Urvalet av informanter har skett genom att det är högläsning av skönlitteratur i 
klassrummet som är av intresse för denna studie. 
 
Elever och lärare förväntas delta i en klassrumsobservation, läraren en enskild intervju 
och elever i en gruppintervju om ungefär tre elever, intervjuerna kommer ej 
genomföras samma dag som observationen. Syftet med ditt/ert deltagande är att jag 
ska bilda mig en uppfattning av hur högläsning går till i klassrummet. 
Intervjun kommer att genomföras med ljudupptagning. 
 
Intervjun beräknas ta ungefär 30 minuter för läraren och elevernas gruppintervju 
beräknas ta ungefär 20 minuter. Observation och intervjuer sker under vecka 17 – 19 
efter överenskommelse.  
 
Det insamlade materialet kommer behandlas med yttersta försiktighet. Namn på 
lärare, elever och skola kommer ej att återfinnas i det som dokumenteras. Årskurs samt 
din position kommer att nämnas. De som kommer ha tillgång till inhämtad data är jag 
själv och min handledare från högskolan (i handledande syfte), opponent 
(studiekamrat som granskar arbetet) och examinator på högskolan. 
När arbetet är avslutat och publicerat kommer allt insamlat material att destrueras. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 
negativa konsekvenser för dig. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 
 
Ansvariga för undersökningen: 
Lena Carrasco, 073–5040899, lco15001@student.mdh.se (Student) 
Gustav Bockgård, 021–151702, gustav.bockgard@mdh.se (Handledare) 
 
Bålsta 2019-03-01 
 
 
 
 
…………………………………….... …………………………………………… …………… 
Underskrift av informanten  Namnförtydligande  Datum 



Lena Carrasco SVA028 
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Bilaga 6 – bild från klassrum 

 

 

 

 


