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Abstract 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka vilka arbetsmetoder lärarna 
använder i samband med högläsning för att främja läsmotivation. Syftet är även att 
undersöka vilka aspekter av arbetet med högläsning tidigare forskning visar är viktigt 
för lärare att tänka på vid högläsning i årskurserna F–3. Metoden som används är en 
litteraturstudie som omfattar åren 2000–2016. Resultaten visar enhälligt att högläsning 
har en positiv inverkan på elevers läsmotivation. Dessutom framkom att kombinat-
ionen högläsning och boksamtal stimulerar till läsmotivation, språkutveckling och ut-
veckling av sociala förmågor. Slutsatsen av denna studie är att forskningsvärlden är 
överens om att högläsning har positiva effekter på elevers läsmotivation.  
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1 Inledning  
I sin bok Den meningsfulla högläsningen påtalar författaren Anne-Marie Körling (2012) vik-
ten av högläsning och hur den stimulerar och utvecklar elevers läsförmåga, ordförråd 
och vägen in i skriftspråket (Körling, 2012 s. 46). Att högläsning ökar elevers läsförstå-
else och språkutveckling är något jag fått höra och läsa om under mina studier till grund-
skollärare i F–3 (Meyer och Wardrop, 1994 s. 14). Under min verksamhetsförlagda ut-
bildning har jag dock inte upplevt högläsning som en prioriterad undervisningsaktivitet. 
Högläsningen har inneburit att läraren läst högt ur en vald bok i ett avslappningssyfte i 
samband med fruktstund. För att stimulera eleverna till läsförståelse och läsmotivation 
talar forskaren och skribenten Jonas Andersson (2015a) om dialogisk högläsning där 
man läser med barnen och inte för barnen med stimulerande samtal före, under och efter 
högläsningen (Andersson, 2015a s. 44). Detta arbetssätt har jag inte mött under min 
verksamhetsförlagda utbildning men jag antar att den skulle stimulera till elevers kun-
skapsutveckling och läsmotivation då aktiva samtal och interaktion mellan läraren och 
eleverna skapar lust att lära enligt Karin Jönsson, universitetslektor i didaktik (Jönsson, 
2009 s. 189). Utbildningspedagogen Maria Heimer (2016) skriver att läsförståelsen, 
språkutvecklingen, kommunikationsförmågan och läsmotivationen ökar med högläs-
ning.  
 
De internationella undersökningarna från PISA (2011) och PIRLS (2011) visar att 
svenska elever läsförmåga mellan åren 2000 och 2012 har legat på en låg nivå. Denna 
nedåtgående trend är oroande enligt Skolverket (2012a) som ser ett svikande läsintresse 
hos elever som grunden för resultaten (Skolverket, 2012a). I media har man kunnat läsa 
om denna nedåtgående trend hos elever och vårt digitala samhälle anses vara en av 
orsakerna till detta (Lärarnas Tidning, 2011). I en rapport från Göteborgs Universitet 
skriver en av forskarna Monica Rosén (2011) att elevers läsförståelse drastiskt har sjun-
kit och menar att ökandet av datoranvändningen bland barn är en stark bidragande 
faktor till denna nedgång (Monica Rosén, Lärarnas Tidning, 2011). Skolinspektionen 
(2015) skriver i sin rapport att en förklaring till elevers försämring av läsförmågan är att 
undervisningen inte är individanpassad och att eleverna inte får möta vardagsnära texter 
utifrån deras egna erfarenheter och tidigare kunskaper (Skolinspektionen 2015). I 
Svenska elever bättre i PISA kan man läsa om nya resultat från PISA från december 2016 
att elevers läsförmåga har förbättrats (Skolverket 2016). Det är framförallt lågpreste-
rande elever som bidragit till resultatförbättringen. Vi kommer behöva se fler resultat 
innan vi kan bekräfta om de positiva resultaten är bestående (Skolverket 2016).  
 
Mina erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen har varit att elever med 
låg läsförståelse inte visat något stort intresse för att läsa. Läsförståelsen och läsmoti-
vationen kanske skulle kunna utvecklas med högläsning och stimulerande samtal för att 
höja elevers läsmotivation. I Stimulera läsintresse kan man läsa att elevernas förutsätt-
ningar, behov, förkunskaper och valet av texter bör ligga till grund för att stimulera 
elevers läsintresse (Skolverket, 2015b). I Motivation en viktig nyckel till elevens framgång står 
skrivet att motivation främjar elevers skolframgångar och lyfter vikten av att stimulera 
elevers inre motivation där långsiktiga mål utvecklas utifrån elevens egen drivkraft 
(Skolverket, 2015a). Barbro Westlund (2009) lektor i didaktik hävdar att motivation, 
självkänsla, lärarens feedback och kunskapsinhämtning hänger ihop där motivationen 
ökar elevers självkänsla och resultatet blir ett egenansvar i kunskapsinhämtningen 
(Westlund, 2009 s. 31).  
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Egna erfarenheter av högläsning, elevers försämrade läsförståelse enligt PISA och 
PIRLS och ett intresse för högläsning som undervisningsmetod ligger till grund för 
denna studie. Som blivande lärare har man bland annat det stora ansvaret att ge eleverna 
rätt förutsättningar att lyckas i skolan. Grunden till lärandet måste, enligt Skolverket 
(2011) läggas redan i tidigare årskurser och därmed bidra till en lust och glädje att lära 
(Skolverket, 2011 s.10). Jag vill därför undersöka hur högläsning kan påverka till elevers 
läsmotivation i årskurserna F-3.  
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2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet syftar till att ge en överblick över relevant litteratur utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. Inledningsvis tas begreppet högläsning upp och vad som 
skrivs i styrdokumenten om högläsning. Sedan följer en presentation om de internat-
ionella undersökningarna PISA och PIRLS där nivån på elevers läsförståelse presente-
ras och förklaras närmare. Studiens teoretiska utgångspunkt det sociokulturella per-
spektivet och den proximala utvecklingszonen förklaras sen och följs av vad litteraturen 
säger om högläsning ur ett sociokulturellt perspektiv. Avslutningsvis presenteras be-
greppet läsmotivation där vikten av inre och yttre motivation för lärande är avgörande 
samt lärarens roll i detta. 

 
2.1 Högläsning  
Definitionen av begreppet högläsning utgår i denna studie från läraren Anne-Marie 
Körlings (2012) ord som menar att högläsning är att ge röst åt det skrivna ordet där 
artikulation och kroppsspråk förmedlar texten till lyssnare (Körling, 2012 s. 19). 
 
Högläsning är en bra undervisningsmetod för elevers läs- och språkutveckling menar 
utbildningspedagogen Maria Heimer (2016). Hon anser att eleverna får ta del av ett rikt 
ordval, språkuppbyggnad, berättelsens uppbyggnad och förmågan att läsa mellan ra-
derna och detta stimulerar eleverna till egen läsning. Om syftet med högläsningen är 
språkutveckling bör den, enligt Heimer (2016) dock inte ske när eleverna är ofokuse-
rade och hungriga. Högläsningen får istället en lugnande effekt på eleverna och ingen 
språkutveckling sker (Heimer, 2016 s. 19). Pedagogikprofessorn Torlaug Lökensgard 
Hoel (2006) har forskat om elevers inlärning genom interaktion och ser på högläsning 
som ett meningsskapande där en läsande person överför en text till en annan person 
som omtolkar, vilket betyder göra texten till sin egen. Han hävdar att högläsning i av-
slappningssyfte och med en person som passivt och utan bakomliggande tanke läser 
texten inte ger meningsskapande resultat (Lökensgard Hoel, 2006 s. 120).  
 
Körling (2012) anser att högläsning skapar gemenskap, delade upplevelser och lär barn 
vad litteratur är och hur den kan påverka dem själva och omvärlden (Körling, 2012 s. 
21). Westlund (2009) säger att högläsning bör ske dagligen under hela skoltiden och 
menar att detta stimulerar till ett utvecklat ordförråd och skapar goda förutsättningar 
för elevers läsmotivation (Westlund, 2009 s. 107).  
 
Minna Avrin (2004) fortbildare för pedagoger, säger att en av högläsningen positiva 
effekter är att den skapar förutsättningar för eleverna att ta till sig svårare text än vad 
de själva behärskar samt att eleverna lär sig användningen av synonymer genom hög-
läsningen (Avrin 2004 s. 39). Detta är något Körling (2012) instämmer i och anser vara 
pedagogiskt då högläsning ger eleverna nya ord, begrepp och möjligheter att tänka och 
vara kreativa (Körling, 2012 s. 47). 
 
Maj Björk (1996) lärarutbildare inom didaktik och svenskdidaktik och Caroline Liberg 
(1996) professor med inriktning mot läs- och skrivprocesser, menar att högläsning är 
viktig för att naturliga tillfällen ges att genom örats språk växa in i skriftspråket och 
barnet får en röst att efterlikna och intresset att läsa egna böcker (Björk & Liberg, 1996 
s. 23). Högläsning har en positiv inverkan på elevers egen läsning och stimulerar till 
elevers läsmotivation (Körling, 2012 s. 45).  
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Ingvar Lundberg (2006) forskare inom läs- och skrivutveckling, hävdar att barns in-
tresse för läsning och litteratur stimuleras av högläsning då de under läsningen upp-
täcker en värld av spänning, äventyr, kunskap och glädje i böckernas värld (Lundberg, 
2006 s. 42). Betydelsen av lärarens kroppsspråk och mimik vid läsning är viktig menar 
docenten i pedagogik Ann-Katrin Svensson (2009) och hävdar att det även stimulerar 
barnets språkutveckling och skriftspråk och dessutom skapas en interaktion mellan lä-
rare och elev där texten reflekteras och diskuteras (Svensson, 2009 s. 150). Gunilla 
Molloy (2008) lektor i svenska med didaktisk inriktning menar att effekten blir större 
när den läsande läraren med röster, mimik och hela sin personlighet ger liv åt en berät-
telse och använder sig själv som undervisningsmaterial. Lärarens berättande ger ele-
verna verktyg om återberättandets konst och kan därmed tillämpa detta vid boksamtal 
(Molloy, 2008 s. 57). Kerstin Dominkovic (1987) forskare i specialpedagogik, anser att 
högläsning skapar ett bokintresse hos barn. Hon hävdar att bokintresset skapas utifrån 
barnets intryck och imitation av vuxnas intresse för böcker och barnen vill barnen där-
för imitera de vuxna (Dominkovic 1987 s. 26). 

 
2.2 Begreppet högläsning i styrdokumenten 
Styrdokumentens riktlinjer ligger till grund för lärandet som sker i skolan. Lärare och 
pedagogers undervisningsarbete stödjer sig på styrdokumentens grundläggande riktlin-
jer och kunskapsmål för eleverna att arbeta mot. Högläsning finns inte nämnd specifikt 
i läroplanen men i centrala innehållet för ämnet svenska står att eleverna ska utveckla 
lässtrategier för att förstå och tolka texter och att eleverna ska få ta del av skönlitterära 
texter och texter från olika delar av världen (Skolverket, 2011 s. 223). Astrid Roe (2014) 
forskare inom lärarutbildning och skolforskning, menar att högläsningen utvecklar ele-
vernas förmågor att ta del av innehållet i olika sorters texter, förstå texternas uppbygg-
nad, ökar läsförståelsen och stimulerar till läsmotivation (Roe, 2014 s. 163–164). Under 
skolans värdegrund och uppdrag står att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade” och genom läsning och samtal får eleverna möjligheter till att kommuni-
cera och därmed öka tilltron till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011 s. 9). Vidare 
kan man i läroplanen läsa att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
sitt tal- och skriftspråk i syfte att utveckla sin språkförmåga och kunna uttrycka sig i 
olika sammanhang och för skilda syften. Den amerikanska läsforskaren Linda Gambrell 
(2011) hävdar att boksamtal där interaktionen är central ger eleverna möjligheter att 
utveckla sitt språk, sitt eget lärande, skapa en egen identitet utifrån egna erfarenheter 
och stimulerar till fortsatt lärande (Gambrell, 2011 s. 90). Enligt Skolverket (2011) är 
skolans uppdrag att ”främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskap och 
värden” (Skolverket, 2011 s. 9). I övergripande mål och riktlinjer står att läraren ska 
”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” och att skolan 
ska stimulera elever att utvecklas efter egna förmågor, stimulera användningen och ut-
vecklingen av förmågorna och att deras kunskapsutveckling går framåt (Skolverket, 
2011 s. 14). Här är lärarens roll viktig. En aktiv, engagerad och intresserad lärare som 
individanpassar undervisningen efter elevernas förmågor skapar bäst förutsättningar till 
fortsatt lärande och läsmotivation (Roe, 2014 s. 51). I läroplanen står att skolan ska vara 
en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära (Skolverket, 2011 
s. 10). Rektorns ansvar för skolans utveckling mot de nationella målen är att verksam-
heten är under ständig prövning där resultat granskas, utvärderas och nya metoder prö-
vas (Skolverket, 2011 s. 11).  
 

2.3 Svenska elevers nivå i läsförståelse i PISA och PIRLS 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) och PISA (Programme for 
International Student Assessment) är två internationella undersökningar där nivån på 
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elevers läsförståelse i deras modersmål mäts och jämförs med övriga OECD-länder 
(Skolverket, 2012a, 2012b). Undersökningarna mäter elevernas läsförmåga, läsvanor 
och attityderna till läsning (Skolverket, 2012a, 2012b). De senaste undersökningarna 
genomförda år 2001, 2006 och 2011 visar genomgående dåliga resultat på svenska ele-
vers läsförmåga. PIRLS undersökning från 2011 med 49 deltagande länder visar att 
nivån på svenska elevers läsförmåga är sämre än från de tidigare resultaten år 2001 och 
2006. PIRLS mäter läsförståelsen av elever i årskurs 4 och utgår från följande aspekter: 
förståelseprocesser, syftet med läsningen, läsvanor och elevers inställning till läsning 
(Skolverket, 2012a s. 7, 16). Betydelsen av lässtrategier för elevernas läsförståelse är av 
stor vikt och PIRLS studie visar att svenska elever inte får möjligheter till detta i skolan 
(Skolverket, 2012a s. 8). Försämringen av elevers läsförståelse gäller i synnerhet läs-
ningen av sakprosatexter. PISA-undersökningen där läsförståelsen hos 15-åriga elever 
har undersökts, visar också negativa resultat främst bland svaga läsare vars läsförmåga 
har försämrats (Skolverket, 2012b).  
 
Läsförmågan är viktig för att kunna utveckla kunskaper i skolan, få bra betyg och för 
att i framtiden utbilda sig och få ett bra arbete säger författaren Karin Taube (2007). 
Läsförmågan är en förutsättning för att klara sig i dagens globaliserade och teknologiska 
samhälle (Taube, 2007 s. 129). Förmågan att läsa anvisningar, skyltar, fylla i blanketter 
behövs för att fungera i dagens samhälle menar författaren Britta Stensson (2006). Hon 
hävdar att en viktig aspekt av läsförmågan är kritiskt granska, tolka och värdera läst text. 
Utan läsförmåga finns ingen möjlighet till kritisk granskning, påverkan eller möjlighet 
till förändring av vår omvärld och därmed sjunker värdet på demokratin (Stensson, 
2006 s. 7).  
 

2.4 Teorianknytningar 
Denna studie grundar sig på relevanta aspekter ur det sociokulturella perspektivet som 
kommer att presenteras nedan. 

 
2.4.1 Sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Vygotskijs teori om utveckling, lä-
rande och språk (Säljö, 2012 s. 185). Vygotskij hävdar att kunskap, lärande och utveckl-
ing sker genom aktiviteter och social interaktion mellan individer. Interaktionen och 
kommunikationen ligger till grund för utveckling och lärande skriver Roger Säljö, pro-
fessor i psykologi (2012 s. 195). Språket är människans viktigaste redskap enligt 
Vygotskij och i den kommunikativa process som sker mellan människor skapas språk-
liga förmågor och begrepp som ger en bättre omvärldsuppfattning (Säljö, 2012 s. 189). 
Människan lär sig ständigt i olika sociala sammanhang och Vygotskij menar att språk-
utvecklingen är beroende av både sociala och biologiska faktorer (Svensson, 2009 s. 
32–33). Enligt Vygotskij är det kommunikationen med andra människor som formar 
vårt tänkande där fantasi, estetiska uttryckssätt och förmågan att minnas ur ett mer 
avancerat perspektiv (Säljö, 2012 s. 191). Vygotskij lyfter även imitation som ett viktigt 
inlärningsredskap där interaktionen skapar förutsättningar för elever att imitera vuxnas 
språk och därmed socialiseras in i kulturgemenskapen (Vygotskij I: Westlund, 2009 s. 
21). Samtal före, under och efter lästa texter ur ett sociokulturellt perspektiv leder till 
interaktion mellan individer och detta anser Vygotskij skapar ett lärande och en utveckl-
ing hos eleven (Westlund, 2009 s. 107; Jönsson, 2009 s. 189; Säljö, 2012 s. 195). Jag 
ämnar i denna bakgrund visa högläsningens effekter för ökad läsmotivation hos elever. 
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2.4.2 Proximala utvecklingszonen 
Inom det socialkulturella perspektivet finns en av Vygotskijs idéer: den proximala ut-
vecklingszonen (Zone of Proximal Development) där lärande och utveckling är stän-
digt pågående processer och där lärandet bör ligga precis ovanför det barnet behärskar 
(Säljö, 2012 s. 193). Den proximala utvecklingszonen är en zon där elever befinner sig 
när de nästan behärskar en uppgift självständigt och utan stöd från en mer kunnig per-
son. Lärarens högläsning ger elever möjligheter att lyssna till texter som är svårare än 
de själva behärskar och därmed skapas en utveckling och ett lärande hos eleverna inom 
den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2012 s. 193). Utifrån den proximala utveckl-
ingszonen kan läraren välja högläsningsböcker precis över elevernas förmåga och där-
med utvecklar eleverna sitt ordförråd och sitt språk. Vygotskij menar att kunskaper och 
färdigheter alltid finns inom räckhåll för elever (Säljö, 2012 s. 193). Westlund (2009) 
hävdar att lärarens förkunskaper om elevernas individuella kunskapsnivåer spelar en 
viktig roll då utmaningsnivån måste individanpassas till varje elev (Westlund, 2009 s. 
21). Den brittiske författaren Aidan Chambers (1993) menar att den proximala utveckl-
ingszonen kan kopplas till lärarens högläsning och efterföljande boksamtal då den in-
nefattar en interaktion mellan lärare och elev där läraren är den mest kunnige. Eleverna 
utvecklar förmågor under interaktionen där nya ord, textens uppbyggnad och struktur 
lärs in. Vid gruppsamtal kan även en elev-elev interaktion förekomma där elever med 
svårigheter lär av elever som kommit längre i läsutvecklingen (Chambers, 1993 s. 29). 

 
2.5 Högläsning ur ett sociokulturellt perspektiv 
Kerstin Dominkovic (2006) forskare i specialpedagogik, Yvonne Eriksson (2006) fors-
kare och Kerstin Fellenius (2006) lektor i specialpedagogik skriver att med texter som 
verktyg skapar högläsningen en gemensam upplevelse mellan två personer. Ur det so-
ciokulturella perspektivet skapas en gemensam interaktion, förståelse och goda inlär-
ningsförutsättningar (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006 s. 17–19).  
Att samtala om lästa texter är något hon menar är viktigt då det skapar möjligheter till 
associationer till egna upplevelser. Detta skapar en mer personlig upplevelse och främ-
jar elevers språkmedvetenhet och lusten att utforska olika världar (Svensson, 2009 s. 
151). Detta uttrycker även Stensson (2006) vara viktiga aspekter i främjandet av språk-
utvecklingen där hon menar att elevernas tankar, reflektioner och tolkningar skapar bra 
strategier för deras egna individuella läsning (Stensson, 2006 s. 120).  
 
Karin Jönsson (2009) universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning menar att 
boksamtalet kan vara lika viktigt som högläsningen där hon poängterar vikten av att 
skapa gemensam mening ur det lästa som avgörande för elevers förmåga att förstå det 
hörda och lästa (2009). Boksamtalet simulerar elever i utvecklingen av egna föreställ-
ningsvärldar där fantasin bygger upp förståelsen för texten (Jönsson, 2009 s. 189). 
Chambers (1998) lyfter även han vikten av boksamtal i samband med högläsning och 
betonar gemenskapen i deltagarnas tankar, känslor och tolkningar av texten som viktiga 
i förståelseprocessen (Chambers, 1998 s. 29–30). Författaren nämner några viktiga 
aspekter att tillämpa för att boksamtalet ska bli så lärorikt som möjligt. Elevers åsikter 
om vad man gillade och inte gillade med boken bör tas upp i ett boksamtal och även 
möjligheter till att räta ut frågetecken och slutligen att upptäcka mönster och kopplingar 
i den lästa texten (Chambers, 1998 s. 18–21). Han talar om läshjulet som en motivation 
att vilja läsa mer. Första steget i läshjulet är urvalet av litteratur, sedan följer läsmiljön 
och tiden som avsätts till läsning. Avslutningsvis får eleverna samtala och ge reaktioner 
på den lästa texten. Dessa olika steg i läshjulet innefattar ett vuxenstöd genom hela 
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processen. Eleven får delge sina lästa upplevelser med klassen för att stimulera kamra-
terna till nyfikenhet att läsa boken. Lärarens feedback genom denna process skapar 
utveckling och läsmotivation (Chambers, 1998 s. 13). Molloy (2008) hävdar dock att 
det finns vissa svårigheter med samtal efter högläsning och nämner lärarens roll som 
avgörande där ett inte alltför styrande samtal av läraren bör förekomma då detta i annat 
fall kan hämma elevers läsmotivation (Molloy, 2008 s, 79).  
 
Syftet med undervisningen bör ha en central roll där läraren måste vara medveten om 
hur och varför lärandet i klassrummet sker, skriver Westlund (2009). Att bara imitera 
skapar inget lärande hos elever utan läraren måste tillämpa förståelsestrategier för att 
eleverna ska förstå syftet att tillämpa en annan persons strategi och göra den till sin. 
”Förståelse kan inte imiteras utan måste byggas upp inifrån” (Westlund, 2009 s. 38). 
Heimer (2016) lyfter olika kriterier som avgörande för att högläsning ska användas som 
pedagogiskt verktyg (Heimer, 2016). Boken ska kunna kopplas till elevernas egna erfa-
renheter och genom diskussion och reflektion ge nya insikter och erfarenheter. Förfat-
taren nämner de didaktiska frågorna varför, hur, vad och vilka som viktiga i valet av bok; 
Varför just denna bok? Hur ska innehållet bearbetas? Vad är syftet med läsningen? 
Vilka andra böcker innehåller samma tema och kan de jämföras? (Heimer, 2016 s. 18).  
 
Sammanfattningsvis visar litteraturen att högläsning som undervisningsmetod stimule-
rar elevers läsmotivation och efterföljande boksamtal skapar en gemensam interaktion 
där det sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen har stor bety-
delse för elevernas utveckling. 
 

2.6 Läsmotivation  
Begreppet läsmotivation definieras i studien till den inre motivationen som får männi-
skor att vilja läsa för sin egen skull (Andersson, 2015b s. 24). 
 
När man läser litteraturen lyfter författarna olika aspekter som stimulerar elevers läs-
motivation. Pedagogikprofessorn Karin Taube (2007) talar om lärarens roll och ansvar 
gällande sambandet elevers framgång och misslyckanden i relation till elevens självbild 
och motivation. Lärare måste ha kompetens att hantera båda aspekterna i syfte att 
främja elevers läsmotivation och det fortsatta lärandet. Hon hävdar att elevers läs-själv-
bild, (elevens egen bild av sin läsförmåga) påverkar elevernas motivation och lusten att 
lära (Taube, 2007 s. 81). Självbilden är inte medfödd utan skapas utefter svårigheterna 
på uppgifter som individen mött och klarat av och av värderingar från betydelsefulla 
personer i vår omgivning (Taube, 2007 s. 82). Författaren talar också om självvärdering 
där tre olika självbilder ingår, elevens ”själv-jag”, (så som eleven vill vara) sitt upplevda 
jag och slutligen ”real-jaget”, (elevens egen uppfattning om sig själv) där självvärde-
ringen sänks av en alltför stor skillnad på elevens ”själv-jag” och ”real-jag” (Taube, 2007 
s. 84). Höga ambitioner i kombination med dåliga resultat sänker självvärderingen, låga 
ambitioner och dåliga resultat sänker inte självvärderingen lika mycket. Faran med låga 
ambitioner hos elever menar hon är en passivitet där eleven inte gör några ansträng-
ningar att försöka klara uppgifterna och på lång sikt leder detta till att skolan inte är 
viktig (Taube, 2007 s. 84). Läraren har en viktig roll att stärka elevens självbild där po-
sitiva kommentarer och feedback till eleverna kan öka deras självbild och eleven ut-
vecklar därmed en positiv inställning till uppgifter. Elevers framtida självbild kan skadas 
genom lärares ogenomtänkta kommentarer menar Taube (2007 s. 86). 
 
Författarna Paul L. Morgan och Douglas Fuchs (2009) talar om två aspekter som av-
görande för elevens läsmotivation. Elevens egna mål och riktlinjer i sitt skolarbete och 



 

 8 

elevens egen övertygelse om sin kompetens (2009 s. 167). De nämner också kopplingen 
mellan elevers läsförmåga och läsmotivation där en bra läsförmåga leder till högre läs-
motivation (Morgan och Fuchs, 2009 s, 167). Avrin (2004) framhåller andra viktiga 
aspekter gällande läsmotivation: god kvalitet på litteraturen med ämnen och genrer som 
engagerar och intresserar eleverna. Lärarens stöd och vägledning är viktig där eleverna 
stimuleras till motivation och framgång att framgången beröms. Slutligen skriver Avrin 
(2004) att syftet bör vara meningsfull läsning för öka läsmotivationen (Avrin, 2004 s. 
59). Motivationen driver eleverna till att se utmaningarna med läsningen som något 
positivt, de blir bättre läsare och lär sig mer om omvärlden (Westlund, 2009 s. 26). 
 
Den amerikanska läsforskaren Linda Gambrell (2011) lyfter flera faktorer som viktiga 
när det gäller läsmotivation. Hon nämner att lärare måste inspirera eleverna att hitta ett 
värde och en mening med uppgifter och aktiviteter för att stimulera elever till läsmoti-
vation. Sambandet mellan egna erfarenheter och uppgifter i skolan främjar elevers mo-
tivation då en igenkänningsfaktor gör att eleverna blir mer engagerade och delaktiga. 
Motivationen ökar när det finns ett samband mellan elevers liv och skolan i uppgifterna 
i skolan, menar Gambrell (2011 s. 173). Hon skriver att högläsningen är viktig för ele-
vers läsmotivation och läsutveckling och bör prioriteras i läroplaner (Gambrell, 2011 s. 
172–173).  
 
Gambrell (2011) hävdar att elevers läsmotivation ökar när de ges möjligheter till fortsatt 
läsning och menar att tiden som avsätts för läsning i klassrum är avgörande för elevers 
läsmotivation. Ihållande läsning skapar läsmotivation hos eleverna och samtidigt en bra 
grund till att utvecklas till en kunnig läsare (Gambrell, 2011 s. 174). 
Hon anser att läsmotivation ökar när omgivningen återspeglar värdet och vikten av  
läsning. Hon talar också om att konstruktiv och stödjande feedback stimulerar till läs-
motivation där lärarens ord ger ett erkännande av prestationen och elevens kompetens 
och detta stimulerar till läsmotivation. Utmanande uppgifter ger eleverna bevis och be-
löningar på sina prestationer och detta resulterar i en ökad känsla av kompetens och en 
ökad motivation. Belöningar i samband med läsning såsom pengar 
eller priser kan få motsatt effekt på läsmotivationen (Gambrell, 2011 s. 176). Hon talar 
om att läsmotivationen ökar när eleverna får interagera socialt med andra elever och 
kommunicera under läsningen. Klasskamraters framsteg kan öka tilltron till den egna 
förmågan att lyckas och genom att arbeta tillsammans ökar motivationen och engage-
manget att vilja lära (Gambrell, 2011 s. 175). 
 
Bokval är avgörande för elevers läsmotivation. Eleverna ska ges utmaningar på rätt nivå 
för att skapa en känsla av kompetens och prestation som i sin tur utvecklar läsmotivat-
ion. För svåra böcker ger motsatt effekt och läsmotivationen försvinner och för lätta 
böcker stimulerar inte eleverna och läsmotivationen förvinner skriver Gambrell (2011 
s. 176). Slutligen nämner hon klassrumsmiljön som viktig och att den påverkar läsmo-
tivationen. Ett klassrum fyllt med litteratur skapar positiva effekter och sänder ut sig-
naler att läsning är en värdefull och givande aktivitet och detta stimulerar till läsmoti-
vation och utvecklar elevernas läsvana (Gambrell, 2011 s. 173).  
 
Pedagogikprofessorn Olga Dysthe (2003) lyfter några viktiga faktorer ur ett sociokul-
turellt perspektiv som avgörande för elevers motivation (Dysthe, 2003). Samhället och 
kulturens inbyggda förväntningar på elever skapar motivation där lärandet upplevs som 
meningsfullt. Skolans läromiljö är viktig där elever stimuleras till ett aktivt lärande. Till 
sist talar författaren om interaktionen där eleverna känner acceptans och blir berömd 
för sina prestationer och därmed skapas en egen identitet och detta i sin tur skapar 
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motivation för fortsatt lärande, menar författaren (Dysthe 2003 s. 38–39). Låg motivat-
ion hos elever leder till felaktig och ineffektiv användning av lässtrategier som i sin tur 
leder till låg läsmotivation (Westlund, 2009 s. 33–34). Detta kan långsiktigt leda till ett 
begrepp kallat Matteuseffekten. Den uppstår när elevers läsning minskar och skriftsprå-
ket inte utvecklas. Detta leder till sämre läsförmåga och resultatet blir minskad läsmo-
tivation (Westlund, 2009 s. 165). 
 

2.7 Lärarens roll 
Svensson (2009) nämner interaktionen under högläsningen där texten reflekteras och 
diskuteras som stimulerande för eleverna (Svensson, 2009 s. 150). Westlund (2009) 
skriver att syftet med undervisningen måste ha en central roll där läraren måste vara 
medveten om hur och varför lärandet i klassrummet sker. Att bara imitera skapar inget 
lärande hos eleverna. Läraren måste tillämpa förståelsestrategier för att eleverna ska 
förstå syftet med uppgiften för att eleverna sen ska kunna göra om den strategin till sin 
egen för en bättre förståelse (Westlund, 2009 s. 38).  
 
Högläsning som pedagogiskt verktyg skapar bra förutsättningar för elever att utveckla 
läsmotivation, språk, sociala förmågor och en förståelse för omvärlden. Litteraturen i 
denna studie visar samstämmiga resultat att högläsning, boksamtal och lärarens roll är 
viktiga aspekter för elevers läsmotivation och dessa positiva effekter påvisar högläs-
ningens viktiga roll i skolan och att den bör finnas med i styrdokumenten. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt i att högläsning kan bidra till elevers läsmotivation är syftet med 
denna litteraturstudie att undersöka hur lärare arbetar med högläsning i klassrummet 
för att öka elevers läsmotivation i ämnet svenska i årskurs F–3. Studien utgår från föl-
jande frågeställningar:  

 

 

 Vilka arbetsmetoder använder lärare i samband med högläsning för att 
främja elevers läsmotivation?   

 Vilka aspekter av arbetet med högläsning är enligt tidigare forskning särskilt 
viktigt för läraren att tänka på? 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens utformning där metodvalet redogörs samt hur in-
formationssökningen gick tillväga utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sedan pre-
senteras urvalet av artiklar, följt av studiens etiska aspekter. Därefter presenteras hur 
databassökningen gick tillväga i sökningen efter relevant forskning utifrån studiens syfte 
och frågeställningar. Avslutningsvis presenteras tabeller, den manuella sökningen som 
genomfördes, kvalitetsgranskningen, materialanalysen och en presentation av samtliga 
avhandlingar och artiklar inkluderade i studien. 

 
4.1 Val av metod 
Metoden som används i denna studie är en litteraturstudie som bygger på tidigare do-
kumenterad forskning där frågorna ställs till litteraturen istället för till personer. Enligt 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) baseras litteraturstudier på aktuell 
forskning med empiriska undersökningar där syftet är att kritiskt granska och samman-
ställa litteratur, relevant forskning och vetenskapliga artiklar inom det valda området 
(Eriksson Barajas et al. 2013 s. 25–26). Arbetet med studien inleddes med en formule-
ring av syfte och tillhörande frågeställningar genomförbara att göra en undersökning 
på. I denna studie har relevanta sökord och ämnesord utifrån syfte och frågeställningar 
har använts i olika databaser för att finna aktuell forskning. Artiklar och avhandlingar i 
studien har kritiskt granskats och analyserats utifrån syftet och frågeställningarna. Re-
sultatet har sedan sammanställts, redovisats och diskuterats.  
 

4.2 Urval och avgränsningar 
I denna studie har jag enbart utgått från frågeställningarna och syftet i sökandet efter 
aktuell och relevant forskning. Litteraturstudier ska vila på vetenskaplig grund och an-
vändningen av både svensk och utländsk litteratur och forskning ökar därmed validite-
ten. Studien innehåller fyra svenska avhandlingar och två internationella artiklar. Ett 
kriterium i denna studie är att urvalet av artiklar och forskning enbart valts ut från 2000-
talet och framåt då jag anser att sökningen före år 2000 inte är lika aktuell med tanke 
på skolans utveckling och för att syftet med studien är att belysa den senaste forsk-
ningen inom detta område. Förra läroplanen utkom 1994 och detta innebär ett alltför 
stort tidsspann. Ett annat kriterium var att urvalet av forskningsartiklar och avhand-
lingar gjordes utifrån frågorna: 
 

 Handlar texten om högläsning, läsmotivation i först och främst F–3?  

 Hur tillämpades metoderna? 

 Vilka resultat visar studien? 

 Svarar den till studiens syfte? 
 
Endast rapporter, artiklar och avhandlingar utifrån ovanstående kriterier har lästs till 
denna studie. Forskningsartiklarna och avhandlingarna som sökts har granskats av sak-
kunniga (peer-review) för att ge studien hög validitet. Materialet har valts ut först och 
främst för att undersöka årskurs F–3. Endast en artikel har valts ut från årskurs 4 då 
denna artikel ansågs vara relevant för min studie. Jag anser att denna avgränsning ger 
bäst resultat för syftet i min studie. I Larsens (2009) bok kan man läsa om objektivite-
tens roll i studier (Larsen, 2009 s. 15). Objektiviteten är viktig att förhålla sig till i ge-
nomförandet av studier för att få ett så rättvist och objektivt resultat som möjligt. Att 
vara helt objektiv kan vara svårt när egna värderingar, tankar och förutfattade meningar 
kan ge en felaktig syn på resultatet och därmed påverkar studiens validitet (Larsen, 2009 
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s. 15). Studien innehåller både kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier och detta 
styrker reliabiliteten i denna studie. 
 

4.3 Etiska aspekter 
I genomförandet av en litteraturstudie måste etiska aspekter övervägas innan arbetet 
påbörjas (Eriksson Barajas et al. 2013). Dessa etiska aspekter rör främst urval och re-
sultat. I litteraturstudier är vikten av reliabilitet och validitet av stor betydelse för resul-
tatets trovärdighet. Reliabilitet betyder att studien är tillförlitlig samt att den ska kunna 
reproduceras med samma resultat av en annan person. Genom beskrivningen av denna 
studies process möjliggörs att den kan göras igen och prövas. Validitet handlar om stu-
diens giltighet, att endast studiens avsedda frågor har undersökts. Det betyder att det 
är enbart studiens frågeställningar har legat till grund för sökningen av relevant forsk-
ning i denna studie (Kihlström, 2007a s. 231). Jag har i denna studie enbart valt ut 
artiklar och avhandlingar som är etiskt granskade (peer-review). Resultaten i studien har 
presenterats oavsett positiva eller negativa effekter och följaktligen inte enbart artiklar 
som stöder min egen åsikt om aktuellt ämne i studien. Samtliga resultat ska enligt Er-
iksson Barajas et al. (2013) presenteras oavsett forskarens åsikt (Eriksson Barajas et al. 
2013 s. 70). Sökord, databaser och andra tillvägagångssätt redovisas i löpande text och 
i tabeller för att ge en tillförlitlig studie. Struktur, noggrannhet och dagsaktuell forskning 
utifrån vissa på förhand bestämda årtal har varit viktiga aspekter i valet av mitt material 
i studien för att få en hög validitet. I denna studie har noggranna överväganden under 
arbetets gång gjorts för att följa dessa etiska aspekter gällande författarnas urval och 
resultat i sina studier. I Dimenäs (2007) kan man läsa om generaliserbarhet där storleken 
på studier avgör möjligheten till generalisering (Kihlström, 2007b s. 165). Studiens ge-
neraliserbarhet kommer att diskuteras i diskussionsdelen.  

 
4.4 Databassökning 
Sökningar gjordes på databaser på Högskolan Dalarna där möjlighet till avgränsningar 
finns för vetenskapliga källor (peer-review). Databaser som använts är Högskolans da-
tabaser Libris, Summon och ERIC då dessa sökmotorer rekommenderas av Högskolan 
för att hitta relevant material och genom större tillgänglighet till artiklar. Sökningen 
fortsatte med speciellt utvalda engelska sökord som syftar till frågeställningen i min 
studie i databasen ERIC. Vid materialinsamlingen användes sökord som relaterar till 
högläsning och läsmotivation. Initialt användes ordet högläsning, läsmotivation, läslust och 
litteraturläsning. Dessa sökord gav inte önskat sökresultat då svensk forskning i mitt ak-
tuella ämne var för begränsad och därför valdes istället engelska sökord för att få ett 
större urval och där följande sökord användes: reading-aloud, effects or reading-aloud, reading-
motivation, interest in reading och oral reading. Vissa ord kombinerades och ändrades för att 
få bättre resultat. Studien syftar till att undersöka högläsningens betydelse först och 
främst för elever i årskurs F-3. En artikel valdes ut där studien är genomförd i årskurs 
4 där jag anser att artikeln var relevant för min studie och svarade mot mitt syfte och 
frågeställning. 
 
En artikel, Bortnem, G. M. (2008) söktes på ERIC och valdes ut efter abstract intressant 
för studien, dock fanns den inte tillgänglig på denna sökmotor utan söktes istället i 
Google Scholar för att avgöra om den stämde överens med syftet och frågeställningarna 
i studien. Artikeln valdes ut och finns med i denna studie. I tabellen (ERIC) för vald 
forskning står att den hittades i ERIC som är ursprungskällan. Sökning gjordes på 
Google Scholar där två författarnamn användes utifrån referenser i examensarbeten, 
Edmunds, K. M. och Bauserman, K. L. (2006), Tjernberg, C. (2013) och valdes ut efter 
läsning. En avhandling, Ivarsson, L. (2008) valdes ut efter sökning på DIVA. Sökningar 
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gjordes även på Summon där sökorden lärare, läsning användes för att utöka sökområdet 
en sista gång för att hitta relevant forskning, där Jönsson, K. (2007), Svensson, A.-K. 
(2011) valdes ut efter läsning. Sökorden lärare, läsning tillkom då jag valde bort ordet hög 
före läsning i hopp om att detta skulle resultera i träffar. Jag valde att använda ordet 
lärare då detta ord är relevant för min studie. Sökningar i Libris gav ingen aktuell och 
relevant forskning att inkludera i denna studie. 
 
Kontakt togs med Högskolans bibliotek för information om sökvägar och sökord med 
syfte att uppnå bästa möjliga resultat utifrån studiens frågeställningar och avsedda syfte 
(Eriksson Barajas et al. 2013 s. 75). Rekommendationer fanns från Högskolan Dalarna 
att använda sig av Högskolans sökmotorer för att skapa möjligheter till fler vetenskap-
liga träffar. Kontakt togs med en bibliotekarie på Högskolan Dalarna för att få hjälp 
med att hitta sökvägar. Sökningen gav dock gav inga träffar utöver de redan utvalda. 
Sökning gjordes på DIVA under sökorden högläsning och läsmotivation för att söka efter 
relevanta referenser som kunde kopplas till min studie. Artiklar som valdes bort i denna 
studie uppfyllde inte mina kriterier; de svarade inte mot min frågeställning, de var in-
riktade mot fel årskurs, fel syfte och fel typ av läsmotivation. Dessutom var vissa studier 
inte peer-review och fanns inte tillgängliga.  
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4.5 Tabeller 
Följande avsnitt innehåller en presentation av sökord, avgränsningar, sökmotorer och 
lästa texter, en genomförd tilläggssökning samt utvalda artiklar för denna studie. Ta-
bellerna redovisar genomförda sökningar på databaserna ERIC, Summon, Libris och 
DIVA samt sökmotorn Google Scholar. 
 

Data-
bas 

Sökord Avgränsningar Antal  
 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstracts 

Inklude-
rade i stu-
dien 

ERIC Reading-moti-
vation, primary-
school 

Full text, peer-
review 

12 12 12 0 

 Oral reading, in-
terest in reading 

Full text, peer-
review 

60 60 10 0 

 Childrens moti-
vation in read-
ing, primary-
school 

Full text, peer-
review 

22 22 12 0 

 Interest in read-
ing, primary-
school 

Full text, peer-
review 

35 35 8 0 

 Interactive 
Read-Alouds 

Full text, peer-
review 

51 51 36 1 
 
Bortnem, 
G. (2008) 

 Oral reading, 
reading- moti-
vation 

Full text, peer-
review 

18 18 4 0 

 Effects of read-
ing Aloud, pri-
mary-school 

Full text, peer-
review 

4 4 0 0 

 
 
Tilläggssökning 
En tilläggssökning utfördes i denna studie för att försöka täcka av ett så stort ämnes-
område som möjligt. En ny sökning utfördes där sökorden lärare, läsning användes i 
Summon. Detta resulterade i två avhandlingar. Jönsson, K. (2007) och Svensson, A.-
K. (2011).  
 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Inkluderade 
i studien 

Summon Lärare, 
läsning 

Avhandlingar, 
full text 

60 60 7 2 
Jönsson, K. 
(2007), Svens-
son, A.-K. 
(2011) 
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Google Scholar 
Sökmo-
tor 

Sökord Avgräns-
ningar 

Antal träf-
far 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Inklude-
rad i stu-
dien 

Google 
Scholar 

Högläsning. 
Läsmotivation, 
F–3 

År 31 31 5 1 
Hittades i 
ERIC 
1 (Bort-
nem, G. 
2008) 

Manuell 
sökning 
på för-
fattar-
namn 

Edmunds, K. 
M. & Bauser-
man, K. L.  

År    1 

 Ivarsson, L.  År    1 

 Tjernberg, C. År    1 

 
 

Summon 

Databas Sökord Avgräns-
ningar 

Lästa 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstracts 

Inklude-
rad i stu-
dien 

Summon Högläsning Full text, 
peer-review 

2 2 2 0 

 Läsmotivation Full text, 
peer-review 

0 0 0 0 

 Lärare, läs-
ning 

 60 60 7 2  
Svens-
son, A.-
K. 
(2011), 
Jönsson, 
K. (2007) 

 
 
Libris, DIVA 

Databas Sökord Avgräns-
ningar 

Lästa 
träffar 

Lästa tit-
lar 

Lästa 
abstracts 

Inklude-
rad i stu-
dien 

Libris Högläsning Artiklar 52 5 0 0 

 Läsmotivation Artiklar  1 1 0 0 

DIVA Högläsning Full text 354 60 15 0 

 Läsmotivation Full text 15 15 6 0 

 Författar-
namn 

Full text    1  
Ivarsson, 
L. (2008) 
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Avhandlingar och artiklar inkluderade i studien 
Tabellen nedan visar studiens utvalda avhandlingar och artiklar där författare, titel, typ 
av text, databas och sökord presenteras.  
 
 

Författare/År Titel Typ av 
text 

Databas/Sökmotor Sökord 

Bortnem, G. M. 
(2008) 

Teacher Use of 
Interactive Read 
Alouds Using 
Nonfiction in 
Early Childhood 
Classrooms. 

Artikel ERIC 

 

 

 

Interactive 
Read-Alouds 

 

 

Edmunds, K. M. 
& Bauserman, 
K. L. (2006) 

What Teachers 
Can Learn About 
Reading Motiva-
tion Through 
Conversations 
With Children. 

Artikel Google Scholar Manuell sökning 
genom exa-
mensarbete 

Ivarsson, L 
(2008) 

Att kunna läsa in-
nan skolstarten. 
Läsutveckling 
och lärandemil-
jöer hos tidiga lä-
sare. 

Av-
hand-
ling 

DIVA Manuell sökning 
genom exa-
mensarbete 

Jönsson, K. 
(2007) 

Litteraturarbetets 
möjligheter. En 
studie av barns 
läsning i årskurs 
F-3. 

Av-
hand-
ling 

Summon Lärare, läsning 

Svensson, A.-K. 
(2011) 

Lärarstudenters 
berättelser om 
läsning. Från ti-
dig barndom till 
mötet med lärar-
utbildning. 

Av-
hand-
ling 

Summon Lärare, läsning 

Tjernberg, C. 
(2013) 

Framgångsfak-
torer i läs- och 
skrivlärande. En 
praxisorienterad 
studie med ut-
gångspunkt i 
skolpraktiken. 

Av-
hand-
ling 

Google Scholar Manuell sökning 
genom Exa-
mensarbete 
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4.6 Manuell sökning 
I denna litteraturstudie har manuella sökningar gjorts för att hitta aktuell och relevant 
forskning. Eriksson Barajas, et al. (2013) tar upp manuell sökning där referenslistor från 
examensarbeten kan ligga till grund för vidare sökning inom aktuellt ämne (Eriksson 
Barajas, et al. 2013 s. 74). Vissa författarnamn har återkommit vid ett flertal tillfällen i 
litteratur och examensarbeten. Författarnamnen har därefter legat till grund för manu-
ella sökningar på Google Scholar och Summon. Vissa titlar utifrån referenslistor i exa-
mensarbeten har resulterat i manuella sökningar efter relevant forskning utifrån studi-
ens syfte och frågeställningar. Manuella sökningar gjordes även på Summon där sökor-
den lärare, läsning användes för att utöka sökområdet en sista gång för att hitta relevant 
forskning, två avhandlingar valdes ut efter läsning. Sökorden lärare, läsning tillkom då 
jag valde bort ordet hög före läsning i hopp om att detta skulle resultera i träffar. Jag 
valde att använda ordet lärare då detta ord är relevant för min studie Eriksson Barajas, 
et al. (2013 s. 74). 

 
4.7 Kvalitetsgranskning  
Vissa kriterier måste uppfyllas för att få räknas som en vetenskaplig text (Eriksson Ba-
rajas, et al. 2013). Primärpublicering måste ske första gången i en vetenskaplig tidskrift 
och utvalda tidskrift ges ensamrätt till artikeln och får inte utan tillstånd publiceras i 
övrig media. Artikeln ska vara tillgänglig på olika databaser för forskare och allmänhet 
att läsa. Dispositionen bör vara med inledning, bakgrund, syfte, metod, resultat och 
diskussion. En vetenskaplig granskning (peer-review) ska alltid ske innan publikation 
(Eriksson Barajas, et al. 2013 s. 61). Studiens artiklar har granskats i databasen Summon 
där funktionen finns att undersöka om artikeln är vetenskapligt granskad (peer-review). 
Artiklarna har granskats för att säkerställa studiens disposition, det vill säga att artikel-
författarna har genomfört en studie där ett resultat utifrån genomförd studie presente-
ras. Samtliga artiklar i studien är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och styrker där-
med kvalitetsaspekten. Tidskrifterna som artiklarna är publicerade i har genomgått en 
granskning i Norska listan (2017) som är ett norskt register över vetenskapliga publice-
ringskanaler. Tidskrifter bedöms utefter kategori ett eller två beroende på kvalitet. Ka-
tegori ett betyder godkänd tidskrift och kategori två betyder att tidskriften är ledande 
inom sitt område. Båda studiernas tidskrifter där artiklarna publicerats i bedömdes med 
kategori ett som därmed betyder godkänd tidskrift. Avhandlingarna i studien är dok-
torsavhandlingar vilket innebär att de har granskats innan publicering.  
 

4.8 Materialanalys 
Texterna lästes och granskades kritiskt utifrån följande frågor som återknyts till fråge-
ställningarna i syftet. 

 Handlar texten om högläsning, läsmotivation i först och främst F–3?  

 Hur tillämpades metoderna? 

 Vilka resultat visar studien? 

 Svarar den till denna studies syfte? 
 
Texter som inte uppfyllde dessa kriterier exkluderades. Under arbetets gång har fråge-
ställningarna reviderats för att förtydliga syftet med studien. Studiens syfte var att un-
dersöka effekter på elevers läsmotivation genom lärares och elevers högläsning i klass-
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rummet. Eriksson Barajas et al. (2013) poängterar vikten av att hålla en neutral stånd-
punkt i undersökningar (Eriksson Barajas, et al. 2013 s. 48). Då högläsningens effekter 
enbart har positiva effekter hittades inga artiklar som hävdade motsatsen. Kihlström 
(2007) skriver om begreppet validitet som undersökningens giltighetsgrad (Kihlström, 
2007a s. 231). Forskaren måste undersöka det som var för avsikt att undersökas. Studi-
ens syfte och frågeställningar har under hela arbetets gång legat till grund för sökningar 
och granskningar av artiklar och avhandlingar. Frågorna ovan var ett stöd i valet av 
artiklar, artiklarnas syfte och vilka artiklar som var relevanta för denna studie. Detta för 
att ge studien så hög reliabilitet och validitet som möjligt. För att få ett objektivt resultat 
har avhandlingar och artiklar i denna studie valts ut för att ge en så bred bild av högläs-
ning, läsmotivation och lärarens roll som möjligt (Larsen, 2009 s. 15).  
 

 
4.9 Presentation av artiklar och avhandlingar 
I detta avsnitt presenteras författarna och forskningsartiklarna kort där studiens syfte, 
metod, resultat redovisas.  
 
Bortnem, G. M. (2008). Teacher Use of Interactive Read Alouds Using Nonfiction in Early 
Childhood Classrooms. Studien är genomförd i USA där en grupp lärare fått svara på frå-
gor. Artikeln tar upp användningen av skönlitteratur och facklitteratur vid högläsning 
och där syftet var att undersöka tiden lärare tillämpar högläsning med olika typer av 
textgenrer under de första skolåren. Lärarna i studien fick svara på frågor hur de ställde 
sig till läsning av facklitteratur respektive skönlitteratur i klassrummet och vilken påver-
kan det kan ha på elevers läsinlärning och läsmotivation. Resultatet visar att skönlitte-
ratur vid högläsning används mer än facklitteratur.  
 
Edmunds, K. M. & Bauserman, K. L. (2006). What Teachers Can Learn About Reading 
Motivation Through Conversations With Children. Denna artikel tar upp en studie från USA 
där 91 elever från årskurs 4 intervjuades med frågor rörande olika textgenrer som sagor, 
förklarande texter samt elevernas intresse för läsning generellt. Studiens syfte var att 
undersöka vad som motiverade eleverna att läsa. Resultatet visar att elevers läsmotivat-
ion ökar när de får interagera och läsa med andra i sin omgivning.  
 
Ivarsson, L. (2008). Att kunna läsa innan man börjar skolstarten. Läsutveckling och lärandemil-
jöer hos tidiga läsare. Denna avhandling tar upp läsprocessen med barnets sociala, kultu-
rella och historiska miljö i bakgrunden för att undersöka vilka möjligheter och förut-
sättningar lärare ger barnen i deras lärande och utveckling. Syftet är att undersöka ele-
vers läsutveckling och lärandemiljöer med utgångspunkt i 13 elever som är tidiga läsare.  
 
Jönsson, K. (2007). Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3. 
Detta är en avhandling där en klassrumsstudie genomfördes i författarens egen klass 
under fyra års tid från eleverna var 6–9 år gamla. Metoden som användes var observat-
ioner, videoinspelningar och anteckningar. Syftet med studien var att undersöka vilka 
möjligheter och begränsningar som finns i användandet av pedagogiska verktyg i klass-
rummet i arbetet med litteratur. Studien tar även upp elevernas möjligheter till använd-
ningen av läsloggar och byggandet av föreställningsvärldar vid högläsning för att ut-
veckla elevers förmågor. Resultatet visar en positiv effekt på elevers motivation i an-
vändandet av föreställningsvärldar och läsloggar i klassrummet.  
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Svensson, A.-K. (2011). Lärarstudenters berättelser om läsning. Från tidig barndom till mötet 
med lärarutbildning. Denna avhandling innehåller intervjuer med fyra lärarstudenter som 
fick svara på frågor rörande deras möten med litteraturen från tidig barndom till de 
började på lärarlinjen. Syftet var att undersöka lärarstudenters upplevelser och erfaren-
heter av läsning och litteratur. Resultatet från studien visar att interaktionen med om-
givningen skapar goda förutsättningar till läsning där de fungerar som stöd vid läsning 
och som resulterar i ett intresse för litteratur. Användningen av artefakter och föreställ-
ningsvärldar visade sig också vara stimulerande för läsmotivationen.  
 
Tjernberg, C. (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med 
utgångspunkt i skolpraktiken. Denna avhandling innehåller en kvalitativ studie där klass-
rumsobservationer och samtal med pedagoger ägde rum på en utvald skola med goda 
studieresultat. Syftet med studien var att undersöka villkor och vilka framgångsfaktorer 
som finns i skriv- och läslärandet samt att undersöka hur den pedagogiska miljön på-
verkar lärares yrkesskicklighet. Resultatet visar att muntlig framställning är ett fram-
gångsrecept i alla olika ämnen och genrer.  
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5 Resultat  
I detta kapitel kommer resultatet från forskning utifrån frågeställningarna att presente-
ras. Inledningsvis tas exempel upp på sambanden mellan högläsning och läsmotivation 
utifrån forskningen som ingår i denna studie. I kapitel 5.1 presenteras sedan olika ar-
betsmetoder läraren kan tillämpa för att främja elevers läsmotivation. Kapitel 5.2 tar 
upp lärarens roll och vilka aspekter som är viktiga för läraren att tänka på för att stimu-
lera till läsmotivation.  
 

 

5.1 Arbetsmetoder läraren använder i samband med högläsning 
 
Högläsning 
Angående högläsningens påverkan lyfter forskare olika aspekter som anses stimulera 
elevers läsmotivation. Bortnem (2008) menar att lärarens högläsning ger elever möjlig-
heter att förstå och lära sig svåra, ovanliga och nya ord (Bortnem, 2008 s. 31). Han 
hävdar att ett barn måste höra orden i sitt sammanhang för att själv kunna läsa dem 
och genom högläsningen fungerar vuxna som förebilder där elevens språk stimuleras 
och därmed hjälper eleven att förstå det skrivna ordet (Bortnem, 2008 s. 31). Jönsson 
(2007) visar även i sin studie att högläsning har en positiv effekt på elevers individuella 
läs- och språkutveckling (Jönsson, 2007 s 62). Hon menar att litteratur skapar möjlig-
heter att dela upplevelser och samtidigt få nya perspektiv på den egna erfarenheten 
(Jönsson, 2007 s. 66). 
 
Att vid högläsning få ta del av texters innehåll och skapar en delaktighet och gemenskap 
hos eleverna där de tillsammans kan föra en diskussion om textens innehåll där oklar-
heter kan tas upp och ett lärande sker skriver Jönsson (2007 s. 10, 14). Detta är något 
som även Svensson (2011) lyfter och menar att interaktionen där vuxenstöd förekom-
mer är avgörande för eleverna att skapa ett intresse för böcker och som i längden leder 
till eget läsande (Svensson, 2011 s. 66). Hon talar även om lekens väg fram till läsning 
där intresset växer fram ur mötet med böcker, serietidningar och andra multimodala 
aktiviteter (Svensson, 2011 s. 68). Bortnem (2008) visar i sin studie att läsning av fack-
litteratur ökar elevernas ordförråd genom att de förklarar, definierar och ger mer exem-
pel och detta stimulerar till ett mer gemensamt deltagande hos eleverna än vad vanliga 
fiction-böcker gör (Bortnem, 2008 s. 33). Denna genre innehåller ett rikare språk och 
möjliggör en kompetens till ett utvecklat ordförråd och textens kopplingar till verkliga 
världen stimulerar till läsmotivation. Facklitteraturen ger även värdefulla resurser för 
eleverna där ett kritiskt tänkande kan utvecklas hos eleven och frågorna och svaren 
stimulerar till fler frågor (Bortnem, 2008 s. 33).  
 
Boksamtal 
Boksamtal i samband med högläsning är en undervisningsaktivitet som flera forskare 
nämner som främjande för läsmotivationen (se; Bortnem, 2008 s. 31–32, Jönsson, 2007 
s. 10, 14; Edmunds och Bauserman, 2006 s. 422–423). Bortnem (2008) nämner att bok-
samtalen bör innehålla en introduktion, diskussion om nya och ovanliga ord och inne-
hålla samtal under och efter läsningen för att skapa läsmotivation. Han anser även det 
gemensamma deltagandet och ifrågasättandet av texten från eleverna som stimulerande 
för läsmotivationen (Bortnem, 2008 s. 30, 32). Interaktiva dialoger stimulerar elevers 
utveckling i att diskutera böcker gemensamt med andra, de får motivation att samverka 
i ett socialt sammanhang och att dela information om böcker, de imiterar vuxna i deras 
uttryck och njutning av läst text och detta stimulerar till ytterligare läsning (Bortnem, 
2008 s. 31–32). Jönsson (2007) skriver att förförståelseprat innan läsningen skapar en 
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djupare mening kring boken. Hon menar att titel, omslagsbild och elevernas tankar om 
boken med fördel kan diskuteras med syfte att skapa intresse och en större förståelse 
för den lästa texten. (Jönsson, 2007 s. 90). Ivarsson (2008) lyfter även hon vikten av 
samspel och interaktion som betydelsefull för det egna lärandet, förståelsen och ut-
vecklingen (Ivarsson, 2008 s. 99). För att öka elevers läsmotivation bör en diskussion 
avsluta högläsningen anser även Edmunds och Bauserman (2006 s. 422–423). 
 
Läsloggar 
Bortnem (2008) lyfter lärares kompetens gällande elevers språk och språkutveckling 
som viktig vid högläsning för att främja denna språkutveckling hos elever (Bortnem, 
2008 s. 30). Jönsson (2007) skriver att läraren har ett viktigt arbete att stimulera eleverna 
under högläsningen. Hon talar om läsloggar som ett pedagogiskt verktyg och tankestöd 
att tillämpa vid högläsning i syfte att ge eleverna möjlighet till ett personligt engagemang 
i sitt läsande (Jönsson, 2007 s. 94). Enkla frågor som kan stimulera till egna tankar och 
engagemang kan vara: Vad tänkte jag på under högläsningen? Vad la jag märke till? Läslog-
garna i Jönssons (2007) studie användes som stöd där eleverna fick formulera tankar 
för att sedan efter högläsningen använda sig av läsloggarna under boksamtalet (Jönsson, 
2007 s. 94). Resultatet visar tydligt att elever som använt läsloggar i större utsträckning 
behärskade att ge respons över textinnehållet, värdera texten och kunde reflektera över 
innehållet i texten. Resultatet visade även att eleverna aktivt försökte förstå texten med 
hjälp av egna erfarenheter, bilder och egna känslor (Jönsson, 2007 s. 252). Läsloggarnas 
funktion i studien var att stimulera eleverna till att förstå läsningen och hålla läsandet 
levande. Det stimulerar även dem till förberedelser till boksamtalen om den lästa texten 
där de med egna erfarenheter, värderingar, känslor och hypoteser gör samtalen inspire-
rande. Läsloggarna främjar återberättandet och väcker tankar och frågor hävdar Jöns-
son (2007 s. 249).   
 
Föreställningsvärldar 
Resultatet i Jönssons (2007) studie visar att elever kan utveckla en större förståelse kring 
texter med hjälp av föreställningsvärldar och boksamtal (Jönsson, 2007, s. 9). Författa-
ren säger att textsamtalen ska vara en trygg och bekväm aktivitet där eleverna ska våga 
säga vad de tycker och samtidigt utmana dem att våga opponera sig (Jönsson, 2007, s. 
12). Hon talar om Langers begrepp föreställningsvärldar där elever under och efter läsning 
skapar en förmåga att tänka, reflektera och agera som litterär tänkare (Jönsson, 2007 s. 
50). Föreställningsvärldar skapas ur elevernas egna personliga erfarenheter och är under 
ständig förändring (Jönsson, 2007 s, 51). Boksamtal där eleverna deltar aktivt och sam-
talar utifrån sina egna erfarenheter skapar en trygghet och förståelse för andra och me-
nar att samtal under läsningens gång stimulerar eleverna till en läsargemenskap (Jöns-
son, 2007 s. 52–53). Hon framhåller att ur ett sociokulturellt perspektiv är det i den 
sociala interaktionen som lärandet utvecklas och föreställningsvärldarna kan fördjupas 
(Jönsson, 2007 s. 59). Hon nämner vidare Vygotskijs ord om den proximala utveckl-
ingszonen: ”det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det i morgon kunna 
göra självständigt” (Jönsson, 2007 s. 60).  
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5.2 Aspekter för läraren att tänka på i arbetet med högläsning  
 
Tidsaspekten 
Faktorer som kompetens och förståelse om elevens förmågor och språkutveckling lig-
ger till grund för elevens läsmotivation och kunskapsutveckling (Bortnem, 2008 s. 30). 
Bortnem (2008) anser att läraren bör prioritera och avsätta tid för högläsning för att i 
ett undervisande syfte skapa en interaktion, som enligt Vygotskijs teori skapar en kun-
skap, ett lärande och utveckling hos eleven (Bortnem, 2008 s. 34). Svensson (2011) 
skriver att tiden som avsätts för högläsning i ett undervisande syfte är liten och anser 
att högläsning bör ske vid fler tillfällen, interaktivt med tillräckligt mycket tid undansatt 
och med samtal på vägen (Svensson, 2011 s. 34–35). Jönsson (2007) poängterar lärarens 
roll vid högläsning där tillämpning av röster, mimik och kroppsspråk ökar läsmotivat-
ionen (Jönsson, 2007 s. 62). Denna mimik stimulerar även elever till att själva läsa 
böcker med känsla, använda mimik och rösten som ett verktyg när de själva läser (Ivars-
son, 2008 s. 81).  
 
Individanpassad undervisning 
Tjernberg (2007) visar i resultaten från sin studie att undervisningen bör vara utma-
nande för eleverna oavsett deras nivå. Eleverna stimuleras av uppgifter som precis lig-
ger ovanför vad de behärskar själva utan hjälp av någon vuxen, även kallad den proxi-
mala utvecklingszonen (Tjernberg, 2007 s. 182). Hon tar även upp lärarnas positiva tro 
på elevernas vilja att lära sig och att skapa rätt utmaningsnivå på undervisningen som 
viktiga aspekter för lärande (Tjernberg, 2007 s. 176). Ivarsson (2008) nämner även hon 
den proximala utvecklingszonen, fältet för elevers faktiska och potentiella utvecklings-
nivå, som avgörande för elevers lärande där för svåra uppgifter inte leder till varken 
utveckling eller lärande men att få arbeta med uppgifter precis ovanför sin förmåga 
stimulerar till utveckling och lärande (Ivarsson, 2008, s. 101). Hon ser dock vissa svå-
righeter med att låta elevers intresse och motivation styra lärandet och utvecklingen. 
Hon menar att den proximala utvecklingszonen är svår att följa i skolan där många 
elever ska dela på en lärare. Individanpassning kan vara ett bekymmer där starka elever 
får klara sig själva (Ivarsson, 2008, s. 84). Lärarens individuella interaktioner med ele-
verna i skolan är många gånger inte individanpassade och där dialogerna oftast blir på 
gruppnivå där samtalet sker utifrån gruppens kunskaper (Ivarsson, 2008 s. 103). Jöns-
son (2007) poängterar valet av bok som avgörande för elevers läsmotivation där texten 
bör ligga precis över elevernas läsförmåga i syfte att lära sig nya och obekanta ord (Jöns-
son, 2007 s. 62). 
 
Ivarsson (2008) tar i sin studie upp elever som är tidiga läsare och som läser utifrån eget 
intresse och en inre motivation och i studien kan man läsa att lärare nämner att dessa 
elever slutar att läsa då de anser sig ha god läsförmåga. De svaga eleverna tenderar att 
öka sin läsmotivation och intresset för att läsa och utvecklar därmed sin läsutveckling 
(Ivarsson, 2008 s. 58, 83). Här är lärarens roll avgörande för att stimulera dessa elever 
med individanpassade uppgifter och aktiviteter för att återfå motivationen att läsa 
(Ivarsson, 2008 s. 83). Hon talar även om motivationens roll i lärandet där elever mo-
tiverats att läsa i sin hemmiljö och att detta ändras i och med skolans lagar, ramar och 
dokument där motivationen inte sätts i första rummet (Ivarsson, 2008 s. 102). Lärarna 
i Ivarssons (2008) studie ansåg det positivt med elever som är tidiga i sin läsning då de 
kan vara en värdefull resurs för elever som inte kommit så långt i sin läsning. De tidiga 
läsarna kan vara goda förebilder och hjälpa sina klasskamrater samtidigt som de får 
känna sig duktiga (Ivarsson, 2008 s. 82).  
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Lärarens roll 
Jönsson (2007) nämner i sin studie Langers begrepp föreställningsvärldar där elevernas 
personliga erfarenheter och fantasi skapar föreställningsvärldar hos eleven när de lyss-
nar på högläsning. Dessa föreställningsvärldar är hela tiden under förändring ju mer 
erfarenhet och förståelse eleven får (Jönsson, 2007 s. 51). En trygg och säker miljö där 
eleverna vågar ställa frågor och kommentera det lästa är viktigt. Eleverna måste i trygg-
het få dela med sig av sina tankar och föreställningsvärldar. Läraren roll är att få läs-
ningen att flyta på samtidigt som de får möjlighet till samtal. Läraren måste också under 
läsningens gång förtydliga och förklara texten och samtidigt låta eleverna reagera på 
texten (Jönsson, 2007 s. 90). I Svenssons (2011) studie tas även där föreställningsvärldar 
upp som ett stimulerande sätt att utveckla sin lust och fantasi till läsning genom an-
vändningen av primära och sekundära artefakter (Svensson, 2011 s. 68).   
 
Den som förstår sitt lärande har större möjligheter till ett framgångsrikt lärande, hävdar 
Tjernberg (2007 s. 243). Hon påtalar även vikten av lärarens roll att synliggöra elevers 
förmågor och att de blir utmanade i sin inlärning i den närmaste utvecklingszonen samt 
att läraren stimulerar till att elever får lyckas i det sociala sammanhanget genom utma-
ningar inom den närmaste utvecklingszonen (Tjernberg, 2007 s. 243). Resultatet i hen-
nes studie visade att många olika metoder användes för att främja utveckling och lä-
rande bland eleverna. Den stora variationen på elevernas förutsättningar och kunskaps-
nivåer resulterar i att lärare måste arbeta aktivt med olika metoder och arbetssätt i syfte 
att stimulera till motivation och lärande (Tjernberg, 2007 s. 230). Läsning och diskuss-
ioner skedde interaktivt med en hög aktivitetsnivå och lärare som tillämpade muntliga 
presentationer i många olika ämnen för att förhindra läs- och skrivsvårigheter visade 
sig vara effektiva metoder (Tjernberg, 2007 s. 230). Elevernas styrkor och förmågor 
lyfts fram som viktiga när det gäller att få vara synlig i det sociala sammanhanget i 
gruppen exempelvis vid boksamtal. Lärarna stärker elevernas självförtroende genom 
att pusha eleverna att vilja synas och våga ta plats (Tjernberg, 2007 s. 177). Resultatet 
visar att gruppsammansättningar vid vissa arbeten i skolan görs utifrån elevers närmaste 
utvecklingszon för att få en jämn nivå (Tjernberg, 2007 s. 230). 
 
Svensson (2011) talar om lärares engagemang som viktigt vid högläsning (Svensson, 
2011 s. 176). En positiv lärare uppfattas som engagerad och detta stimulerar elever till 
lärande. Hon menar även att lärarens förkunskaper om eleverna behov och förutsätt-
ningar måste ligga till grund för urvalet av texter. Syftet med läsningen måste komma 
till kännedom för eleverna för att ge bästa möjliga resultat med läsningen (Svensson, 
2011 s. 176). Lärare måste alltid ha elevers erfarenheter och förförståelse för olika typer 
av texter i åtanke för att på bästa möjliga sätt motivera, skapa läsintresse och stimulera 
till läsning. Effekten av att inte ha individanpassad läsning kan istället bli till ett hinder 
för eleven (Svensson, 2011 s. 176). Svenssons (2011) studie visar att samtliga intervju-
ade lärarstudenter upplever att förförståelsen och egna erfarenheter som avgörande för 
intressant och spännande läsning, oavsett elevernas läsförmåga (Svensson, 2011 s. 176). 
Studien visar även att samtliga lärarstudenter uppskattar stöd i sin läsning och under-
visning. Att läsa och skapa förståelse kring texter, bearbeta texterna för att avslutnings-
vis diskutera dem skapar lärande (Svensson, 2011 s. 181). Elever behöver ständigt ut-
manas i undervisningen med rätt ställda krav och förväntningar. När krav och förvänt-
ningar blir för höga och när utmaningarna ligger utanför den proximala utvecklingszo-
nen, kan eleven känna utanförskap. Detta kan i sin tur medföra att eleven inte känner 
sig accepterad och tappar därmed intresset och motivationen att lära (Svensson, 2011 
s. 180–181).  
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Edmunds och Bauserman (2006) framhåller också omgivningens roll som viktig för att 
öka läsmotivationen (Edmunds och Bauserman, 2006 s. 420). Lärare, pedagoger, för-
äldrar och andra i omgivningen fungerar som motivationskällor för eleverna. Förfat-
tarna säger att läraren dagligen bör arbeta aktivt med att stimulera till läsmotivation 
genom att ge eleverna valmöjligheter i bokvalet efter intresse och att lärarens förkun-
skaper och information om karaktärer i böcker kan stimulera eleverna till läsning (Ed-
munds och Bauserman, 2006 s. 420). De hävdar att engagerade och aktiva lärare som 
själva är motiverade att läsa och uppmärksammar händelser och egenskaper i böckerna 
ökar elevers läsmotivation (Edmund och Bauserman, 2006 s. 423). 

 
Bokval 
Variationen av högläsningsböcker ökar läsmotivation, hävdar Edmunds och Bauser-
man (2006) och framhåller skönlitterära böcker där kunskap lärs ut, böcker med humor 
och en rolig handling och berättande böcker med spännande karaktärer som stimule-
rande för eleverna (Edmunds och Bauserman, 2006 s. 421). Bokvalet är en annan aspekt 
som även författarna framhåller som viktig för elevers läsmotivation. De hävdar att 
valet av bok utifrån elevernas egna intressen gör dem mer intresserade och engagerade 
i läsningen. Bokens omslag, illustrationer och karaktärer har också betydelse för elevers 
intresse att vilja läsa. De anser även att böcker innehållande humor och med en spän-
nande handling ökar elevernas läsmotivation (Edmunds och Bauserman 2006 s. 417–
418, 421).  
 
Klassrumsmiljön 
Klassrumsmiljön är viktig för elevers lärande och motivation (Edmunds & Bauserman, 
2006). Tillgången till böcker i klassrummet och i närmiljön stimulerar till ett eget 
läsande, skriver Edmunds och Bauserman (2006). De lyfter fördelar med att ha ett 
bibliotek i klassrummet där tillgängligheten och närheten till böcker stimulerar till läs-
ning och särskilt om böckerna är utifrån elevernas egna intressen (Edmunds & Bauser-
man, 2006 s. 422). Detta skriver även Ivarsson (2008) och menar att glädje, samarbete, 
en stimulerande miljö och möjligheter till användbara verktyg för elever stimulerar till 
läsning (Ivarsson, 2008 s. 80). Hon nämner även den sociala gemenskapen i klassen och 
miljön som avgörande för ett gynnsamt lärande (Ivarsson, 2008 s. 104). 

 
Hemmiljön 
I Svenssons (2011) studie får man ta del av litterär amning och hur det kan skapa läsmo-
tivation hos elever (Svensson, 2011 s. 65). Litterär amning betyder att som barn få 
komma i kontakt med litteratur tidigt i livet genom högläsning och efterföljande text-
samtal tillsammans med en vuxen (Svensson, 2011 s. 115). Hon menar att dessa hög-
läsningstillfällen skapar möjligheter till diskussioner kring texten där förutsägelser om 
texten, samtal om vad som händer samt textens innehåll. Möjligheter ges även till att 
koppla läsningen till egna erfarenheter där de rör sig både i och utanför texten (Svens-
son, 2011 s. 65). Hon menar att läsning är en relationell process som sker i interaktion 
med andra viktiga personer i ens liv som kan ses som en stödstruktur där vägledning 
ges (Svensson, 2011 s. 115). 
 

 
6 Diskussion  
I detta kapitel kommer inledningsvis litteraturstudiens metod reflekteras och diskuteras. 
Därefter följer resultatdiskussionen där forskningsartiklar och avhandlingar diskuteras 
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i förhållande till bakgrunden och avslutningsvis presenteras en slutsats och förslag på 
vidare forskning. 

 
6.1 Metoddiskussion  
Valet av metod för denna studie var rekommenderad från Högskolan. En allmän litte-
raturstudie skulle göras där relevant forskning besvarar studiens syfte och frågeställ-
ningar. Dessa svar från forskningen har kritiskt granskats och analyserats med objekti-
vitet och genomskinlighet för att ge studien en så bra tillförlitlighet som möjligt. Denna 
urvalsprocess började med sökningar på rekommenderade databaser inom det aktuella 
ämnet. Processen tog längre tid än beräknat då få svenska studier fanns inom aktuellt 
ämne. Sökorden ändrades till engelska sökorden reading-aloud, effects or reading-aloud, rea-
ding-motivation, interest in reading och oral reading. Andra sökord kan ha resulterat i relevant 
forskning men tidsbristen medförde att manuella sökningar och en kompletterande da-
tabassökning gjordes. Sökresultaten visade att det har forskats mycket på elever i års-
kurserna över F–3 och detta medförde att sökningen var tidskrävande. En artikel valdes 
ut från årskurs fyra och resterande inom F–3. Valet att behålla denna artikel grundar 
sig på att syftet med denna studie stämmer väl överens med den utvalda studien där 
elever fick svara på frågor vad som motiverar dem att läsa samt att interaktionen visade 
sig vara viktig för läsmotivationen.  
 
Sökvägar och förklaringar till sökningar har noga redovisats i tabeller och i löpande text 
i studien för att ge en så hög reliabilitet som möjligt. Syfte och frågeställningar har legat 
till grund för sökningar efter relevant forskning i denna studie. En aspekt som dock 
kan ha påverkat validiteten i denna studie är då resultatet inkluderar även effekterna på 
kombinationen högläsning och boksamtal som forskning visade sig eniga om ha posi-
tiva effekter på elevers läsmotivation. Sökordet boksamtal finns inte med i syfte och 
frågeställning och detta kan ha påverkat validiteten i denna studie negativt. Om sökor-
det boksamtal funnits med initialt kan detta ha medfört att studiens resultat visat både 
positiva och negativa effekter på läsmotivation och även genererat i fler aktuella, rele-
vanta artiklar och avhandlingar och även det gett andra resultat. Initialt gjordes sök-
ningar på högläsning och läsmotivation då detta är syftet med studien och ingår i frå-
geställningarna. Under arbetets gång i läsningen av litteratur och forskning visade re-
sultaten att högläsning i kombination med boksamtal gav bra effekter på elevers läsmo-
tivation. Då begreppet boksamtal inte finns med i syftet och frågeställningarna men 
visar positiva resultat anser jag detta relevant för min studie när det att utveckla elevers 
läsmotivation.  
 
I sökningen har avgränsningar gjorts utifrån årtal, peer-review, fulltext och med studier 
först och främst med resultat från F–3. En artikel valdes ut där studien är utförd i en 
årskurs 4. Detta val gjordes då jag ansåg att den var relevant för min studie och att 
eleverna i årskurs 3 är relativt nära årskurs 4 och att detta även skulle kunna genomföras 
i årskurserna F–3. Dessa begränsningar gjordes utifrån syftet med studien då resultaten 
annars blivit missvisande. Vissa avgränsningar kan dock ha resulterat i att aktuell och 
relevant forskning utifrån min studie valts bort. Vissa artiklar och avhandlingar hade 
inte fri tillgång och dessa exkluderades och kan även det ha resulterat i att relevant och 
aktuell forskning valts bort.  
 
Under arbetets gång framkom även resultat från forskning utifrån högläsningen där 
lärarens roll visade sig vara avgörande för denna effekt. Dock har inte sökordet lärarens 
roll använts men tas med i resultatet då jag anser att detta är relevant för studiens syfte. 
Jag anser att läraren har en aktiv roll i interaktionen under högläsning och att detta ändå 
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är relevant för studiens resultat. Detta kan ha påverkat resultatet i denna studie då 
sökordet inte fanns med. Dock visar forskningen samstämmiga resultat hur lärarens 
roll påverkar elevers läsmotivation positivt så detta lämnas därhän.  
 
De svenska sökorden högläsning och läsmotivation användes initialt och det visade sig att 
svensk forskning var relativt begränsad och sökorden ändrades därför till engelska 
sökord. Detta resulterar i att två artiklar innehåller studier ur ett internationellt perspek-
tiv. Då högläsning och läsmotivation har samma betydelse även internationellt samt att re-
sultaten i artiklarna visar att högläsning har positiva effekter på läsmotivation anser jag 
att detta är relevant för studiens resultat. Fyra svenska avhandlingar och två internat-
ionella artiklar har används i denna studie där forskning genomförts på svenska skolor 
och detta styrker reliabiliteten i resultatet. Dessa studier belyser alla olika delar av hög-
läsning och läsmotivation, litterära hjälpmedel, lärprocesser och framgångsfaktorer 
inom läsning. Avhandlingarnas spridning ger fler infallsvinklar på högläsningens effek-
ter på läsmotivationen och vilka arbetssätt som kan tillämpas för att främja elevers läs-
motivation. Jag genomförde även en kontroll av tidskrifterna där artiklarna publicerats 
i Norska listan (2017) där båda tidskrifterna fick kategori ett som betyder godkänd tid-
skrift. Detta styrker artiklarnas trovärdighet. 
 
Sökningar på författarnamn genomfördes utifrån referenslistor i examensarbeten för 
att hitta relevant forskning. Initialt användes högläsning och läsmotivation, läslust och litte-
raturläsning för att sedan bytas ut till engelska ord i hopp om fler träffar. Sökorden läs-
motivation och läslust/läsintresse visade sig i forskningsartiklar innebära olika stadier av 
motivation och därför exkluderades sökorden läslust/läsintresse för att dessa inte stämde 
med studiens syfte och för att inte ge felaktiga resultat. Vid sista sökningen användes 
sökorden lärare, läsning. Dessa två nya sökord gav 60 sökträffar i databasen Summon, 
dock stämde flertalet artiklar inte överens med årskurserna i denna studie. Detta kan 
dock ha resulterat i att vissa aktuella och relevanta artiklar för studien valdes bort då 
sökorden lärare, läsning inte använts initialt. Tiden som fanns tillgänglig för detta arbete 
var begränsad på tio veckor och resulterade i att endast dessa två avhandlingar på sökor-
den lärare, läsning valdes ut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Resultatdiskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån forskning undersöka högläsning och 
dess betydelse för elevers läsmotivation i årskurs F–3 och hur läraren kan arbeta med 
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högläsning för att stimulera elevernas läsmotivation. Frågorna kommer att besvaras ut-
ifrån frågeställningarna i syftesdelen. I resultatdelen kommer möjligheter och svårig-
heter diskuteras utifrån den proximala utvecklingszonen.  
 

6.2.1 Arbetsmetoder läraren använder i samband med högläsning 
 
Högläsning 
Högläsning finns inte nämnd specifikt i läroplanen men i centrala innehållet för ämnet 
svenska står att eleverna ska utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter och att 
eleverna ska få ta del av skönlitterära texter och texter från olika delar av världen (Skol-
verket, 2011 s. 223). Jag anser att högläsning borde införas som undervisningsmetod i 
styrdokumenten då dessa positiva effekter skapar möjligheter till lärande och läsmoti-
vation. Denna studie har visat enbart positiva effekter på högläsning som ett undervis-
ningsverktyg i skolan (Jönsson, 2007 s. 10, 14; Avrin, 2004 s. 39; Körling, 2012 s. 47; 
Bortnem, 2008 s. 31; Lundberg, 2006 s. 42). Högläsning kan kopplas till det sociokul-
turella perspektivet (Säljö, 2012 s. 195) där interaktionen i klassrummet mellan indivi-
derna skapar kunskap, utveckling och ett lärande. Jag menar att högläsning som under-
visningsmetod skapar en interaktion där elever oavsett förmåga och erfarenheter kan 
delta i och känna gemenskap.  
 
Sett utifrån den proximala utvecklingszonen kan ett lärande skapas där vald högläs-
ningsbok ligger precis över elevernas förmåga (Tjernberg, 2007 s. 176; Ivarsson, 2008 
s. 101). Eleverna får ta del av nya ord och begrepp som i sin tur utvecklar förmågan att 
se orden i andra sammanhang och därmed ökar förståelsen för ordens betydelse. Lära-
ren ska enligt Skolverket (2011) ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsätt-
ningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011 s. 14). Lärarens högläsning ger 
eleverna tillgång att ta del av svåra ord och texter som de själva inte behärskar och kan 
med lärarens stöd utveckla sitt ordförråd och läsmotivation. Svårigheterna sett ur den 
proximala utvecklingszonen kan vara att tillämpa samma högläsningsbok i klassen där 
elevernas kunskapsnivåer och förutsättningar är olika. Läraren bör under läsningen för-
klara svåra ord och begrepp för att skapa förutsättningar till förståelse för alla elever 
oavsett förmågor. Högläsningen har många olika positiva effekter på elevers läsmoti-
vation, läs- och språkutveckling. Lärare bör tillämpa högläsning som undervisningsme-
tod i större utsträckning i syfte att stimulera elevernas läsmotivation. Lärarens högläs-
ning bör ta plats dagligen i ett undervisande syfte där eleverna får ta del av spänning, 
intressanta karaktärer och efterföljande gemensamma diskussioner om den lästa texten. 
Detta anser jag stimulerar elever till att vilja läsa själva och skapa ett genuint intresse 
för böcker. Elevers högläsning bör även den tillämpas dagligen för att ge eleverna rätt 
förutsättningar att utveckla språket, fantasin och stimulera till läsmotivation.  
 
Läsloggar 
1Läsloggar är något Jönsson (2007) tar upp i sin studie som pedagogiska verktyg och 
tankestöd som hjälpmedel under högläsning (Jönsson, 2007 s. 94). Detta hävdar jag är 
ett stimulerande undervisningsverktyg där eleverna får ta eget ansvar för sina tankar 
och frågor för att sedan under diskussionen framföra detta och känna sig trygga i det. 
Variationen av undervisning och valet av intressant litteratur är viktiga aspekter för ele-
vers lärande och läsmotivation (Tjernberg, 2007 s. 45; Edmunds och Bauserman, 2006 

                                                           
1 Läsloggar är en skrivbok som elever före, under och efter läsning dokumenterar sina 
läsupplevelser och tankar om den lästa texten (Jönsson, 2007 s. 92).   
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s. 421). Jag anser att läseboken kan ligga till grund för många olika undervisningsaktivi-
teter där både läsning, skrift och språk kan stimuleras genom olika uppgifter. Här kan 
läsloggar vara en bra arbetsuppgift (Jönsson, 2007 s. 94). Sett utifrån den proximala 
utvecklingszonen kan läsloggar skapa möjligheter till lärande om eleverna får skriva 
utifrån egna förutsättningar och kunskapsnivåer. Individanpassade läsloggar kan skapa 
ett lärande utifrån varje elevs förutsättningar och förmågor. Läraren kan på förhand 
individanpassa loggarna där eleverna skriver efter egen förmåga. Elever med svårigheter 
kan enbart rita bilder och skriva efter egen förmåga. Svårigheter med individanpassade 
läsloggar kan bli att elever med svårigheter inte deltar lika aktivt i diskussionerna med 
enbart bilder och mindre skriven text i läsloggarna.  
 
Läsloggarna stimulerar till en delaktighet redan innan läsningen där tankar och funde-
ringar skrivs ned för att efter läsning diskuteras gemensamt anser jag. Eleverna får an-
vända fantasin, skriva sina tankar, ta del av högläsning för att slutligen delta i en gemen-
sam interaktion där tankar och funderingar på olika nivåer diskuteras och ett lärande 
sker inom den proximala utvecklingszonen. Denna undervisningsmetod skapar förut-
sättningar att stimulera eleverna till eget ansvar och variationen skapar en bra motivat-
ion till lärande. Lärarens förkunskaper om elevernas intressen och vad som motiverar 
dem bör ligga till grund för valet av bok. Eleverna bör i skolan få tillgång till böcker 
utifrån deras egna intressen och erfarenheter så de kan koppla ihop det med sin egen 
värld och vardag för att ges möjlighet till läsmotivation anser jag. 
 
Jönsson (2007) tar även upp användandet av föreställningsvärldar under högläsningen 
och hävdar att det främjar till större förståelse av texten, förmåga att tänka och reflek-
tera över texten där elevens egna föreställningsvärldar ligger till grund för fantasin samt 
stimulerar till läsmotivation (Jönsson, 2007 s. 9, 50; Svensson, 2011 s. 68). Jag anser att 
detta arbetssätt kräver en trygg och harmonisk miljö för eleverna ska våga dela sina 
tankar och reflektioner av texten. I styrdokumenten kan man läsa att skolan ska sam-
verka för att skapa en god och trygg miljö för lärande och utveckling (Skolverket, 2011 
s. 14). Jag hävdar att en trygg skolmiljö stimulerar till elevers motivation att lära där 
känslan av kamratskap och gemenskap skapar en trygghet att accepteras för den man 
är oavsett förkunskaper och sociala förmågor. Lärarens kompetens är viktig i arbetet 
att uppmärksamma alla elever oavsett individuella behov, förmågor och social kompe-
tens. Lärarens arbete är att ge alla elever samma förutsättningar i skolan genom att 
stärka elevernas tillit till sin egen förmåga och viljan att lära. Dessa faktorer skapar en 
trygg, harmonisk och stimulerande lärmiljö för eleverna som vågar ta plats och detta i 
sin tur skapar goda förutsättningar till läsmotivation. 
 
Boksamtal 
Under skolans värdegrund och uppdrag står att ”språk, lärande och identitetsutveckling 
är nära förknippade” och genom läsning och samtal får eleverna möjligheter till att 
kommunicera och därmed öka tilltron till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011 s. 9). 
Enligt Vygotskij är språket människans främsta redskap där kunskap, lärande och ut-
veckling sker genom social interaktion mellan människor (Säljö, 2012 s, 195). Resultatet 
från litteraturen och forskning i denna studie har visat att boksamtal i samband med 
högläsning är en effektiv undervisningsaktivitet för elevers läsmotivation (Edmunds 
och Bauserman, 2006 s. 422–423; Svensson, 2009 s. 151; Stensson, 2006 s. 120; Jöns-
son, 2009 s. 189; Jönsson, 2007 s. 10, 14). Med utgångspunkt i den proximala utveckl-
ingszonen ser jag både svårigheter och möjligheter med boksamtal när det gäller elevers 
olika språkförmågor. Jag anser att boksamtal gör elever mer delaktiga i den lästa texten 
och de får nya insikter, intryck och värderingar av den gemensamma diskussionen. Jag 
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ser dock vissa svårigheter i samband med boksamtal där blyga och tillbakadragna elever 
inte vågar komma till tals. De hamnar då utanför gemenskapen och den viktiga inter-
aktionen som sker i ett boksamtal. För elever med sämre språknivå kan boksamtal i 
grupp vara en lösning där elevernas kunskapsnivå ligger till grund för gruppkonstellat-
ionen och där eleverna kan delta i diskussionen utifrån samma förutsättningar och för-
mågor. Detta skapar en trygghet hos eleverna och detta kan leda till en utveckling och 
ett lärande. Möjligheterna med boksamtal är att dessa elever ändå får ta del av diskuss-
ionerna på sin egen nivå och tillföra det som eleven behärskar. Läraren måste uppmärk-
samma alla elever oavsett kunskap, förutsättning och social förmåga. Här anser jag lä-
rarens roll som avgörande i syfte att ge alla elever lika stort talutrymme, få alla elever 
att vågar ta plats och känna delaktighet i de gemensamma samtalen samt deras vilja lära. 
Lärarens arbete är att ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna för-
mågan” (Skolverket, 2011 s. 14). Vikten av trygghet i skolan och lust att lära kan man 
även läsa i styrdokumenten (Skolverket, 2011 s. 10). Här menar jag att läraren bör upp-
märksamma alla elever i klassrummet och inte enbart de mest framträdande eleverna. 
Turordning om talutrymmet och små samtalsgrupper är arbetssätt läraren skulle kunna 
tillämpa för att stödja dessa elever i sin sociala utveckling. Vygotskijs proximala utveckl-
ingszon kan här vara ett stöd då ett lärande sker i interaktionen lärare-elev men som 
Ivarsson (2008) och Chambers (1993) tar upp kan även interaktionen elev-elev skapa 
lärprocesser hos elever där starka elever hjälper svagare elever (Ivarsson, 2008 s. 82; 
Chambers, 1993 s. 29). Här kommer även det sociokulturella perspektiv in där kunskap, 
lärande och utveckling sker i interaktionen mellan individer och ett lärande sker (Säljö, 
2012 s. 195). 
 
Svårigheter med boksamtal 
Molloy (2008) lyfter dock några svårigheter med boksamtal där hon anser att läraren 
måste hålla en relativt låg profil och inte styra samtalen för mycket då detta kan leda till 
att elevers läsmotivation hämmas (Molloy, 2008 s. 79). Jag anser att läraren bör ha en 
tydlig ledarroll i klassrummet och informera eleverna om syftet med uppgiften för att 
ge eleverna tydliga riktlinjer för vad som gäller vid boksamtal. Riktlinjer och punkter 
kan skrivas på tavlan eller på papper för alla att ha på bänken för samtliga att följa i 
syfte att få ett stimulerande och givande boksamtal. Boksamtalet kan ske i stor grupp 
där interaktionen sker lärare-elev men även i mindre grupper där interaktionen elev-
elev förekommer. Kopplat till den proximala utvecklingszonen som är teorin i förelig-
gande studie anser jag att kan läraren styra samtalet på en lämplig nivå och ställa indi-
vidanpassade frågor där eleven får svara utefter sina egna förmågor och begränsningar. 
Lärarens förkunskaper om elevernas förmågor är avgörande om ett boksamtal ska sti-
mulera till utveckling och lärande. Även lärarens erfarenhet är avgörande i ett boksam-
tal. Längre erfarenhet ger större möjligheter till bra samtal där alla elever får möjlighet 
att komma till tals. Som lärare måste man hålla den röda tråden samtidigt som eleverna 
måste få möjlighet till att sväva ut i samtalet för att göra det mer glädjefullt, intressant 
och stimulerande.   
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6.2.2 Aspekter för läraren att tänka på i arbetet med högläsning 
 
Lärarrollen 
I övergripande mål och riktlinjer står att läraren ska ”stärka elevernas vilja att lära och 
elevens tillit till den egna förmågan” (Skolverket, 2011 s. 14) och att skolan ska stimulera 
elever att utvecklas efter egna förmågor, stimulera användningen och utvecklingen av 
förmågorna och att deras kunskapsutveckling går framåt (Skolverket, 2011 s. 14). I bak-
grunden kan man läsa om Vygotskijs (2012) proximala utvecklingszon där lärande och 
utveckling är ständigt pågående processer och där lärandet bör ligga precis ovanför det 
barnet behärskar och därmed stimulerar elever till lärande (Säljö, 2012, s. 193). En lärare 
bör ha bra förkunskap om elevens individuella kunskapsnivåer och ge eleverna utma-
nande, stimulerande och individanpassade uppgifter skriver författarna. Rätt nivå på 
elevers utmaningar skapar känsla av kompetens och prestation och leder till läsmotivat-
ion (Gambrell, 2011 s. 176; Jönsson, 2007 s. 62; Tjernberg, 2007 s. 176, 182, 243; Svens-
son, 2011 s. 176, 180). Denna individanpassning kan innebära svårigheter, menar jag 
när elevantalet är högt, många nyanlända elever med annat modersmål och elevernas 
kunskapsnivå är olika. Här kan stödundervisning och andra resursfördelningar vara ett 
hjälpmedel för elever som ännu inte förmår att följa undervisningen i klassrummet 
(Skolverket, 2011 s. 19). Möjligheterna utifrån den proximala utvecklingszonen är att 
läraren dagligen ser elevernas utveckling och nya förmågor och därmed kan individan-
passa undervisningen och skapa förutsättningar för ett lärande. Jag instämmer med för-
fattarna att läraren har en viktig roll när det gäller kunskaper om elevers förkunskaper 
och förutsättningar i undervisningen. Lärarkompetens och erfarenhet spelar stor roll 
när det gäller att ge individanpassad undervisning för att stimulera elever till fortsatt 
lärande. Utmaningarna bör inte vara varken för svåra eller för lätta då det innebär en 
minskad motivation och lust att lära. Lärare bör ha höga krav på elever då detta ökar 
deras prestationer och då det stimulerar eleverna till ytterligare motivation och samtidigt 
ställer krav och förväntningar på eleverna där de får känna att de har lärarens förtroende 
till utvecklingsmöjligheter.  
 
Svårigheter med den proximala utvecklingszonen 
Studien visar att det även finns vissa svårigheter med den proximala utvecklingszonen. 
Ivarsson (2008) nämner att nivån på arbetsuppgifter bör vara på rätt nivå, precis över 
elevens förmåga, för att utveckling och lärande ska ske. För svåra uppgifter leder till att 
elever tappar motivationen till lärandet. Detta kan vara svårt att följa i skolan där många 
elever delar på en lärare där läraren i brist på tid inte hinner individanpassa undervis-
ningen (Ivarsson, 2008 s. 83–84, 101, 103). Detta nämner även Svensson (2011) som 
ett bekymmer att när krav och förväntningar blir för höga för elever kan de känna sig 
utanför och inte accepterad och leder i sin tur att intresset och motivationen försvinner 
(Svensson, 2011 s. 180–181). Jag instämmer med författarna och anser att individan-
passad undervisning i skolan kan innebära svårigheter. Här ser jag samtal med eleven 
som ett alternativ där läraren och eleven diskuterar lämplig nivå för att ett lärande och 
utveckling ska ske. Samtalen ger läraren indikationer på elevens utveckling och pro-
gression där nivån på elevens uppgifter kan sättas. Genom dessa samtal kan eleven bli 
mer delaktig i sin egen undervisning och känna att den är meningsfull (Skolverket, 2011 
s. 14). Personligen tycker jag att elever kan läsa mindre antal sidor i boken och ändå 
tillföra tankar och funderingar i samtal och diskussioner och därmed få vara en del av 
gemenskapen i klassrummet och känna att ett lärande och en utveckling sker. Jag anser 
att som lärare och pedagog måste man alltid sträva efter att ha elevers kunskapsför-
mågor som grund i undervisningen där individuella uppgifter ska göras. 
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Elevers självbild 
För att stimulera till elevers läsmotivation skriver Taube (2007) om elevers läs-självbild 
som avgörande för läsmotivationen (Taube, 2007 s. 81). Hon hävdar att läraren måste 
ha en medvetenhet och kompetens om elevernas egen läs-självbild och läsmotivationen 
kopplat med framgång och misslyckanden i skolan (Taube, 2007 s. 81). Hon menar att 
lärares omedvetenhet om detta kan leda till en skadad självbild hos eleven (Taube, 2007 
s. 86). Aspekterna som lyfts här, anser jag visar att lärarens kännedom om elevers för-
mågor och egna självbild är avgörande om motivation och för att ett lärande sker. Jag 
anser att dagliga samtal med eleverna om lärandet och hur de själva känner gentemot 
sin egen läs-självbild skapar bra förutsättningar att lyckas. Stöttning, positiv feedback 
och engagemang i elevens lärande ger bra förutsättningar för att ändra elevens låga läs-
självbild. Elevers eget ansvar är att samtala med lärare om tankar och känslor i detta för 
att medvetandegöra problemet och försöka finna en lösning och ett arbetssätt som 
fungerar.  
 
Engagemang skapar läsintresse 
Lärarens engagemang vid högläsning är viktig och en positiv inställning med engage-
rade lärare som själva visar lust att läsa stimulerar elevers läsmotivation (Svensson, 2011 
s. 176; Edmunds och Bauserman, 2006 s. 423). Lärarens tillämpning av mimik, för-
vrängda röster och gester vid högläsning är en faktor som flera författare nämner som 
viktigt för elevernas för att stimulera elever till läsmotivation, ett intresse för den lästa 
texten och möjligheter att själva använda det vid sin egen läsning (Svensson, 2009 s. 
150; Jönsson, 2007 s. 62; Ivarsson, 2008 s. 81). Mina erfarenheter är att framställningen 
av en texts innehåll är avgörande om eleven ska ta till sig den eller inte. Inlevelse och 
engagemang från läsaren skapar ett intresse och ger möjligheter att skapa inre bilder 
med hjälp av röster och mimik. Eleverna får tillträde till fantasins värld på ett mer sti-
mulerande sätt när tillämpning av röster och mimik görs. Erfarenhet, engagemang och 
ett eget intresse för böcker skapar bra förutsättningar för att åstadkomma dessa stimu-
lerande högläsningstillfällen där elevers läsmotivation stimuleras. Denna metod har jag 
tillämpat många gånger i skolan och detta anser jag stimulera eleverna till läsmotivation 
och ett genuint intresse för böcker. En engagerad och stimulerande lärare som vid hög-
läsningen tillämpar dessa verktyg skapar ett läsintresse hos eleverna och genom inter-
aktionen skapas en trygghet hos eleverna att våga prata och synas i klassrummet.   
 
Klassrumsmiljön 
Klassrumsmiljön nämns också som en faktor som stimulerar eleverna till lärande och 
motivation där några författare nämner tillgången till böcker, klassbibliotek och böcker 
efter elever egna intressen (Edmunds och Bauserman, 2006 s. 422; Ivarsson, 2008 s. 
80; Gambrell, 2011 s. 173; Andersson, 2015 s. 117). Jag anser att som läraren bör man 
tänka på att inreda klassrummet på ett sätt som bjuder in eleverna till läsning. Ett klass-
rum fyllt med intressanta böcker i olika genrer ger eleverna möjligheter att välja och 
utmana sig själv till läsning samt att det visar på vikten av läsning som aktivitet. Till-
gängligheten och närheten till böcker i klassrummet gör det enklare att stimulera ele-
verna till läsning.   
 
Generaliserbarheten är svår att avgöra då denna studie innehåller både kvalitativa och 
kvantitativa studier. Då resultaten utifrån denna studie enbart visade positiva effekter 
på elevers läsmotivation med hjälp av högläsningen som undervisningsverktyg kan man 
generellt säga att högläsning visade sig i denna studie ha positiva effekter på elevers 
läsmotivation. 



 

 32 

 
I styrdokumenten (2011) finns inte högläsning nämnd som undervisningsaktivitet 
(Skolverket, 2011 s. 223). Det framkom i resultatet att högläsning är en undervisnings-
aktivitet som bör finnas med i alla läroplaner (Gambrell, 2011 s. 172–173). Även West-
lund (2009) lyfter högläsningen som viktig och anser att den bör ske dagligen i skolan 
för att skapa goda förutsättningar till läsmotivation (Westlund, 2009 s. 107). Samman-
fattningsvis anser jag att högläsning bör prioriteras i skolans undervisning. Litteraturen, 
forskningen och resultaten i denna studie visar alla ett positivt och samstämmigt svar 
på om högläsning stimulerar till läsmotivation. Högläsningens positiva effekter på ele-
vers läsmotivation, språkutveckling, sociala kompetens och utvecklande av ordförråd 
ställer mig frågande till varför högläsning inte finns som undervisningsaktivitet i styr-
dokumenten.  
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7 Slutsats  
Denna litteraturstudie har försökt besvara huruvida lärarens högläsning samt hur lära-
rens arbetsmetoder stimulerar till läsmotivation hos eleverna. Denna litteraturstudie har 
gett mig en större inblick och en större förståelse för högläsningens betydelse för ele-
vers läsmotivation och språkutveckling. Högläsning visade sig stimulera läsmotivation 
samt att kombinationen högläsning och boksamtal var ytterligare ett effektivt sätt att 
stimulera detta. Vissa nackdelar med boksamtal förekom där läraren bör ha en balans i 
samtalet för att inte styra för mycket och därmed ta bort glädjen med aktiviteten. Dag-
liga interaktionen i klassrummet är viktig och stimulerande för alla elever och som lärare 
måste man inse vikten av denna interaktion för att stimulera eleverna till fortsatt lärande 
och motivation till lärande. Lärarens roll i detta arbete har visat sig avgörande för ele-
vers läsmotivation. Klassrumsklimatet där eleverna känner trygghet i den sociala ge-
menskapen, läraren förkunskaper om elevers förmågor och erfarenheter är viktig för 
att kunna ge individanpassade uppgifter. Resultatet visade även svårigheter med att ge 
eleverna individanpassade uppgifter inom den proximala utvecklingszonen.  
 
Den proximala utvecklingszonen förespråkar individanpassade uppgifter som ligger 
precis ovanför det eleven behärskar. Detta kan innebära svårigheter att genomföra i 
klasser med stort elevantal, när elevers kunskapsförmågor är på många olika nivåer och 
elever med annat modersmål inte behärskar språket. Klassrumsmiljön visade sig också 
ha påverkan på elevers läsmotivation där ett stimulerande klassrum med många böcker 
och texter främjar elevers läsmotivation. Det är viktigt som lärare att bejaka högläs-
ningstillfällen och samtal i klassrummet för att stimulera elevers läsmotivation och lä-
rande. Lärare och elever bör vara införstådda med uppgiftens syfte för att stimulera 
läsmotivation samt att ett lärande ska ske. Studiens resultat utifrån litteratur och forsk-
ning visar ytterligare belägg för att högläsningen enbart har positiva effekter på elevers 
läsmotivation och språkutveckling. Litteraturstudien visade inga negativa samband mel-
lan högläsning och läsmotivation. Däremot fann jag det intressant att kombinationen 
högläsning och boksamtal utifrån forskning och litteratur visade sig ge eleverna större 
motivation till att läsa.  
 
Jag anser att mina frågeställningar utifrån använd litteratur och forskning i denna studie 
är besvarade. Författarna bakom forskningsartiklarna och avhandlingarna i denna stu-
die har observerat, intervjuat, samtalat med både lärare och elever i olika åldrar för att 
finna resultat. Metoderna och tidens längd studierna har genomförts på har varierat och 
denna spridning anser jag ger trovärdiga resultat utifrån syftet och frågeställningarna i 
detta arbete.  
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8 Förslag på fortsatt forskning 
Det finns oändliga möjligheter till fortsatt forskning inom detta område. Metoder som 
intervjuer, enkätundersökningar och observationer skulle kunna ge fler svar på dessa 
frågeställningar. Jag går utifrån detta resultat vidare till nästa examensarbete med en 
större insikt om hur högläsning påverkar elevers läsmotivation och att kombinationen 
högläsning och boksamtal gav positiva effekter på elevers läsmotivation, sociala kom-
petens och språkutveckling. I nästa examensarbete kommer en empirisk undersökning 
ligga till grund och ge svar på aktuella frågeställningar. Kombinationen högläsning och 
boksamtal som i denna studie visade sig ge positiva effekter på elevers läsmotivation är 
undervisningsaktiviteter jag vill undersöka vidare. Jag vill utifrån resultatet i denna stu-
die undersöka lärarens förhållningssätt gentemot högläsning och efterföljande boksam-
tal och hur tillämpning av praktiska hjälpmedel kan stimulera till läsmotivation. Jag är 
även intresserad av att ur elevers synvinkel undersöka vilka faktorer som motiverar dem 
till läsning av litteratur.     
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