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Abstract 

Maria Borgström: Högläsning för läslust: En systematisk litteraturstudie av vilka 

komponenter som bidrar till högläsningens effekt på elevers läslust (2018). Svenska, 

Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, VT18, SV1200, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

Detta självständiga arbete sammanställer elva vetenskapliga artiklar som behandlar vilka 

effekter lärares högläsning har på elevers läslust. Vissa av artiklarna grundar sig på studier av 

mer kvantitativ art och andra är mer kvalitativa. De bakomliggande studierna i artiklarna har 

också haft olika informanter: vissa har enbart antagit lärares perspektiv och vissa har enbart 

utgått ifrån eleverna, medan några har grundat sig på både lärar- och elevperspektiv. 

Innehållet har analyserats systematiskt i syfte att ta reda på vilka komponenter som lärarens 

högläsning behöver för att den ska bidra till att elevers läslust ökar. Arbetet har utförts som 

en systematisk litteraturstudie där innehållet i artiklar har kodats, kategoriserats och 

tematiserats. Enligt analysen framstår det som att det finns fyra komponenter som bör 

ackompanjera högläsningen för att den ska påverka elevernas läslust positivt: strategier och 

struktur, genuint intresse , intressant material och valfrihet samt social kontext. Lärare bör 

planera sin undervisning för att inkludera dessa fyra komponenter i högläsningssituationen. 

 

 

 

Nyckelord: högläsning, läslust, motivation till läsning, attityd till läsning, strategier, 

valfrihet, genuint intresse, social kontext 
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1 Introduktion 

Att låta barn lyssna på berättelser har många fördelar. Genom högläsning finner individer 

gemenskap (Körling 2012, s. 11), de delar upplevelser och i klassrum kan högläsning bidra 

till att öka samhörigheten (s. 45). Samtidigt är lyssnandeaktiviteten en process där människor 

tar till sig ett innehåll och tolkar det utifrån de egna föreställningarna och erfarenheterna av 

omvärlden (Fast 2013, s. 108). Många olika känslor kan väckas genom att lyssna på 

berättelser och vissa lyssnare kan verka helt frånvarande fastän de egentligen utför en mycket 

aktiv handling (s. 107). 

Barns språkutveckling påverkas positivt av att få höra berättelser (Fast 2013, s. 113). 

Högläsning bidrar också till att öka lyssnarnas förmåga att fantisera och leva sig in i 

situationer, men det främjar även koncentrationsförmågan och skapar läslust (Nasiell 2007, s. 

14). Ingvar Lundberg håller med och menar att en av fördelarna med högläsning är att det 

främjar barnens intresse för läsning (Lundberg 2006, s. 42). 

I skolans värld ska eleverna erbjudas “möjlighet att utveckla språket för att tänka, 

kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och 

skriva” (Skolverket 2017, s. 252). Citatet är hämtat ur syftet i kursplanen för svenska i 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, och ett annat ord för intresse 

för läsning är läslust. Med tanke på att högläsning är så utvecklande och stimulerande kan det 

kanske vara en ganska lättillgänglig väg för lärare att gå i sin strävan mot det ovan beskrivna 

syftet.  

Många lärare jag kommit i kontakt med under min utbildning har använt sig av högläsning 

och har framhållit att det är bra och viktigt, men det har verkat som att det är någonting 

vedertaget som de inte ifrågasatt. När jag läst kurslitteratur har jag skymtat samma tendenser; 

högläsning ställs i ett positivt ljus och det beskrivs vara utvecklande och främjande för 

elevers framgång i skolan. Det berikar elevers ordförråd, ger implicit undervisning i 

grammatik, främjar empati, kreativitet, fantasi och läslust (Dominković, Eriksson & Fellenius 

2006, s. 16; Körling 2012, s. 24; Nasiell 2007, s. 14).  

Det kan te sig självklart att exponering för språk bidrar till en utveckling av språket, att 

livsberättelser och olika perspektiv främjar empati, och att många olika kreativa 

framställningar kan vara modeller som eleverna kan inspireras av. Frågan är vad det är med 

högläsning som gör att det är gynnsamt för elevernas läslust. Detta är intressant att fördjupa 

sig i eftersom medvetenhet om högläsningens påverkan på läslust kan bidra till att lärare får 

bättre möjligheter att ta till vara på högläsning i undervisningen. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga aktuell forskning som berör hur elevers motivation till 

läsning påverkas av högläsningssituationen. Fokus ligger på att synliggöra vilka komponenter 

som kan förstärka den effekt högläsning har på elevers läslust.  

1.1.1 Frågeställning 

● Vad framstår det som att lärare kan göra för att högläsningen ska öka elevers läslust 

enligt forskning? 

1.2 Disposition 

Den här texten utgår ifrån två centrala begrepp, högläsning och läslust, vilka definieras i nästa 

avsnitt. Därefter följer en detaljerad redogörelse för hur jag gått tillväga vid insamling av data 

och analys. I resultatet presenteras artiklarna följt av de teman som analysen genererat. Därpå 

följer en diskussion där resultatet och dess konsekvenser för undervisning samt min metod 

behandlas. I ett avslutande avsnitt ges förslag till fortsatt forskning. 

2 Bakgrund 

Denna övergripande studie har haft högläsning och läslust i centrum. Högläsningen framställs 

i ett positivt ljus av svenska forskare och lärare. Jag har funnit flera källor som menar att det 

stimulerar barns läslust. Forskning om vilka komponenter som bidrar till att högläsning 

påverkar elevers läslust positivt är dock till synes begränsad. Här nedan beskriver jag kort 

bakgrund till högläsning och läslust som är relevant för min studie. 

2.1 Högläsning 

Den tidiga högläsning som barn får dela med föräldrar är ytterst värdefull. Barn påverkas av 

sina föräldrar och deras inställning till läsning. Barn med föräldrar som värdesätter böcker 

som underhållning mer än som nytta får en mer positiv attityd till läsning (Dominković et al. 

2006, s. 22). Då en förälder högläser för sitt barn uppstår en särskild situation där barnet får 

kommunicera nära med en av de viktigaste personerna i dess liv och det betyder att barnet får 

mer än bara tillgång till böckernas innehåll trots att de inte kan läsa själva (Körling 2012, s. 

11). Fördelar med högläsning tycks även skymtas efter att barn knäckt läskoden och ännu 

senare. Människor i alla åldrar kan uppskatta högläsning och högläsning gynnar läsning. Barn 

bör fortsätta få lyssna till högläsning så länge de vill, ändå upp i tonåren (Hansson 2006, s. 

18; Körling 2012, s. 23; s. 45; Nasiell 2007, s. 26). 
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Med högläsning skapas ett samspel mellan läsare och lyssnare och när barn i en klass får 

lyssna på sagor och andra berättelser tillsammans främjas gemenskap genom att de får 

uppleva innehållet tillsammans. Det finns dock olika syften med att läsa högt i skolan. Det 

kan till exempel ibland vara att öva läsförståelse, ibland läser läraren högt för att det finns lite 

tid kvar av lektionen och ibland kanske det viktigaste är att ha en mysig stund tillsammans 

(Dominković et al. 2006, s. 17–18; Körling 2012, s. 21; Stensson 2006, s. 129). 

2.2 Läslust 

Katarina Elam och Olle Widhe tar upp och jämför skrivningarna om motivation till läsning i 

kursplanen i svenska och kommentarmaterialet till den (Elam & Widhe 2015, s. 176–177; 

Skolverket 2011, 2017). De har funnit att kursplanen omnämner detta som intresse för 

läsning och inte nämner ordet lust alls, medan kommentarmaterialet gör det desto mer. Lust-

begreppet verkar ha olika funktioner där det dels kan syfta på att god självkänsla kan 

resultera i “lust att uttrycka sig“ (Elam & Widhe 2015, s. 177) och dels på att läsandet i sig är 

lustfyllt. 

Ingrid Häggström berättar att språklekar kan användas för att på ett lustfyllt sätt arbeta 

förebyggande mot läs- och skrivsvårigheter (Häggström 2010, s. 247). Hon skriver även om 

att Bornholmsmodellen, ett program med aktiviteter som bygger på att stegvis utveckla läs- 

och skrivförmågan med utgångspunkt i talspråk och ljud, kan bidra till att barn blir mer 

beredda på det annalkande knäckandet av läskoden. Skriftspråket är inte lika lätt för barn att 

tillägna sig som talet. För att se sambandet mellan tal och text behöver barn assistans av 

vuxna som hjälper dem genom att uppmärksamma dem på viktiga aspekter (Häggström & 

Lundberg 1994, s. 6). 

3 Metod 

I denna del av arbetet redogörs för hur jag gått tillväga vid insamling av material och analys 

av data. Jag har strävat efter att beskriva varje del så utförligt jag kunnat eftersom stor vikt 

har lagts vid vetenskapligheten i arbetet.  

3.1 Avgränsningar för sökningar 

För att avgränsa studien har jag valt att fokusera på högläsning och läslust i grundskolan och 

har därmed inte fördjupat mig i forskning som berör förskolan och hemmet. Sökningarna har 

också avgränsats genom uteslutandet av effekten av att eleverna själva läser högt, men 

däremot har högläsning av kamrater som eleverna lyssnar på inkluderats. Med aktuell 

forskning menar jag forskning som berör studiens fokus snarare än ny forskning. 
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För att begränsa sökningarna och närma mig ett mer koncentrerat sökningsresultat 

preciserades vilka materialtyper som var av intresse i så stor utsträckning som möjligt. 

Doktors- och licentiatavhandlingar, vetenskapliga artiklar, böcker som baserats på studier och 

liknande är exempel på dessa. Eftersom jag ville att denna studie skulle vara så reliabel som 

möjligt valde jag även att välja peer reviewed (vetenskapligt granskade) då möjligheten 

fanns. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

För att finna svar på denna studies frågeställning är det av relevans att utgå ifrån ett material 

med stor utbredning. Intresset för högläsnings påverkan på elevers läslust har lett studien mot 

att undersöka förhållandet på ett större plan än i enskilda klassrum eller utifrån enskilda 

individers erfarenheter. Därför består materialet av vetenskapliga artiklar som bygger på 

studier där både högläsning och läslust uppmärksammas. Således gör jag en systematisk 

litteraturstudie. En sådan studie genererar, enligt Katarina Eriksson Barajas, Christina 

Forsberg och Yvonne Wengström (2013, s. 26–31), en övergripande bild av läget i aktuell 

forskning. Författarna påpekar även att en litteraturstudie i så stor utsträckning som möjligt 

bör inkludera all forskning som är aktuell för studien, men detta är inte alltid genomförbart av 

olika skäl, till exempel ekonomiska eller praktiska. I mina sökningar har jag i vissa fall 

behövt utesluta forskning som ej varit tillgänglig för mitt bruk trots att artiklarna kommit upp 

som träffar i min litteratursökning (se 3.5 Bortfall). 

För att vara systematisk har jag utgått ifrån Alan Brymans fem analyssteg men även låtit 

de steg Eriksson Barajas et al. beskriver leda arbetets gång (Bryman 2011, s. 104; Eriksson 

Barajas et al. 2013, s. 32). Systematiken grundar sig på att urvalet av material i sig sker i 

systematisk ordning snarare än slumpmässigt. De modifierade steg jag följt är följande: 

1. Syftet formuleras och fastställs 

2. Kriterier sätts, avgränsas och justeras 

3. Resultat av sökningen granskas och värderas 

4. Varje enskild studie beskrivs heltäckande 

5. Resultatet analyseras 

6. Slutsatser dras 

Eftersom allt material jag samlat in har varit offentligt har jag inte kunnat se till att jag följer 

de fyra etiska principerna som bland annat nämns i Bryman (2011, s. 131-132). I och med att 

sekundära data från forskares artiklar har använts har jag inte kunnat kontakta respondenterna 
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i originalstudierna. Detta innebär ett etiskt problem eftersom jag inte fått samtycke från dem 

att göra en förnyad analys (Bryman 2011, s. 535). I ett försök att stärka studien etiskt har jag 

lagt största möjliga vikt vid att försöka tolka och återge forskarnas mening så korrekt och 

rättvisande som möjligt.  

De studier jag analyserat var dock själva baserade på primärdata. Det innebär att forskarna 

för studierna behövde förhålla sig till de fyra forskningsetiska grundprinciperna. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla av forskningen berörda om 

studiens syfte. Enligt samtyckeskravet har deltagarna i en undersökning rätt att bestämma om 

sitt eget deltagande. Personuppgifter och andra uppgifter om deltagarna ska enligt 

konfidentialitetskravet ges största möjliga konfidentialitet och förvarandet av uppgifterna ska 

förvaras utom räckhåll för obehöriga. Insamlade uppgifter om deltagarna får enligt 

nyttjandekravet enbart användas för forskningen. (Vetenskapsrådet 2002, s. 7–14) 

3.3 Sökstrategi 

I denna del försöker jag i så stor detalj som möjligt beskriva hur jag gått tillväga för att samla 

in data i avsikt att öka studiens reliabilitet. Genom att redovisa tillvägagångssätt och grunder 

till beslut jag fattat ökar jag studiens transparens. Detta bidrar till stabilitet och replikerbarhet 

(Bryman 2011, s. 161; Eriksson Barajas et al. 2013, s. 103). Om studien skulle genomföras på 

nytt skulle resultatet ligga nära resultatet jag fått fram. Detta kan dock inte säkerställas 

eftersom de bedömningar jag gör i vissa avseenden baseras på mina individuella tolkningar, 

medan någon annan eventuellt skulle välja respektive välja bort artiklar på grund av att de 

tolkat dem på ett annat sätt. 

För datainsamlingen söktes i flera databaser för att försöka täcka in så mycket relevant 

material som möjligt. Enskilda fall fick inslag av manuell sökning då jag ansåg att det 

verkade finnas en bakomliggande studie fastän artikeln i sig inte presenterade den utförligt. I 

dessa situationer letade jag i referenslistan för artiklarna efter referenser av samma författare 

och bedömde dem enligt urval 1 och 2. 

Efter att alla databassökningar och urval av artiklar var klara skulle jag börja läsa igenom 

artiklarna. Vid detta skede i studien blev det uppenbart att vissa av artiklarna inte var aktuella 

då de inte var tillgängliga för mig eller inte angränsade till mitt syfte. Därför gjorde jag ett 

tredje urval av de samlade artiklarna från de olika databaserna (se 3.5 Bortfall). För att göra 

tydligt genom vilka databaser jag funnit var och en av artiklarna har jag inkluderat denna 

information i varje artikels inledande stycke i resultatet. För översikt över vilka databaser jag 

funnit respektive artikel i se bilaga B. 
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3.3.1 Sökord 

Sökorden utformades till en början ur syftet och frågeställningarna för att sedan översättas till 

engelska inför sökning av internationella artiklar. För sökning i Libris och SwePub blev det 

aktuellt att använda trunkering för att täcka träffar som innehöll flera varianter av samma ord 

(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 81). För sökningen av internationella artiklar nyttjades den 

booleska operatorn AND så att de två sökbegrepp jag valt kunde kombineras och resultera i 

mer relevanta träffar (s. 78–79). Vartefter sökningen fortskred preciserades och utvecklades 

sökorden till ämnesord ur databasernas thesaurus (ERIC u.å.c; Eriksson Barajas et al. 2013, s. 

80). Ämnesorden söktes med hjälp av citationstecken i så kallad frassökning (SwePub u.å.b). 

Då jag upptäckte att det fanns ytterligare ämnesord som liknade ett av de ämnesord jag hittat i 

thesaurus valde jag att utöka sökningen med den booleska operatorn OR för att inkludera de 

träffar som eventuellt inte innehöll de tidigare valda sökorden men som ändå skulle kunna 

beröra studien. 

För urval 1 bland sökträffarna lästes i första hand rubriker för att avgöra relevans för 

studien. Vid sökning av internationella artiklar kompletterades urvalet vid behov med läsning 

av ämnesord. Kravet var då att ämnesorden både skulle relatera till högläsning och läslust, 

men inte vara ämnesord som låg utanför intresseområdet såsom förskola, föräldrar eller 

hemmiljö.  

I urval 2 lästes abstract i första hand för att bedöma relevans för min litteraturstudie. För 

att bli utvalda behövde abstract påvisa att artikeln eller avhandlingen baserats på 

vetenskapliga studier. Detta kunde till exempel ske genom att texten nämner ordet studie, 

metod för datainsamling eller urval, alternativt samtliga delar. Det behövde alltså framgå mer 

eller mindre tydligt att det fanns en studie som bas. Vid stadiet då jag skulle börja läsa 

igenom artiklarna gjordes ett tredje urval eftersom vissa artiklar visade sig inte vara 

tillgängliga för mig (se 3.5 Bortfall). 

De sökord jag utgick ifrån var läslust och högläsning. Dessa användes för sökning i Libris 

(u.å.) och SwePub (u.å.a), därefter översattes de till engelska för sökning i databaserna MLA 

International Bibliography (MLA u.å.), Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA 

u.å.) och ERIC (u.å.a). Det blev reading aloud och reading motivation. Reading aloud 

utvecklades med sökningen i ERIC till ämnesordet Reading Aloud to Others. Under 

sökningens gång upptäcktes ämnesordet reading attitudes bland ämnesord-listorna för 

träffarna. Att låta sökningen påverkas av träffarna bidrar till ökad validitet (Eriksson Barajas 

et al. 2013, s. 103; Bryman 2011, s. 162–163) för studien då hänsyn tas till att fler ämnesord 
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angränsar till ämnet än vad som antagits tidigare. Sammanfattningsvis användes följande sex 

sökord: 

läslust  

högläsning 

reading aloud 

reading aloud to others 

reading motivation 

reading attitudes 

De svenska sökorden kombinerades inte med booleska operatorer, men de engelska sökorden 

kombinerades på olika sätt för att få fram precisa resultat i de internationella databaserna. Jag 

hade höga förväntningar på att ERIC skulle bidra med relevant material och det var i denna 

databas som de flesta kombinationerna uppstod. Till en början prövades den enkla 

kombinationen reading aloud AND reading motivation och den slutliga sökningen som 

gjordes hade utvecklade och precisa ämnesordskombinationer: (SU "Reading Aloud to 

Others" AND SU "Reading Motivation") OR (SU "Reading Aloud to Others" AND SU 

"Reading Attitudes") (se bilaga A). Jag försökte vara specifik genom att söka efter exakta 

ämnesord så att ordet reading inte skulle generera hur mycket icke-relevant material som 

helst. 

3.4 Databaser  

På Örebro Universitetsbiblioteks hemsida (Örebro Universitetsbibliotek u.å.) finns det 

ämnesguider för att hjälpa personer hitta användbara strategier för att leta material inom vissa 

ämnen. Bland ämnesguiderna i listan valdes litteraturvetenskap, pedagogik och 

lärarutbildning och svenska ut. Under litteraturvetenskap valde jag ut MLA International 

Bibliography (MLA u.å.) eftersom den var på ämnesguidens startsida. Av databaserna under 

ämnesguiden för pedagogik och lärarutbildning valde jag ut ERIC (u.å.a) som jag använt 

tidigare och kände mig bekväm med. Det var också i denna databas jag hade de högsta 

förhoppningarna att hitta internationella vetenskapliga artiklar. Detta eftersom jag hade 

använt den förut och hade fått intryck av att både seminarieledare på Örebro Universitet och 

bibliotekarien som jag fick hjälp av på Universitetsbiblioteket bedömer den vara en bra 

databas att söka i som lärarstudent. I ämnesguiden för svenska hittade jag Linguistics and 

Language Behavior Abstracts (LLBA u.å.).  

Samtliga ämnesguider hänvisade också till Libris (u.å.) och eftersom bibliotekarien visat 

mig hur Libris kan användas valde jag att även söka där. Därefter fann jag även SwePub 
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(u.å.a) på hemsidan för universitetsbiblioteket. SwePub beskrevs som ett verktyg för att hitta 

vetenskapliga publikationer. Nedan följer detaljerade beskrivningar av hur sökningarna 

fortskred och vilka avvägningar jag gjorde. Jag har även försökt att på ett tydligt sätt beskriva 

hur, när och varför mina sökord förändrades. En översikt av sökningarna i de olika 

databaserna har bifogats i detta arbete (bilaga A). 

3.4.1 Sökning i Libris 

Mina sökningar började i Libris, de svenska bibliotekens söktjänst, där bland annat 

avhandlingar och tidskrifter finns (Libris u.å.). Där hoppades jag finna svensk forskning att 

använda som data. Sökningarna gjordes genom Libris så kallade utökade sökning. I den 

första sökningen användes sökordet läslust för materialtyperna avhandlingar och övriga 

artiklar (kapitel, artiklar m.m.). Sökningen resulterade i 34 träffar. Fem av dessa träffar 

klarade sig igenom urval 1, men samtliga sållades bort i urval 2 eftersom ingen verkade 

behandla högläsning. 

För den andra sökningen använde istället sökordet högläsning för samma materialtyper för 

att kunna se om några av träffarna då skulle ha med läslust att göra. Sökningen genererade 53 

träffar efter manuell borträkning av sex träffar på tyska. Då sökordet har en specifik ändelse 

valde jag sedan att söka med trunkering. Samma sökning fast med sökordet högläs* 

genererade istället 59 träffar. 33 av träffarna valdes ut med urval 1, men endast en träff 

återstod efter urval 2. Många av träffarna som valdes bort var irrelevanta för studien, men 

vissa valdes bort eftersom de inte var baserade på studier och vissa var otillgängliga för mig 

av olika skäl (se 3.5 Bortfall). 

3.4.2 Sökning i SwePub 

Denna databas utger sig för att innehålla vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, 

avhandlingar och liknande (SwePub u.å.a). Genom att använda SwePub var mina 

förhoppningar att hitta mer relevant material än jag fått fram med sökningen i Libris. Med 

erfarenheterna av den föregående sökningen i åtanke valde jag att direkt söka med trunkering 

och utgå ifrån högläsning för att inom det leta efter träffar som verkade behandla läslust. 

Sökning på ordet högläs* inom materialtyperna doktorsavhandling, licentiatavhandling, 

forskningsöversikt, tidskriftsartikel, bok samt bokkapitel genererade 37 träffar. Av dessa 

återstod 20 efter urval 1 och slutligen fyra efter urval 2. En av de fyra träffarna visade sig 

vara densamma som valts ut efter sökning och urval genom Libris. Efter detta vände jag mig 

bort från sökningarna på svenska och övergick till att leta andra databaser som omfattade mer 

internationella publiceringar. 
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3.4.3 Sökning i MLA International Bibliography 

Denna databas är ett ämnesindex av bland annat böcker och artiklar inom moderna språk, 

lingvistik, litteratur och folklore (MLA u.å.). Den första sökningen utgick från högläsning 

som översatts till engelska och blev reading aloud. Sökningen gjordes som en avancerad 

sökning med begränsningen peer reviewed och NOFT. NOFT står för att sökningen görs 

inom allt utom textfilen (MLA u.å.). Totalt genererade detta 3015 träffar. Därefter gjordes 

sökning med samma inställningar på sökordet läslust som översatt till engelska blev reading 

motivation. Detta genererade totalt 4192 träffar. 

Eftersom de båda sökningarna gett så stora utslag kombinerades sökorden med hjälp av 

den booleska operatorn AND. Den kombinerade sökningen gjordes med samma inställningar 

som de båda enskilda sökningarna, både peer reviewed och NOFT. Detta resulterade i 155 

träffar, varav 44 var kvar efter urval 1 och av dem återstod sex efter urval 2. En av dessa sex 

var egentligen inte själv en träff i sökningen. Den valdes ut ur referenslistan i en artikel som 

funnits kvar efter urval 1. 

3.4.4 Sökning i Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) 

Databasen innehåller bland annat avhandlingar och artiklar. Den är ett index för internationell 

lingvistik samt relaterade discipliner inom språkvetenskap (LLBA u.å.). Sökningen av 

kombinationen reading aloud och reading motivation gjordes precis som i MLA med 

avgränsningarna peer reviewed och NOFT. Utöver detta lades kravet om att träffarna skulle 

vara på engelska till efter att jag fann en spanskspråkig träff i listan. Denna sökning 

resulterade i 32 träffar. Av dessa återstod sex efter urval 1 och efter urval 2 fanns två kvar. 

3.4.5 Sökning i ERIC 

ERIC står för The Education Resources Information Center och är ett digitalt bibliotek för 

forskning inom utbildning (ERIC u.å.a). ERIC ger bland annat tillgång till textfiler för 

tidskriftsartiklar och “non-journal materials” (ERIC u.å.b, s. 1). Som jag nämnde tidigare 

förväntade jag mig att denna databas skulle vara den jag fick mest material ifrån. Jag valde att 

börja med bredare sökningar för att specificera mer vartefter. Den första sökningen gjordes på 

sökordet reading aloud med enbart peer reviewed som avgränsning. Sökningen gav 2305 

träffar. Sedan gjordes motsvarande sökning av reading motivation, vilken genererade 3223 

träffar. När sökorden kombinerades med den booleska operatorn AND och med enbart peer 

reviewed som begränsning resulterade sökningen i 138 träffar. 
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Då träffarna i ERIC ackompanjeras av ämnesord letade jag efter eventuella relevanta 

nyckelord bland dem och insåg att det fanns ett som hette Reading Aloud to Others. Då jag 

inte var säker på vad en sökning på detta ämnesord skulle innebära vände jag mig till ERIC:s 

thesaurus. Där stod det såhär: 

Reading aloud for the sake of the listener's well-being (e.g., to inform or entertain the 

listener or audience, to develop his/her/their appreciation of literature or reading 

readiness, etc.) (Note: Use "Oral Reading" when the purpose of reading aloud is to 

develop or diagnose the reader's language skills) 

ERIC (u.å.c, Scope Note: Reading Aloud to Others) 

Utifrån denna information bedömde jag att sökningar av ämnesord verkade kunna ge mig 

träffar som var mer inriktade på mitt intresseområde. Därför gjorde jag en ny sökning av de 

kombinerade ämnesorden Reading Aloud to Others och Reading Motivation med den 

booleska operatorn AND. Frassökning användes för att söka efter de specifika ämnesorden 

och begränsningen peer reviewed gjordes ännu en gång. Denna sökning gav 44 träffar. Bland 

ämnesorden för träffarna fann jag ett ord till att söka på som också har med läslust att göra 

nämligen attityder till läsning. Därför gjorde jag en ny sökning på ämnesorden Reading 

Aloud to Others och Reading Attitudes med samma begränsningar och övriga inställningar 

som föregående sökning. Denna sökning genererade 82 träffar och då valde jag att slå 

samman sökningarna med den booleska operatorn OR (se 3.3.1 Sökord). Denna slutliga 

sökning genererade 115 träffar av vilka 75 återstod efter urval 1 och tio efter urval 2. 

3.5 Bortfall 

I denna studie ville jag inkludera så mycket data som möjligt för att få en bred bas som 

svarade mot mina frågeställningar. Olyckligtvis har många artiklar med uppvisat god 

potential i sökningarna fallit bort. Orsakerna till detta är få: antingen har jag inte haft tillgång 

till online-resursen eftersom jag inte varit medlem av olika förbund eller så var artikeln ett 

kapitel i en bok som jag inte kunde få tag i. Vissa artiklar fanns bara registrerade med titel, 

författare och år vilket gjorde att de enbart blev träffar i listan utan möjlighet för mig att hitta 

dem någonstans. 

I det tredje urvalet valdes artiklar som inte behandlade sådant som var relevant för studien 

bort. Detta urval är dock inte synligt i sökmatriserna i bilaga A eftersom urvalet gjordes i 

samband med den första läsningen av artiklarna och inte som en del av databassökningarna. 

Orsakerna till bortval av artikel kunde bland annat vara att det handlade om förskolebarn 
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istället för grundskoleelever eller att jag inte ansåg att studien var tillräckligt vetenskaplig för 

att inkluderas. De artiklar som kvarstod efter samtliga urval är samlade i en översikt där det 

framgår vilken databas jag hittat dem i (bilaga B). Jag har ställt höga krav på att artiklarna ska 

vara starka och har enskilt värderat varje studie som använts här. 

3.6 Värdering 

Jag valde att använda checklistorna av Christina Forsberg och Yvonne Wengström (Eriksson 

Barajas et al. 2013, s. 176–192) för att synliggöra hur vetenskapliga de är och vilket värde de 

har. Eftersom checklistorna är standardiserade och statiska har jag använt dem som riktlinjer 

för att synliggöra om artiklarna har högt eller lågt vetenskapligt värde. Vissa av artiklarna 

använde flera metoder för insamling av data vilket ofta bidrog till att deras resultat och 

slutsatser blev starkare. Detta höjde i sin tur värdet för dessa artiklar. Artiklar som inte följt 

den typiska strukturen med rubriker som metod och analys av data var svårare att värdera 

eftersom jag till exempel ibland fick leta efter mer implicita hänvisningar till vilken metod för 

datainsamling som valts för studien. Samtliga artiklar som presenteras i resultatet ansågs 

dock tillräckligt högt värderade för att kunna inkluderas. Ibland stärkte även artiklarna 

varandra genom att forskarnas slutsatser liknade varandra. 

3.7 Tillvägagångssätt vid analys av data 

Artiklarna lästes igenom i flera steg innan jag började med kodningen. I en studie som denna, 

där data kodas öppet för att generera teori, uppkommer många koncept genom omläsningar 

av studierna som analyseras (Sutcliffe, Oliver & Richardson 2017, s. 137). En första 

genomläsning gjorde att jag fick en överblick av artiklarnas innehåll. I denna inledande 

läsomgång fokuserade jag på att skaffa en inblick i vad var och en av artiklarna handlade om. 

Det gjorde att jag skapade mig en uppfattning av innehållet i materialet inför nästkommande 

läsning. Vid den andra läsningen av artiklarna började jag mer systematiskt granska deras 

syfte, metod för datainsamling och design, analysmetod, urval, resultat samt slutsatser. I detta 

skede tog jag hjälp av Forsberg och Wengströms checklistor (Eriksson Barajas et al. 2013), 

och jag antecknade så gott jag kunde enligt punkterna. Med denna omläsning valdes vissa 

artiklar bort (se 3.5 Bortfall). I den slutliga läsningen granskades även anteckningarna från 

checklistorna för att kontrollera att jag uppfattat artiklarna rättvisande. Omläsningen visade 

att det fanns vissa viktiga faktorer som inte antecknats och således kompletterade denna 

läsning de två föregående. Med erfarenheterna från de stegvisa läsningarna av artiklarna hade 

jag skaffat en överblick av materialet och hade fått förförståelse som bidrog till att jag kunde 

ana likheter mellan artiklarna.  
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För kodningsstadiet ville jag i huvudsak utgå från studiernas tillvägagångssätt och resultat, 

men även diskussionerna visade sig vara aktuella. Jag började med att skriva ut samtliga 

artiklar och inledningsvis granskade jag tre artiklar. De koder jag fann ringades in och 

nyckelord och begrepp antecknades både i artiklarna och i ett skrivblock. När jag läst de tre 

artiklarna jämförde jag de antecknade nyckelorden och grupperade dem i kategorier. Därefter 

läste jag artiklarna återigen i syfte att söka efter ytterligare tecken på de koder som 

framkommit. Efter att ha utformat kategorier i form av preliminära teman och givit dem en 

färg granskade jag resten av artiklarna och fyllde på med fler koder. De koder som inte 

verkade passa in i mina preliminära teman skrevs upp separat. På detta sätt växte mina teman 

tills alla artiklar blivit granskade och alla koder jag kunde hitta hade antecknats. 

Sex preliminära teman hade formulerats och vid sidan om dem hade sex koder som inte 

placerats in i teman antecknats. Jag såg över både de tematiserade koderna och de separata 

koderna och läste om de textstycken jag funnit koderna i för att försöka hitta likheter och 

skillnader mellan dem och temana. I detta skede fann jag inte bara likheter mellan koder och 

teman utan såg också att vissa av mina preliminära teman var starkt sammanbundna. Därför 

organiserade jag om dessa, vilket resulterade i mina fastställda teman. Dittills hade temana 

enbart benämnts med namnet på de färger jag använt och nu fick de mer deskriptiva namn. 

Totalt genererade denna analys fyra teman vilka är komponenter som verkar bidra till att 

högläsning får en positiv effekt på elevers läslust. Dessa teman redogörs för under rubriken 

“4.2 Teman i artiklarna” i detta arbete. 

4 Resultat 

Här nedan presenteras de valda artiklarna i alfabetisk ordning efter den förstnämnde 

författarens efternamn. Eftersom olika länder har olika utbildningssystem har jag valt att kalla 

årskurserna och stadierna för vad de heter i artiklarna, till exempel third grade och middle 

school, för att inom parentes skriva i vilken ålder eleverna i årskurserna bör vara. Efter att 

samtliga artiklar presenterats redovisar jag vilka viktiga teman som uppkommit under 

analysen.  

4.1 Artikelpresentation 

De artiklar som följer här har valts ut med hårda krav. För att redovisa att de är vetenskapliga 

har jag här försökt att presentera artiklarna i systematisk ordning med ett inledande stycke 

bakgrundsinformation. Jag nämner även vilken eller vilka sökningar i databaser som 

artiklarna funnits som träffar i. 
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4.1.1 Read Aloud Tutoring: A Program to Enhance Reading Interests 

Denna artikel av Ora Sterling Anderson publicerades i Reading Horizons i oktober 1984 och 

jag hittade den genom sökningen i ERIC. Syftet med studien var att genom ett frivilligt 

läsprogram främja positiv attityd till läsning hos barn. Det var rektorn på en skola som tog 

initiativet att starta upp ett terminslångt läsprogram för eleverna. Rektorn designade ett 

läsprogram tillsammans med bland annat pensionerade specialpedagoger och speciallärare, 

representanter från high school och college samt frivilliga vuxna som var föräldrar till barn på 

skolan.  

Läsprogrammet bestod av 75 par där third och fourth grade-eleverna (8–10 år) tilldelades 

en läsvolontär som var antingen en förälder eller en officiellt erkänt högpresterande elev från 

high school (14–18 år). Eleverna som deltog valdes utifrån sitt resultat på ett standardiserat 

prestationstest. Klassläraren till eleverna som valdes ut skulle plocka ut elever som låg på en 

prestationsnivå som var minst sex månader under sin årskurs-nivå. Specialläraren gjorde 

matchningen och bytte tidigt ut volontären om problem upptäcktes inom ett par.  

Volontärerna samlades för en förberedande workshop där de fick information om och 

instruktioner till läsprogrammets genomförande. De fick bland annat veta vad som krävdes av 

dem, fick högläsning för barn demonstrerat för sig och handledning i hur de kunde välja ut 

böcker till träffarna. 

Många böcker som användes i programmet donerades av förlag och volontärerna. De 

kategoriserades, bedömdes och kommenterades av en speciallärare för att fastställa vilken 

läsnivå de låg på. Sedan sammanställdes de till en lista med kommentarer som volontären i 

varje läspar fick. 

Programmet utvärderades aldrig formellt, men dialog hölls under programmets gång och 

deltagarna kunde ge förslag skriftligt och anonymt. Mitt i terminen hölls ett frukostmöte där 

elever och volontärer fick möjlighet att uttrycka sina känslor om läsprogrammet. Gensvaret 

var positivt och flera kommentarer från eleverna visade på att de uppskattade lästillfällena. 

När läsprogrammet avslutades med terminen uttryckte både volontärer och elever ledsamhet. 

Resultatet av programmet rapporterades av volontärer och elevernas klasslärare. Eleverna 

hade höjt sina prestationsnivåer och hade en mer positiv attityd till läsning. Många fler elever 

tog eget initiativ att gå till biblioteket (the Library Center). 

Anderson drar paralleller till tidigare forskning om liknande läsprogram och menar att det 

är fördelaktigt för både eleverna och deras läspartners (Anderson 1984). Forskaren påpekar 

att alla deltagare påverkades av läsprogrammet med de uppenbara skiftningarna i attityd, 
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leenden och positiv feedback. Anderson tycks hävda att alla dessa positiva aspekter väger upp 

för faktumet att inga data direkt samlats in. 

4.1.2 Student Voices and Teacher Choices 

Våren 2009 publicerades Maureen P. Boyd och Meredith K. Devennies artikel i Childhood 

Education. Jag fann artikeln tack vare databasen MLA. Syftet med studien var att undersöka 

hur böcker väljs ut för högläsning av lärare som är duktiga på att undervisa i läsning och 

skrivning. Forskarna gjorde en case-studie i ett third grade-klassrum (8–9 år) där de 

undersökte hur en lärare valde ut kapitelböcker för högläsning och vilken roll eleverna fick i 

valet. 

Forskarna lade tre veckor på denna studie som var en del av en större studie där informella 

klassrumsobservationer genomfördes under cirka ett år i en third grade-klass. Skolan låg i en 

medelstor universitetsstad (college) och hade elever med olika socio-ekonomisk bakgrund. 

Klassläraren hade undervisat i strax över 30 år och beskrivs som en eftertänksam och skicklig 

lärare som använde sig av högläsning som en del av undervisningen. Klassen bestod av 18 

elever varav 10 hade minst en utlandsfödd förälder. Ingen av eleverna undervisades i 

engelska som andraspråk. 

Data för studien samlades in under slutet av läsåret 2006 då eleverna var invanda vid 

klassrummets normer. Observationerna dokumenterades med video- och ljudinspelningar, 

elevernas läsloggar, fältanteckningar samt formella och informella intervjuer med 

klassläraren. Analysarbetet fortgick kvalitativt med ständiga jämförelser och data kodades 

utifrån elevernas och lärarens roller i processen för val av bok. Transkriptioner och analyser 

validerades genom att klassläraren fick granska dem för att säkerställa att de gav en 

rättvisande bild. 

Resultatet av studien var att klassläraren utformat en process i fem faser som gjorde att 

hen tog hänsyn till elevernas åsikter. I den första fasen presenterades fyra av läraren valda 

förslag på böcker som motiverades kort av läraren själv. Under den andra fasen fick eleverna 

stå för talandet och föreslå böcker som de fick beskriva och motivera. Läraren bad ibland om 

utveckling av vissa påståenden och antecknade under denna fas. Efter att alla förslag 

framkommit röstade eleverna på den bok de var mest intresserade av att höra i fas tre. I en 

fjärde fas såg läraren till att hitta ett exemplar av alla böcker eleverna föreslagit för att 

skumläsa dem varpå en bok valdes ut. Den boken läste läraren sedan igenom i sin helhet 

innan högläsningarna började. Den slutliga fasen, fas fem, bestod av att läraren presenterade 

vilken bok som valts ut och varför.  
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De böcker som inte blivit valda behandlades också kort genom att läraren kommenterade 

sitt bortval och ibland även rekommenderade elever att läsa den själva: “[It] had a lot of 

appeal.. I just decided to pass on that one for no particular reason [...] You, of course, can 

read them on your own” (Boyd & Devennies 2009, s. 151). De tre första faserna följde på 

varandra under en och samma lektion, medan den fjärde fasen hamnade utanför lektionstid 

och den femte och sista fasen låg på nästa dags lektion som behandlade valet av 

högläsningsbok. Det observerade processtillfället slutade med att ett av de förslag som 

eleverna kommit med valdes ut för högläsning. 

Genom att låta elever göra sina röster hörda, visa hänsyn för vart och ett av förslagen och 

ha elevröstning skapade klassläraren utrymme och möjlighet för eleverna att hålla autentiska 

samtal. Eleverna fick träna på att inta olika roller i konversation och detta åstadkom läraren 

under mindre än en halvtimmes lektionstid. Läraren handledde eleverna i att samtala genom 

att ställa frågor.  

Boyd och Devennie skriver om hur elever får tips på böcker och får möjlighet att läsa 

böcker de kanske inte hittat på egen hand när de tillåts tala öppet om böcker med kamraterna. 

Det är av stor vikt att elever får möjlighet att aktivera sig och komma till tals i skolan och de 

fem faser som denna skickliga lärare använde för att välja högläsningsbok verkar vara ett 

effektivt sätt att väva in elevernas åsikter i undervisningen. 

4.1.3 Examining Sixth Grade Students’ Reading Attitudes and Perceptions of 

Teacher Read Aloud: Are All Students on the Same Page? 

Sarah K. Clark och Lindi Andreasens artikel publicerades år 2014 i Literacy Research and 

Instruction och jag fann den genom databasen ERIC. Studien syftade till att undersöka hur 

elever i sixth grade (11–12 år) upplever lärarens användning av strategier vid högläsning. 

Forskarna ville ta hänsyn till hur elevers olika attityder till läsning påverkar detta. Vidare 

undersöktes även elevernas engagemang vid högläsning ur kamraternas perspektiv. 

Forskarna använde mixed methods genom en inledande enkät som lade grunden för urval 

av fem deltagare för case-studier. Enkäten gavs ut till 87 elever som gick i sixth grade på en 

skola i västra U.S.A. för att numeriskt bedöma deras attityd till läsning. Av dessa elever 

valdes två elever med mer positiv attityd till läsning, två med mer negativ attityd till läsning 

och en med relativt neutral attityd till läsning ut för de kvalitativa case-studierna. Data 

samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med eleverna, klassrumsobservationer, en 

semi-strukturerad intervju med elevernas lärare samt granskning av läroboken och två av 

böckerna som läraren läste högt. När intervjuerna transkriberats bearbetades samtliga data 
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genom kodning med hjälp av deras forskningsram. Forskarna analyserade data individuellt 

och diskuterade det sedan tills de var överens. Dessutom började de vid ett senare tillfälle om 

analysprocessen och jämförde de två analyserna med varandra och den intervjuade läraren 

fick möjlighet att se över sammanställningen av intervjun för att säkerställa att tankarna och 

beskrivningarna inte blivit förvrängda. 

Läraren högläste enbart böcker som hen i förväg själv valt ut för eleverna och vid 

observation fann forskarna att läraren visade texten för eleverna antingen med hjälp av en 

dokumentkamera eller genom att eleverna hade ett exemplar av boken framför sig. Studien 

visade att elevernas attityd till läsning påverkade hur de såg på högläsningen. Elever med mer 

negativ attityd uppskattade att högläsningen inte ställde några krav på dem och att de kunde 

vila, eller rita: ”he enjoyed teacher read aloud time ’because I draw’” (Clark & Andreasen 

2014, s. 171). Elever i lässvårigheter kunde smälta in istället för att bli utpekade. Elever med 

mer positiv attityd till läsning gillade att få diskutera innehållet i böcker utifrån olika 

perspektiv: ”I enjoy teacher read aloud when the teacher like stops and discusses it with us” 

(s. 171). En elev kommenterade att högläsningen blir minnesvärd när läraren läser med 

inlevelse: ”The teacher’s expression makes the teacher read aloud memorable” (s. 171). 

Elever från samtliga attityd-grupper rapporterade att de är olika mycket engagerade under 

högläsningens gång. En elev menade att det inte var så intressant i början men att hen började 

lyssna mer engagerat när läraren hade läst en längre bit in i boken. 

Alla elever kunde identifiera läsutvecklande fördelar med högläsningen, men det var 

skillnad mellan vad eleverna svarade utifrån vilken attityd de hade till läsning. Eleverna med 

mer positiv attityd till läsning talade om ökad motivation, ökat ordförråd och demonstration 

av lässtrategier. Eleven med relativt neutral attityd poängterade att högläsningen bidrar till att 

texten blir lättare att förstå. Resterande två elever svarade att högläsning berikar ordförrådet. 

Läraren berättade att hen ofta pekade i texten för att få eleverna att hänga med. 

Likt tidigare forskning konstaterar Clark och Andreasen i denna artikel att eleverna i sixth 

grade tycker om högläsning i skolan (Clark & Andreasen 2014). De menar att resultaten tyder 

på att lärare behöver reflektera över vilka förväntningar de har på högläsningen. Vidare 

menar de att elever med mer negativ attityd till läsning verkar gilla högläsningen på grund av 

klassrumsklimatet snarare än läsupplevelsen i sig.  

Clark och Andreasen rekommenderar att lärare aktivt strävar efter att finna lösningar på att 

engagera sina elever i texterna så att högläsningen inte enbart blir en paus från lärandet 

(Clark & Andreasen 2014). De föreslår att användandet av aktiviteter före, under och efter 

högläsning skulle kunna vara sätt att göra detta. Dessutom lyfter de fram medvetenhet och 
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tydlighet från lärarens sida under högläsning som en möjlig väg att gå för att engagera fler 

elever i texten. Forskarna betonar att läraren redan hade valt ut texten och att det skulle kunna 

ha påverkat resultatet. De skriver även att studien brister gällande generaliserbarhet då de 

enbart intervjuat fem elever. 

4.1.4 Fifth Grade Students' Perceptions of Reading Motivation Techniques 

Denna artikel är skriven av Carol A. Corcoran och Abby Mamalakis och den publicerades i 

Reading Improvement år 2009. Artikeln kom upp som en träff i min sökning genom LLBA. 

Syftet med studien var att upptäcka vilka attityder fifth grade-elever (10–11 år) har till 

läsning och läslustsfrämjande undervisningstekniker.  

Forskarna använde enkäter för att samla in data. Enkäten utformades för att undersöka 

elevers uppfattningar av läsning och innehöll 12 frågor med svarsalternativ. En klass 

bestående av 17 pojkar och en annan klass på nio flickor valdes ut eftersom klassernas lärare 

hade exceptionellt goda rykten av att vara duktiga lärare och hade mer än åtta års erfarenhet i 

yrket. Eleverna fyllde i enkäterna individuellt och de fick information om att deras svar inte 

skulle kopplas tillbaka till dem eller påverka deras betyg. Samtliga 26 elever besvarade 

enkäten. 

Enkäten visade att 88 % av eleverna ville att läraren skulle läsa högt varje dag fastän hen 

vid den tidpunkten enbart läste högt för dem några gånger i veckan. Ingen elev svarade att de 

aldrig själva ville välja material för egen läsning. 27 % av eleverna ville läsa självständigt 

dagligen och hälften ville göra det några gånger i veckan. Sex elever klassade läsning som en 

tråkig aktivitet och 16 som en okej aktivitet, medan resterande var mer positiva till läsning. 

Av dessa 26 elever ansåg 65 % att det var viktigt att kunna läsa bra. 

Corcoran och Mamalakis drar slutsatsen att även om många elever tycker att det är viktigt 

att vara en bra läsare så uttrycker få att de tycker om att läsa. De menar att det därför är 

viktigt att eleverna får lyssna på högläsning varje dag och att de får diskutera litteratur när de 

är i den åldern. Fastän studien är så pass småskalig att den inte är speciellt generaliserbar 

menar forskarna att de utifrån resultatet kan rekommendera att lärare högläser, diskuterar och 

utforskar böcker med eleverna samt ger dem möjlighet att välja själva. 

4.1.5 Strategies for promoting autonomous reading motivation: A multiple case 

study research in primary education 

Jessie De Naeghel, Hilde Van Keer och Ruben Vanderlinde skrev denna artikel som 

publicerades 2014 i Frontline Reading Research. Det var genom sökningen i databasen MLA 
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som jag fann deras artikel. Med sin studie ville de bidra till teorin om att använda strategier 

för att främja autonomisk motivation till läsning (läslust) och föreslå riktlinjer för 

klassrumspraktiker. De försökte utveckla forskningen inom self-determination theory (SDT) 

utifrån ett kvalitativt perspektiv eftersom tidigare studier baserats på kvantitativa data. Enligt 

SDT finns det tre dimensioner lärare använder i sin undervisning som påverkar elevernas 

läslust: stöd för autonomi, struktur och involvering. Med stöd för autonomi menas att läraren 

ger sina elever åldersanpassade valmöjligheter, tar hänsyn till elevers intressen, delger sina 

elever förklaringar till grundläggande principer och tillhandahåller möjligheter för eleverna 

att ta egna initiativ i lärandeaktiviteter. Lärare kan ge eleverna struktur i undervisning genom 

att tydliggöra förväntningar, besvara elevernas frågor konsekvent, utmana eleverna på ett 

optimalt sätt och ge positiv feedback. Att lärare investerar personliga resurser, uttrycker 

ömhet och gläds av tiden med sina elever kallas involvering. 

För sin studie använde de en multiple case-studie som en form av mixed methods 

undersökning. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med lärare, 

klassrumsobservationer, frågeformulär (enkät) samt analys av skoldokument (t.ex. hemsida 

och inspektionsrapporter). Deltagarna valdes ut från en bakomliggande och större studie i 

Belgien som omfattade 1270 elever och 67 lärare. För att väljas ut behövde lärarna uppfylla 

två kriterier. De skulle bruka flera olika läsfrämjande strategier i sitt klassrum och deras 

elever skulle ha visat att de hade hög självständig lust till läsning på fritiden, vilket 

individernas svar på den bakomliggande studiens enkät om motivation till läsning var 

indikator för. 

Data analyserades i två faser. Den första fasen gick ut på att sammanställa data för att 

beskriva de tre lärarnas lärarprofiler, klassrum, klassrumsstrategier samt strategier skolan de 

jobbade på hade för att främja läsning. De utvecklade ett kodningsschema enligt de tre SDT-

dimensionerna för att tolka och jämföra data. I den andra fasen jämfördes de tre lärarna 

systematiskt för att finna likheter och skillnader. Forskarna granskade kritiskt sina resultat, 

tolkningar och slutsatser för att stärka kvaliteten i analysen. 

Medelvärdet av elevernas läslust på fritiden respektive i skolan var i Mrs. K:s klass 3.15 

och 3.11, i Mrs. S:s klass 3.63 och 3.43 samt i Mr. T:s klass 3.98 och 3.91 (maxpoäng=5). 

Mrs. K. hade ganska lite läsmaterial i klassrummet. Utöver böckerna i lärarens klassrum 

fanns det dock ett bibliotek på skolan som drevs av skolledaren och var öppet under elevernas 

raster. Hon gav eleverna val och delgav sina elever förklaringar till grundläggande principer, 

men hon tänkte sällan utifrån elevernas perspektiv. Hon använde systematiskt frågorna vem?, 

vad?, om vad?, m.m. för att diskutera texter inom olika textgenrer. Hon förlitade sig på en 
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lärarhandledning i stor utsträckning för planering och genomförande av lektioner. Hon lade 

inte mycket tid på högläsning, men värdesatte relationen till eleverna. Insamlad data om Mrs. 

K:s undervisning resulterade i 3.88 för stöd för autonomi, 4.14 för struktur och 4.63 för 

involvering.  

Mrs. S. hade tillgång till 500 böcker intill klassrummet och gav eleverna möjlighet att läsa 

sådant de var intresserade av, delgav sina elever förklaringar till grundläggande principer 

genom att tydligt delge eleverna anledningar till varför hon undervisade om innehållsområdet 

samt lät dem ta egna initiativ till lärande. Hon kommunicerade sina förväntningar på eleverna 

och visade tydlighet i undervisningen. Hon ansåg att lärarhandledningen inte var tillräcklig 

för att planera och genomföra undervisningen. Hon läste regelbundet högt för eleverna utan 

krav på att de skulle svara på frågor. Insamlad data om Mrs. S:s undervisning resulterade i 

3.63 för stöd för autonomi, 4.00 för struktur och 3.75 för involvering. Skolan hade ett 

läsprojekt som kombinerade träning i läsförståelsestrategier med faddersystem (cross-age 

peer tutoring) där fourth, fifth och sixth grade-elever (9–12 år) var faddrar till elever i first, 

second respektive third grade (6–9 år). Skolans specialpedagog läste bilderböcker med varje 

klass inför nya projekt. Dessutom ingick Mrs. S. i skolans studiegrupp som kom med nya 

idéer om läsning och främjande av läsning på skolan. 

Mr. T. hade ca 50 skönlitterära och faktabaserade böcker samt två lådor med serietidningar 

i klassrummet. Han bad föräldrar att donera böcker och att ge barnen böcker istället för 

sötsaker vid födelsedagar. Han gav eleverna flera olika val, tog hänsyn till deras intressen, 

delgav sina elever förklaringar till grundläggande principer genom att bidra med meningsfull 

kontext och lät dem ta egna initiativ till lärande. Han ansåg att lärarhandledningen gav 

fascinerande texter för att lära ut lässtrategier. Han högläste varje fredag böcker som eleverna 

fick hjälpa till att välja och läste med stor inlevelse. Insamlad data om Mr. T:s undervisning 

resulterade i 3.88 för stöd för autonomi, 4.00 för struktur och 4.63 för involvering. Skolans 

specialpedagog utvecklade tillsammans med bland andra skolledaren projekt för eleverna från 

kindergarten upp till sixth grade. En fiktiv person i en dockas kropp var huvudperson i 

projektet och eleverna fick följa dockans historia. Dessutom organiserades en bokklubb för 

fifth och sixth grade i dockans båt. Specialpedagogen anordnade därtill högläsningsveckan, 

barnboksveckan och poesidagen, vilka var nationella läsprojekt. 

Samtliga lärares undervisning innehöll aspekter som låg inom stöd för autonomi, struktur 

och involvering. Lärarnas undervisning kunde dock se väldigt olika ut med speciellt avseende 

på stöd för autonomi. Av de tre lärarna gav Mrs. K. minst möjlighet för sina elever att göra 

egna val. Mr. T. gav sina elever flest tillfällen att välja själva. Både Mrs. S. och Mr. T. tog in 
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mycket intressant material för eleverna att läsa i klassrummet och de delgav sina elever 

förklaringar till grundläggande principer i undervisningen, medan Mrs. K. inte gjorde det. 

Alla tre lärarna gav stöd för autonomi genom att undervisa med flera olika 

undervisningsstrategier. 

De utvalda lärarna för studien gav jämbördiga strukturer till sina elever. De informerade 

eleverna om sina förväntningar på dem, erbjöd dem hjälp och stöd och gav positiv feedback. 

Mr. T:s och Mrs. S:s elever hade dock upplevt att deras lärare gav mer struktur än vad Mrs. 

K:s elever hade gjort. Alla tre lärare var involverade i sina elevers intressen. Dock resulterade 

Mr. T:s elevers svar i att han fick högst poäng av de tre lärarna i såväl involvering som stöd 

för autonomi och struktur. Utöver SDT-dimensionerna läste Mrs. S. och Mr. T. högt för sina 

elever ofta, medan Mrs. K. menade att hon inte hade tid till det. De tre skolorna som lärarna 

jobbade på visade på att läsning var något viktigt. 

De Naeghel et al. menar att resultaten pekar mot att det är av vikt att nyttja alla tre 

dimensioner av SDT i undervisning, men också att likvärdig undervisning inom stöd för 

autonomi kan se olika ut. Lärare kan öka stödet för autonomi genom att bland annat ge elever 

fler möjligheter att välja själva. Forskarna såg också att högläsning var en viktig del i att 

arbeta för att främja elevers läslust. De påpekar att det finns utrymme att stimulera elevernas 

läslust genom ökat arbete runt högläsning. Enligt forskarna verkar skolans gemensamma 

arbete med läsning påverka eleverna. 

4.1.6 Motivating and improving attitudes to reading in the final years of 

primary schooling in five New Zealand schools 

År 2012 publicerade tidskriften Literacy denna artikel av Jo Fletcher, Michael Grimley, 

Janinka Greenwood och Faye Parkhill. Jag hittade artikeln genom sökning i ERIC. Trots 

finansiella insatser hade Nya Zeelands nationella utbildningskontroll visat att läsförmågan 

statistiskt sett antingen inte hade utvecklats alls eller knappt hade förbättrats hos såväl elever i 

8–9-årsåldern som hos 11–12-åringarna. Studien syftade till att undersöka åtta lärares 

strategier för att förbättra 10–12-åringars attityder till läsning. 

Forskarna gjorde kvalitativa case-studier för att utforska de komplexa och sammanvävda 

faktorerna som bidrar till att förbättra läsundervisning. De samlade in data genom semi-

strukturerade intervjuer och klassrumsobservationer under ett år. De intervjuade lärarna 

undervisade i Year 7 och 8 (11–13 år) och rekommenderades av rektorerna på fem utvalda 

skolor. För att välja skolor utformades kriterier i syfte att använda skolor med effektiv läs- 

och skrivundervisning. Skolorna skulle uppmana eleverna att diskutera och ifrågasätta, 
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övervaka elevernas lärande genom bedömning och ställa höga men rimliga krav på sina 

elever. De skolor som valdes ut hade bland annat olika upptagningsområden 

(landsbygd/tätort), olika socio-ekonomiska förutsättningar och olika stor elevpopulation. 

För att analysera data använde forskarna kodning i tre steg. Först kodade de materialet 

öppet för att finna teman och koppla dem till tidigare forskning. Sedan letade de efter länkar 

mellan de olika teman de funnit. I det sista steget gick de tillbaka till materialet för att gå 

igenom det och koda enligt teman och länkar som de tagit fram i de två tidigare stegen. 

De åtta lärarna inkluderade flera likadana grundläggande delar i sin undervisning. För att 

öppna upp texter för diskussion använde de högläsning. De erbjöd flera olika möjligheter för 

eleverna att diskutera texter såsom diskussion i olika stora grupper. De brukade ett flertal 

olika strategier för att motivera eleverna till att läsa. De använde olika metoder för att främja 

att eleverna kunde njuta av böcker på lång sikt. Slutligen prövade och utvecklade lärarna 

olika sätt att göra läsningen till en trygg och rolig aktivitet. 

Lärarna vävde in diskussion av texten i sin högläsning genom att ställa öppna frågor och 

acceptera elevernas olika åsikter och tankar. De ställde genuina frågor och visade 

uppriktighet gentemot eleverna. Elevernas svar kunde läraren bemöta med följdfrågor som 

guidade dem framåt i diskussionen. De fick således möjlighet att fördjupa sig i texten och 

använda sina tidigare erfarenheter för att ta sig an texterna. 

Lärarna bistod eleverna med många olika böcker vilket gav eleverna möjlighet att hitta 

böcker som de var intresserade av och som passade deras ålder. En av lärarna använde 

strategin att låta elever läsa olika texttyper för att motverka att de blev modfällda. Till 

exempel kunde de då få läsa material från onlinekällor och tidskrifter. Lärarna var väl 

medvetna om att barns läs- och skrivförmågor kan utvecklas när de läser av eget intresse. En 

lärare berättade att hen hade en elev som tyckte om att läsa tidskrifter inom ett specifikt 

intresseområde – BMX. Läraren beskrev att hen försökte uppmana eleven att läsa andra typer 

av texter. För att göra det tog läraren fram skönlitteratur som handlade om BMX. En annan 

lärare fick ta fram böcker som eleverna kunde tycka var coola för att de inte ansåg att läsning 

i sig var tillräckligt coolt. Läraren förmedlade att hen brydde sig om eleverna och värdesatte 

deras engagemang. 

Fem av de åtta lärarna använde sig av bilderböcker i högläsning för att motivera eleverna 

till att läsa. Eleverna uppskattade dessa aktiviteter, men forskarna såg att det behövde vara 

noga utvalda bilderböcker för att kunna stimulera elevernas engagemang och motivation. 

Böckerna behövde vara sofistikerade i fråga om berättelse, bilder och design. Dessutom 
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behövde själva handlingen vara intressant för barn i den ålder som bilderboken höglästes för. 

Eleverna gavs möjlighet att tolka och diskutera innehållet även i bilderböckerna. 

En av lärarna använde ett belöningssystem för att hjälpa till att öka läslusten hos eleverna. 

Belöningssystemet gick ut på att ju mer tid en elev lagt på läsning desto fler poäng fick hen 

och när en elev uppnått ett visst antal poäng fick hen dra en kapitelbok ur en belöningslåda. 

Läraren hade utvecklat systemet baserat på lästid eftersom hen visste av egen erfarenhet att 

det finns långsamma läsare som inte hinner läsa lika långt som kamraterna.  

Lärarna arbetade för ett tryggt klassrumsklimat där eleverna kunde tycka att läsning var 

roligt. För att göra läsningen till en rolig aktivitet såg lärarna till att eleverna hade tillgång till 

böcker som var intressanta för dem och som de kunde koppla till sina erfarenheter så att 

läsningen kunde bli mer cool för eleverna. Flera av lärarna talade om böcker i termer av 

coolhet och visade att de var medvetna om att eleverna kan tycka att böcker och läsning inte 

är coolt. En lärare beskrev hur hen gav smakprov på böcker (hooks) genom att hålla små 

boksamtal där eleverna delgavs vissa nyckelord och viktiga händelser pekades ut innan 

eleverna läste boken. Detta bidrog till att eleverna kunde återberätta berättelserna bättre. 

Utifrån resultatet har forskarna dragit slutsatser och sammanställt dem till förslag för 

lärares undervisning. Lärare behöver läsa både sofistikerade bilderböcker och flera typer av 

material högt för att fostra kärlek till läsning. De bör ge elever möjlighet att diskutera texter 

och hjälpa elever att hitta böcker som är intressanta för dem. Lärarna bör också explicit 

undervisa om lässtrategier i grupp. Eleverna behöver ha tillgång till böcker som är mycket 

intressanta och passar dem intresse- och åldersmässigt. De bör få stöd genom att läraren för 

dem bort från faktorer som har negativa effekter på deras läsning. Förslagen avslutas med att 

lärare behöver använda olika strategier för att göra läsningen rolig för eleverna och vara 

medvetna om att vissa elever inte anser att läsning är coolt. 

4.1.7 “Just plain reading”: a survey of what makes students want to read in 

middle school classrooms 

Artikeln av Gay Ivey och Karen Broaddus publicerades år 2001 i Reading Research 

Quarterly och jag hittade den genom databasen MLA. Syftet med studien var att förstå vad 

som gör att elever vill läsa i klassrummen i middle school (11–14 år). Forskarna ville ta reda 

på vilka bakomliggande aspekter av undervisningspraktik som fungerar i alla typer av 

klassrum utifrån elevers perspektiv. 

Data samlades in genom enkäter som 1765 elever på 23 skolor i landsorter och tätorter i 

östra U.S.A. besvarade. Därefter intervjuades 31 av eleverna i uppföljningsintervjuer. 
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Vårdnadshavares samtycke till deltagande krävdes för att eleverna skulle få vara informanter 

och totalt utgjorde de 1765 eleverna 79 % av de som tillfrågades för enkäten. Samtliga elever 

som tillfrågades inför uppföljningsintervjuerna deltog. Data analyserades för fyra separata 

delar av studien: enkätfrågor med öppna svar, enkätfrågor i form av checklistor, korta svar i 

enkäten samt intervjuer. När ungefär hälften av enkäterna återkommit kategoriserades och 

tematiserades de öppna svaren av de två forskarna enskilt. Därefter jämförde och 

sammanställdes dessa till teman. Utifrån dessa analyserades resten av de öppna svaren med 

tre forskarassistenters hjälp och jämförelser skedde löpande mellan forskarnas tolkningar. 

Svaren på checklistorna sammanställdes statistiskt genom att totala antalet elever som valt 

varje enskilt alternativ summerades. För att ta reda på vilka typer av böcker eleverna läste 

hemma respektive på skolan efterfrågades korta svar och dessa kategoriserades vilket 

synliggjorde hur stor variation av böcker eleverna hade läst i skolmiljön jämfört med 

hemmiljön. Med intervjuerna ville forskarna fördjupa elevernas svar från enkäten och svaren 

analyserades sedan genom kategorisering och visade att ett tema inte tagits upp i enkäten trots 

att eleverna själva verkade tycka att det var viktigt – eleverna värderade individuell läsning 

högt. 

Elever värderade självständig läsning och lärarhögläsning högt (63 % respektive 62 %). I 

intervjuerna kom det fram att den ena lärares elever kände att läraren ville att de skulle få 

njuta av flera olika böcker som var allvarliga, spännande och underhållande. Självständig 

läsning verkade eleverna uppskatta för att det stimulerade deras tänkande. I enkäten svarade 

42 % och vid intervjuerna svarade 39 % av eleverna att det som gav dem mest läslust var att 

det fanns ett brett urval av mycket intressanta böcker att läsa. Eleverna hittade till allra störst 

del intressant material att läsa utanför klassrummet: offentliga bibliotek, bokhandel, 

skolbibliotek och hemmet. Av elevernas svar framgick även att de läste mycket mer 

varierande typer av material och genrer hemma än i skolan. De läste generellt sett inte samma 

böcker som sina kamrater på fritiden, men desto mer i skolan. 41 % av eleverna tyckte att 

arbetsron och den fria läsningen i klassrummet var viktig. Eleverna indikerade att urvalet av 

intressanta böcker av god kvalitet var betydande för deras motivation att läsa i klassrummet. 

Forskarna kom fram till att det fanns tre huvudsakliga påverkansfaktorer på elevernas 

läslust: högläsning av läraren, individuell läsning och intressant läsmaterial. De menar att 

elevers läsengagemang påverkas positivt av att läraren högläser olika texter för dem. 

Lärarhögläsning gör att elever förstår texten bättre och texten i sig blir mer intressant. Den 

individuella läsningen var viktig för eleverna trots att forskning sagt att diskussioner runt 

texter ger positiva effekter på elevers lärande. Forskarna menar att om högläsning och 
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individuell läsning är lika viktig för andra elever som studiens respondenter bör de två 

läskonstruktionerna få en mer central roll i undervisning än de har idag. Det framgick även 

tydligt att elever lägger stor vikt vid att det material de läser behöver vara intressant för dem 

som individer. 

4.1.8 Litteraturarbetets Möjligheter – En studie av barns läsning i årskurs F–3 

Karin Jönssons doktorsavhandling publicerades vid Malmö Högskola år 2007 och den kom 

upp i sökning genom både SwePub och Libris. Huvudsyftet med studien var ”att få kunskap 

om möjligheter och begränsningar i användningen av några av de litteraturpedagogiska 

redskap som ingår i litteraturarbetet i årskurs F–3” (Jönsson 2007, s. 23). Den forskande 

läraren ville även synliggöra elevernas förutsättningar att bygga föreställningsvärldar under 

läsarbetet. 

Läraren forskade i sin egen undervisning och samlade in material från sin egen klass ur ett 

inifrånperspektiv. Hon tar upp faktumet att situationen gjorde att balansen mellan 

professionell distans och personlig närhet blev aktuell. Data samlades in genom video- och 

ljudinspelning, läraranteckningar, elevtexter som veckodagböcker och läsloggar samt 

intervjuer i form av samtal. Majoriteten av elevtexterna och intervjusamtalen var autentiska 

och inte skapade för studien. Forskaren transkriberade ljudupptagningarna för att vid analys 

kunna anonymisera eleverna för sig själv och minimera påverkan av sin egen uppfattning av 

dem. Materialet samlades in under fyra år och följde i huvudsak åtta av totalt 24 elever från 

förskoleklassen upp i årskurs 3. 

Analysen var av kvalitativ art för att ta hänsyn till undervisningssituationens komplexitet. 

Även om viss analys genomfördes under de fyra årens gång var det inte förrän efter att 

läraren släppte eleverna till nästa årskurs som hon började med den mer systematiska 

analysen. Läraren gjorde en inledande analys genom att sammanställa enskilda beskrivningar 

av de åtta eleverna. Sedan klassificerade hon data från de olika eleverna och fann 

gemensamma teman. 

Forskaren fann att det fanns fyra teman i läsarbetet som framkommit under de fyra åren: 

läsning tillsammans, läsloggar, boksamtal och läsa på egen hand. Fyra av de åtta elevernas 

vägar i läsarbetet genom åren beskrivs närmare. Med läsning tillsammans syftade läraren på 

högläsning och hon presenterade en skönlitterär bok som hade höglästs som en del av ett 

projektarbete. Läraren talade om boken innan läsningen började. Eleverna kommenterade och 

frågade saker under högläsningen, medan läraren avstod från att själv initiera avbrott i 

läsningen. Eleverna engagerade hela kroppen i läsningen genom att bland annat känna på 
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lärarens jeans när det i boken berättades om en karaktärs jeans. Eleverna använde sig också 

av tidigare erfarenheter för att förstå textens innehåll. I högläsningen kom ibland ”förbjudna” 

(s. 79) ord, ord som pussat, upp som fick eleverna att fnissa, upprepa orden och tjuta. Läraren 

försökte avdramatisera dessa ord genom att tala om dem. Eleverna tog hjälp av läraren för att 

förstå texten när den ibland var svår för dem att tolka själva.  

Den forskande läraren fann att läsloggarna innehöll spår av att eleverna byggt 

föreställningsvärldar och bildat sig uppfattningar och åsikter om karaktärer och händelser. 

Loggarna hade också givit utrymme för eleverna att öva på att skriva kontextoberoende och 

prova att använda skriftspråkliga verktyg som till exempel citattecken. De visade också att 

eleverna använde sig av de fyra läsförståelsestrategierna som noterats under högläsningen. 

Efter högläsning av en bok som handlade om relationer och som de fått skriva läsloggar 

till fick eleverna samtala om boken. Sedan bildade läraren grupper där eleverna inom gruppen 

fick läsa en gemensam bok om relationer och hålla boksamtal om dem. Grupperna fick sedan 

berätta om boken de läst för varandra och delge de andra sina tankar i diskussion i helklass. 

Att hålla boksamtal krävde av eleverna att sammanfatta handlingen för kamraterna så att 

diskussion kunde uppstå. Eleverna fastnade för vissa saker som de tyckt om i böcker, för 

saker som de inte tyckt om och för saker som de inte förstår. 

Med läsning på egen hand menar forskaren att eleverna läser enskilt. Denna typ av läsning 

var inte kopplad till undervisningsinnehållet. Eleverna fick själva välja böcker att läsa, men 

det fanns inte något stort urval av böcker. De fick dock ta med sig böcker hemifrån och låna 

böcker på bokbussen som kom var fjärde vecka. Eleverna läste i huvudsak de böcker som 

fanns på skolan. Forskaren påpekar att detta kan ha berott på att eleverna läste böcker för fort 

för att kunna vänta på att låna nya på bokbussen. Vissa elever valde att läsa de böcker som 

tidigare lästs tillsammans i den enskilda läsningen. Andra elever tyckte om att läsa vissa 

böcker igen. Eleverna valde till allra störst del ut unika böcker att läsa utan att påverkas av 

vad kamraterna läst. 

I beskrivningen av fyra elevers erfarenheter av läsningen i skolan framkommer att 

eleverna hade olika erfarenheter när de började skolan. Eleverna reagerade på undervisningen 

på olika sätt och gick olika vägar. En elev var väldigt ambitiös och valde ibland för 

avancerade böcker att läsa. En annan ville mer än hen klarade av och hamnade i en situation 

där krav och prestation inte samverkade. Hen ville gärna leka istället för att läsa men ville 

ändå snabbt läsa igenom tjocka böcker. En tredje elev uttryckte skriftligt att hen ville läsa 

medan hen socialt visat motsatsen. För den eleven verkade läsningens värld öppnas genom att 

eleverna berättade böcker för varandra; de fick läsa en bok hemma flera gånger för att sedan 
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ta med den tillbaka till skolan och berätta berättelsen ur boken för kamraterna. Den fjärde och 

sista eleven som forskaren beskriver använde innehållet i böckerna som grund för lekar. Hen 

valde ofta böcker väl och medvetet samt läste gärna både hemma och i skolan. 

Forskaren skriver i sin diskussion om att elever använder sig av olika strategier för 

läsförståelse under högläsning. Högläsningen i kombination med skrivande och samtal blir en 

modell för läsarens strategier för att förstå texter. För vissa elever verkar högläsningen bli ett 

sätt att ta sig in i läsningen. Lärarens högläsning bidrar med ett innehåll och att skriva 

läsloggar ger elever möjlighet att synliggöra sina tankar. 

4.1.9 Promoting Reading Motivation by Reading Together 

Denna artikel är skriven av Vera Monteiro och publicerades år 2013 i Reading Psychology. 

Jag fann den genom min sökning i ERIC. Syftet med studien var att testa hypotesen att 

läsning i fadderpar bidrar till högre motivation till läsning (läslust) för båda parter. 

Studien var av kvasi-experimentell design och jämförde resultat av en experimentgrupp 

med en kontrollgrupp. Forskaren valde ut skolorna från tre kriterier: både landsbygd och 

tätort skulle representeras, de skulle inte ha varit lärarnas förstahandsval för arbetsplats och 

elevpopulationen skulle motsvara Portugals landspopulation gällande socio-ekonomisk 

bakgrund. Forskaren valde ut 80 fourth grade-elever (i snitt 10,71 år) och 80 second grade-

elever (i snitt 7,9 år). 40 elever ur vardera årskursen delades upp i en experimentgrupp (EG) 

och en kontrollgrupp (KG). Eleverna i EG sattes ihop i fadderpar där en yngre elev alltid 

parades ihop med en äldre elev med mer utvecklad läsförmåga.  

Läsprogrammet pågick i två månader och gick ut på att paren skulle läsa tillsammans i 20 

minuter tre gånger i veckan. Programmet lät eleverna läsa valfritt material, läsa högt för 

varandra, läsa högt simultant och diskutera texten efter läsningen. De äldre eleverna träffade 

forskaren flera gånger innan programmets början och fick information om målen med 

läsprogrammet. De fick även diskutera programmets tidsplan, handledning i att välja material 

att läsa, diskutera lässtrategierna och prova på läsning i fadderpar genom rollspel. 

Data analyserades genom statistisk jämförelse av gruppernas genomsnittliga resultat av ett 

frågeformulär före och efter programmet. Samtliga 160 elever fyllde i frågeformuläret för att 

forskarna skulle kunna värdera deras motivation till läsning, självuppfattning och socialt 

erkännande. Med socialt erkännande menas den tillfredsställelse elever känner då deras 

framgångar i läsning erkänns konkret. Dessutom analyserade forskaren frågeformulärens 

resultat med en statistisk metod som kallas Generalized Linear Model. 
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De yngre eleverna i EG utvecklades positivt med en märkbar skillnad från second grade-

eleverna i KG som till och med haft en negativ utveckling i fråga om motivation till läsning 

och socialt erkännande. De äldre eleverna i EG visade också märkbara skillnader i 

utvecklingen men skillnaden mellan EG och KG var ganska liten i socialt erkännande. 

Fourth-grade eleverna i EG hade dock den största ökningen i självuppfattning av alla åldrar 

och grupper. De äldre eleverna i KG hade varken positiv eller negativ utveckling i 

självuppfattning. 

Monteiro konstaterar att läsprogrammet var en succé även om de äldre eleverna i EG och 

KG hade för lite skillnad i jämförelse av socialt erkännande för att det skulle vara signifikant. 

Eleverna påverkades positivt inom grad av nöje, självuppfattning och socialt erkännande av 

att läsa i fadderpar. Forskaren diskuterar att det fria valet av läsmaterial kan ha påverkat detta. 

De äldre eleverna tycktes påverkas positivt av bristen på lärarkontroll och de yngre eleverna 

fick möjlighet att lära sig använda lässtrategier när de hörde den äldre eleven högläsa. 

Forskaren kommenterar också att eleverna gett varandra positiv feedback och att detta enligt 

klassrumsobservationer inte var någonting de var vana vid. 

4.1.10 Student Voices: The Literacy Histories of Developmental Reading 

Students in a South Texas College 

Artikeln av Arlene Ready och Paula Parson publicerades år 2007 av NADE Digest och jag 

hittade den genom ERIC. Forskarnas syfte med studien var att kartlägga developmental 

reading program-studenters tidigare läs- och skrivupplevelser för att se om dessa upplevelser 

bidragit till den brist på engagemang i uppgifter om läsning som forskarna funnit i gruppen. 

Programmet skulle utveckla studenternas läsförmåga för att förbereda dem för college 

(NCNT u.å.). Forskarna använde sig år 2005 av ett redan utvecklat frågeformulär (enkät) för 

att samla in data om studenternas erfarenheter av läsning. Studenterna fick en vecka på sig att 

besvara enkäten som bestod av 13 punkter. Data från enkäten analyserades och 

kategoriserades enligt teman. 

Av studenterna som gick läsutvecklingsprogrammet gjordes ett slumpmässigt urval på 100 

individer. De studenter som nekade förfrågan om deltagande ersattes slumpmässigt tills det 

att studien omfattade totalt 100 respondenter. 97 av deltagarna ansåg sig vara 

latinamerikaner, en ansåg sig vara icke-latinamerikan och två identifierade sig som 

afroamerikan. 46 av dem talade mest spanska och resten talade mestadels engelska. Det var 

56 kvinnliga studenter och 44 manliga. 
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Vissa studenter hade blivit lästa för av flera olika personer när de var små, medan andra 

bara blivit lästa för av en person eller hade inte blivit lästa för alls. Några av dem som hade 

blivit lästa för gav exempel på hur, vad och hur det kändes. Överlag stämde studenternas svar 

överens gällande faktumet att medan de haft goda upplevelser av läsning i elementary school 

(5–11 år) hade de fått sämre och sämre erfarenheter av läsning i junior high och high school 

(11–14 respektive 14–18 år). Studenternas svar tydde också på att deras självkänsla hade 

påverkats av läsförmågan och vissa menade att de blev bättre på att skriva samtidigt som 

deras läsförmåga ökade. 

Forskarna diskuterar att elevers läslust tenderar att sjunka med högre årskurser. De menar 

att det kan bero på att elevernas lärare slutar att ge dem rika möjligheter att fortsätta utveckla 

sin läsning. I och med att de börjar undervisa mot att eleverna ska klara de standardiserade 

proven får eleverna inte samma möjligheter till goda upplevelser. De föreslår att 

läsutvecklingsprogrammen behöver lyssna till studenternas röster för att synliggöra vilka 

erfarenheter av läsning de för med sig till det förberedande programmet med för att kunna 

skapa positiva erfarenheter runt läsning och skrivning. 

4.1.11 Reading and Talking about Books: A Critical Foundation for 

Intervention 

År 2011 publicerades denna artikel av Cheryl L. Wozniak i Voices from the Middle. Jag fann 

artikeln genom min sökning i ERIC. Syftet med studien var att genom intervention motivera 

de mest motvilliga läsarna att engagera sig i läsning och att läsa oftare. Detta, menar 

Wozniak, för att elever ofta inte får tillgång till de resurser som forskning framhäver som 

effektfulla. Forskaren skapade en intervention som hon fick två lärare att applicera i sina 

klassrum. I artikeln beskrivs hur interventionen såg ut och hur eleverna reagerade på den. 

Interventionen pågick i sex veckor. Lärarna höll korta bokpresentationer om 10 minuter en 

gång i veckan. I dessa berättade de bland annat för eleverna vad boken handlade om, vilka 

huvudpersonerna var, vilken genre boken klassats som och övrig intressant information som 

om boken hade legat på bästsäljar-listan. Två gånger i veckan högläste läraren början av 

någon av de presenterade böckerna för eleverna. Varannan vecka undervisade läraren i olika 

lässtrategier i samband med högläsningen: att förutspå händelser, att använda böckernas olika 

hjälpmedel (till exempel innehållsförteckning) och diskutera utifrån olika karaktärers 

perspektiv. Fyra dagar i veckan fick eleverna läsa individuellt i 15–20 minuter. En av de 

viktigaste faktorerna för interventionen var elevernas tillgång till mycket intressanta böcker. 
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Eleverna fick möjligheten att tala fritt med en kamrat om den bok de hade läst vid slutet av 

den enskilda läsningen. 

Eleverna reagerade positivt på bokpresentationerna och ville ofta läsa de böcker läraren 

berättat om. Högläsningstillfällena med övning i läsförståelse uppskattades och elevernas 

intresse väcktes för böcker de annars hade riskerat att missa. Den individuella läsningen var 

populär och eleverna bad många gånger om att få fortsätta läsa en liten stund till. Med 

veckorna växte elevernas intresse för böcker. Att ha tillgång till många olika böcker gjorde 

att de hade möjlighet att läsa olika böcker som matchade både deras intressen och ålder. När 

eleverna talade med sina kamrater om vad de läst individuellt fick de höra om böcker som de 

skulle kunna läsa som boktips. 

Enligt Wozniak var elevernas attityder till läsning mer positiv efter interventionen. 

Eleverna hävdade att de var mer intresserade av läsning och lärarna hade mer positiv attityd 

till att undervisa i läsning. Lärarna hade velat genomgå interventionen för de mest 

omotiverade läsarnas skull, men de ansåg att interventionen hade påverkat alla inblandades 

attityder. Forskaren avslutar artikeln med att föreslå att interventioner som innebär att lärare 

och elever läser och talar om böcker kan både främja läslust och att eleverna klarar de 

standardiserade läsproven (Wozniak 2011, s. 21). 

4.2 Teman i artiklarna 

Nedan redogörs för de teman analysen av artiklarna genererat. För varje tema presenteras 

utdrag ur artiklarna som illustrerar vad forskare funnit bland annat genom citat som visar hur 

temat kommer till uttryck i praktiken. Med teman avses här de olika komponenter som jag 

funnit i denna metastudie och som högläsning behöver för att det ska ha en positiv effekt på 

elevers läslust.  

4.2.1 Strategier och struktur 

Många av artiklarna innehåller delar som tyder på att elever blir mer positiva till läsning om 

läraren är tydlig och bistår eleverna med god struktur. Clark och Andreasen menar att elevers 

engagemang kan öka om läraren är tydlig och medveten om läsförståelse-strategiernas 

fördelar: “Being more explicit and intentional about these instructional benefits during 

teacher read aloud may be another key to engaging more students in the text” (Clark & 

Andreasen 2014, s. 175). Den forskande läraren Karin Jönsson visar i sin avhandling att hon 

guidar eleverna i användandet av läsförståelse-strategier (Jönsson 2007, s. 68). Läraren visar 

och berättar kort om boken för eleverna innan högläsningen börjar och stöttar eleverna i deras 

användning av strategierna i samtal om textens innehåll: “Läraren ber eleverna summera, hon 
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ställer frågor som hjälper dem att utveckla sina tankar och klargöra händelser som de tycker 

är oklara“ (Jönsson 2007, s. 155). En av lärarna i Ivey och Broaddus berättade om en 

liknande stöttning: “We did little fun things to start off with to hook them in. We just read 

and then wrote the main points down, then we looked at highlighting key words and summed 

it up” (Ivey & Broaddus 2001, s. 13).  

Alla tre lärare i De Naeghel et al. (2014) förmedlade sina förväntningar på eleverna och 

enligt forskarna är detta ett sätt att ge eleverna struktur som bidrar till att de känner sig 

självsäkra och effektiva. I Wozniaks artikel beskrivs hur lärarna fokuserade på olika aspekter 

av läsning och läsförståelse. Speciellt verkade eleverna uppskatta att få samtala om texterna: 

“In the follow-up interviews with students, several noted that the interactive read-alouds 

piqued their interest in reading books they otherwise may not have chosen to read” (Wozniak 

2011, s. 19). 

 Högläsningen behöver omges av struktur som stödjer elevernas engagemang. Att använda 

högläsning som ett medium för att demonstrera strategier för läsförståelse var ett vanligt 

förekommande fenomen i de studier artiklarna behandlade. Det är i störst utsträckning läraren 

som kan ge eleverna den struktur de behöver, men Monteiro beskriver hur kamrater med mer 

utvecklad läsförmåga kan anta rollen som högläsare och på så vis demonstrera hur strategier 

kan användas (Monteiro 2013).  

Modeling is the process in which an expert shows nonexperts how to perform a task so 

that they can build their own understanding of how to complete that task. In this paired 

reading program the expert is the tutor. When a child sees one of his/her friends 

reading something successfully and shares it, modeling has occurred. 

(Monteiro 2013, s. 310) 

Detta tyder på att elever lär sig att bruka strategier i sin egen läsning när de får bevittna hur 

en mer erfaren läsare gör. För att förstå texten använder erfarna läsare eventuella bilder i 

böcker: “During the reading of these books, the teachers spent time exploring the visual 

images (pictures) and relating them to the text” (Ivey & Broaddus 2001, s. 11). I de artiklar 

där elevernas perspektiv blev synliga framkom att de intuitivt använder lässtrategier (Jönsson 

2007), och att de uppfattar att den högläsande läraren hjälper eleverna att förstå texter (Clark 

& Andreasen 2014; Ivey & Broaddus 2001). Här nedan följer några citat ur artiklarna där 

elever uttryckt detta. 
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[I learn] that you can enjoy books and that you can increase your vocabulary and 

fluency by reading aloud instead of just reading them in your head. 

(Clark & Andreasen 2014, s. 173) 

[We] get to read lots of books, and usually our teachers ask questions about it. 

(Clark & Andreasen 2014, s. 173) 

If there’s complicated words instead of us trying to figure it out she’ll be reading it 

and she’ll understand what the words mean.  

(Ivey & Broaddus 2001, s. 361) 

4.2.2 Genuint intresse 

Artiklarna har tagit upp flera olika aspekter av hur läraren visar att hen bryr sig om eleverna. 

Lärare förmedlar att eleverna är viktiga för dem genom att ta hänsyn till elevernas intressen 

på olika sätt. Elever uppskattar att lärare lever sig in i böckerna vid högläsning. Lärare visar 

att de lever sig in i berättelser genom att bland annat använda rösten på olika sätt. Att döma 

av de elever som yttrat sig om lärares högläsning i artiklarna framhäver många att de tycker 

om att läraren använder “expressions” (Clark & Andreasen 2014, s. 171; Fletcher et al. 2012, 

s. 9; Ivey & Broaddus, s. 360; Ready & Parson 2007, s. 36). Några lärare som läser högt för 

sina elever talade om hur de tänker kring högläsningen. En lärare sa så här i en intervju: “I 

create a nice reading atmosphere, reading expressively and immersing myself in the book … 

and by doing so the interest of students in books certainly grows” (De Naeghel et al., s. 92, 

min kurs.). Både elever och lärare lägger vikt vid att den högläsande läraren lever sig in i 

boken: “He read it to me in a way that I could imagine what he was talking about” (Ready & 

Parson 2007, s. 36). En av eleverna som intervjuades för Ivey & Broaddus studie berättade 

om hur hen uppskattar att klassens lärare ger karaktärerna i böckerna olika röster: 

He's a really good teacher. I like it when he reads. He does the voices real cool. It just 

makes it fun...how he does the voices. It usually makes it funny when he says 

something or if something funny happened sometimes he starts laughing in the middle 

while he's reading it. 

(Ivey & Broaddus 2001, s. 360) 

Genom att leva sig in i böcker förmedlar lärare att de är genuint intresserade av böckerna de 

läser och detta bidrar till att eleverna blir mer intresserade av böckerna. En elev berättade att 

läraren “makes it sound so interesting” (Ivey & Broaddus 2001, s. 360) när hen högläser med 

stor inlevelse. En annan elev visade stort förtroende för att läraren vill att de ska få tillgång 
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till intressanta böcker: “He reads all kinds of books. I think he's kind of feeling like he's read 

all of them previously, and then if he likes them, he reads them to us” (Ivey & Broaddus 

2001, s. 360). Den elev med mest positiv attityd till läsning i Clark och Andreasens studie 

beskrev hur hen gått från att ifrågasätta varför läraren högläste till att förstå att läraren bryr 

sig om eleverna: “When I first heard them reading to me, I was like, ‘Why are they reading to 

me?’ And then I realized they wanted me to read good books at a high level. They want me to 

be a better reader and they want me to get a job in the future” (Clark & Andreasen 2014, s. 

173). 

I studien av De Naeghel et al. gav den mest framgångsrike läraren sina elever möjligheter 

att göra egna val, han satte sig in i vad eleverna gillade, undervisade om läsning i 

sammanhang, försökte inta elevernas perspektiv och lät eleverna ta initiativ till lärande (De 

Naeghel et al. 2014). Detta kan tolkas som att läraren uttrycker genuint intresse för eleverna. 

Läraren i Boyd och Devennies artikel förmedlade till eleverna att hen brydde sig om 

elevernas åsikter genom att låta dem ha inflytande över valet av högläsningsbok (Boyd & 

Devennies 2009). Läraren lät eleverna komma med egna förslag, ägnade tid åt att granska de 

föreslagna böckerna och motivera varför boken blev bortvald eller vald. Den bok som 

slutligen valdes ut läste läraren dessutom själv igenom i sin helhet innan hen högläste den för 

eleverna för att hen skulle kunna "do a better job knowing what's coming. It also allows me to 

be more aware of topics, vocabulary, literary devices, concerns, or who knows what...” (Boyd 

& Devennies 2009, s. 150). Denna lärare förmedlade genom detta förhållningssätt till sina 

elever att hen tyckte att det var viktigt att de fick tillgång till högläsning av god kvalitet. 

4.2.3 Intressant material och valfrihet 

Några av forskarna som skrivit artiklarna har fokuserat på att välja ut klassrum där läraren har 

varit speciellt bra på att undervisa i läsning eller att eleverna haft god läslust. Detta för att ta 

reda på vad det är i undervisningen som gör att elevernas motivation eller attityd till läsning 

blivit positiv. Fletcher et al. fann att de exemplariska lärare de studerat gav eleverna stora 

möjligheter att själva välja intressant material att läsa (Fletcher et al. 2012). 

För att öka elevernas chanser att hitta intressant material har lärarna i studierna försökt att 

ha ett stort utbud av böcker i eller i närheten av klassrummet (De Naeghel et al. 2014; 

Fletcher et al. 2012; Wozniak 2011). Lärarna var medvetna om att eleverna hade olika 

intressen och hjälpte elever som hade svårt att hitta något att läsa genom att föreslå böcker 

som handlade om någonting som eleverna var intresserade av. Citatet nedan exemplifierar 

detta. 
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Kids, for example, like Sharon. She is a kid who doesn’t like reading, and she doesn’t 

think she is very good at it. She said to me, ‘I don’t know what to read,’ so now, I am 

finding texts for her. I know she is a really good swimmer, so I have given her Alex by 

Tessa Duder, and she loves it. 

(Fletcher et al. 2012, s. 11) 

Samma lärare berättade att hen använde en elevs intresse för att få eleven att läsa en annan 

typ av material: “It helps them to be reading a whole range of texts, not just what they enjoy 

[…] I have been trying to get them to read a BMX story or article. . . exposing them to 

different texts” (Fletcher et al. 2012, s. 10). I artiklarna beskrivs att eleverna fick tillgång till 

flera olika typer av material att läsa (De Naeghel et al. 2014; Fletcher et al. 2012).  

I sin studie fann Clark och Andreasen att elever med olika attityder till läsning engagerade 

sig i texten olika mycket (Clark & Andreasen 2014). Elever med mer negativ attityd till 

läsning valde att slappna av och rita. Elever med mer positiv attityd till läsning valde att inte 

lyssna speciellt noga i början för att lyssna mer intensivt när handlingen fick större inslag av 

äventyr. Läraren berättade att hen hoppades att eleverna skulle lära sig något bara genom att 

lyssna på högläsningen men menade samtidigt att “that’s not always true. It’s only going to 

help them if they are following along” (Clark & Andreasen 2014, s. 172). 

Tillgången till intressant material är en viktig förutsättning och de elever som besvarat 

enkäter och intervjuats i studierna uttrycker en vilja över att ha kontroll över vad de läser 

(Corcoran & Mamalakis 2009; Ivey & Broaddus 2001; Wozniak 2011). De äldre eleverna i 

fadderparen i ett av läsprogrammen verkade ha funnit motivation i att få välja material fritt 

och inte bli styrda av någon annan (Monteiro 2013). Den lärare vars elever hade mest läslust 

av de tre lärare som en av studierna behandlat gav eleverna flera möjligheter att göra egna val 

(De Naeghel et al. 2014). Hen hade ett stort utbud av böcker och serietidningar, lät eleverna 

hjälpa till att välja högläsningsbok och de fick även välja uppgifter att utföra ibland. Studier 

som undersökt vad elever läst visar att elever väljer att läsa andra böcker än sina kamrater i 

mycket större utsträckning på fritiden än i skolan (Ivey & Broaddus 2001; Jönsson 2007). 

Forskarna påpekar att detta tyder på att eleverna inte talat om de lästa böckerna med 

varandra. Detta får stöd av Corcoran och Mamalakis eftersom majoriteten av eleverna aldrig 

eller inte vanligtvis talade med varandra om lästa böcker (Corcoran & Mamalakis 2009).  

4.2.4 Social kontext 

Ett viktigt och återkommande tema som behandlar högläsningens påverkan på elevers läslust 

i artiklarna är social kontext. Detta tema smälter in i samtliga tre ovan nämnda teman. När 
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läraren undervisar om lässtrategier i samband med högläsningen får elever yttra sina tankar 

och åsikter samt lyssna på sina kamrater. När eleverna i Jönssons avhandling kommenterade 

innehållet, ställde frågor och svarade på varandras reaktioner under högläsningen gjorde de 

det i ett socialt sammanhang (Jönsson 2007). Fletcher et al. betonar faktumet att högläsning 

där eleverna får diskutera innehållet är socio-kulturellt betingat (Fletcher et al. 2012). Även 

parläsning, som var i fokus för två studier (Anderson 1984; Monteiro 2013), är i sig en social 

situation där de två parterna samspelar.  

När lärare låter undervisningen påverkas av vad eleverna är intresserade av erkänner de 

sina elever som deltagare i sociala relationer. Läraren i Boyd och Devennies studie lät hela 

valet av en högläsningsbok bli en socialt präglad konstruktion (Boyd & Devennies 2009). 

Hen valde böcker som hen bedömde att eleverna skulle tycka om, hen lät eleverna träna på att 

inta olika roller i samtal när de fick föreslå, motivera och rösta om böcker och hen tog hänsyn 

till eleverna och klassen som helhet när hen slutligen fattade sitt beslut. Alla tre lärare i 

studien av De Naeghel et al. tog hänsyn till sina elever och alla tre uppvisade stort socialt stöd 

genom att visa för eleverna att de brydde sig om dem (De Naeghel et al. 2014). 

5 Diskussion 

Denna studie har utgått från syftet att undersöka hur elevers motivation till läsning påverkas 

av högläsningssituationen genom att kartlägga aktuell forskning. Jag har riktat 

uppmärksamheten mot att söka efter komponenter som kan förstärka den effekt högläsning 

har på barns läslust. Här nedan diskuteras resultatet av denna studie, vilka konsekvenser för 

undervisning som resultatet har samt delar av min metod som kan ha varit problematiska. 

Avslutningsvis ger jag föreslag till vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Att döma av resultatet framstår det som att elever får ökad läslust när högläsning sker i 

samband med användandet av strategier för läsförståelse. Den som läser högt kan visa hur 

strategierna kan användas för att texten ska bli mer förståelig genom att själv demonstrera 

dem eller låta eleverna dela med sig av sina tankar och åsikter. För att eleverna ska känna sig 

trygga att göra detta verkar lärare behöva undervisa med god struktur. Om lärare delar med 

sig av mål, förväntningar och ramar som de har för lektionerna kan eleverna uppleva att de 

får mer stöd av läraren.  

De fyra teman som beskrivits i resultatet verkar bidra till att lärares högläsning får en 

positiv effekt på elevers läslust. Temana tycks gå in i varandra och i olika situationer kan 
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flera teman närvara samtidigt. Till exempel kan en lärare uppmana sina elever att diskutera 

(social kontext) vad en karaktär tänkte i en högläsningsbok (strategi för läsförståelse) och 

eleverna kan ha fått haft inflytande över vilken bok som läses (lärarens genuina intresse och 

valfrihet) och samtidigt är några av dem mycket intresserade av handlingen (intressant 

material). Då skulle alla fyra teman vara närvarande för dessa elever och att döma av 

resultaten för studierna jag granskat skulle elevernas läslust främjas på ett effektivt sätt. 

Precis som att lärare inte kan utgå ifrån att elever lär sig det som lärs ut går det inte heller att 

med alltför stor säkerhet säga att alla elever får signifikant ökad läslust om lärare planerar för 

att inkludera samtliga teman i högläsningssituationen. Kanske är det lärarens förhållningssätt 

som har den största effekten på elevernas läslust?  

Det tema jag valt att kalla genuint intresse skulle kunna relatera till det jag nämnde i 

bakgrunden; barn till föräldrar som uppskattar böcker får en mer positiv attityd till läsning 

(Dominković et al. 2006, s. 22). Likt föräldern som värdesätter böcker förmedlar läraren 

genuint intresse för böcker genom högläsning, men läraren gör det i klassrummet där flera 

elever lyssnar tillsammans. I en sådan samlad grupp blir högläsningen naturligt en social 

företeelse vilket mitt tema om social kontext innefattar. Det har dessutom potential att inte 

enbart vara socialisering mellan läsare och enskild lyssnare; det kan också vara socialisering 

mellan lyssnarna. Genom att låta eleverna samtala med varandra om innehållet i boken och 

deras tankar och åsikter kan läraren främja gemenskapen i klassen och väva in undervisning i 

läsförståelse som är en del av temat strategier och struktur. Det kanske är ett fördelaktigt sätt 

att utnyttja högläsningstillfällen eftersom barn, enligt Häggström & Lundberg (1994), 

behöver vuxnas hjälp att bli uppmärksamma på viktiga aspekter i sambandet mellan tal och 

text. 

I ”2.2 Läslust” i detta arbete skrev jag att lust-begreppet, enligt Elam och Widhe (2015), 

inbegriper två olika delar: lustfylld läsning och “lust att uttrycka sig“ (s. 177). Dessa två delar 

kan anas i de artiklar jag använt mig av. I huvudsak har artiklarna fokuserat på att läsningen i 

sig blir en lustfylld akt för eleverna. Jag ser dock att uttryckslusten enbart förespråkas 

implicit genom artiklar som behandlar elevernas diskussioner och samtal om böckerna. Det 

verkar finnas någon grad av förväntning från lärarens sida, eller förhoppning, om att eleverna 

deltar och eleverna själva tycks vilja tala om innehållet. Åtminstone verkar de elever som är 

mer positiva till läsning uppskatta att få möjlighet att diskutera texten: ”I enjoy teacher read 

aloud when the teacher like stops and discusses it with us” (Clark & Andreasen 2014, s. 171). 

Detta kan tyda på att eleven hade lust att uttrycka sig. 
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Om lärare enbart väljer att låta högläsningen bli ett tillfälle att lyssna kan det ha en negativ 

effekt på elevernas läslust. Det finns en antydan till detta i Clark och Andreasens studie där 

eleverna med mer negativ attityd till läsning ansåg att högläsningen var ett tillfälle att slappna 

av och eventuellt rita (Clark & Andreasen 2014). Läraren uttryckte att hen hoppades att 

eleverna lärde sig någonting bara av att lyssna och försökte få dem att följa med i texten 

genom att peka var hen läste. Av elevernas svar vid intervjuerna kan anas att läraren 

åtminstone ibland undervisade i lässtrategier i samband med högläsningen, men de elever 

som hade mer negativ attityd tycks inte ha varit inkluderade i dessa samtal. Läraren uttrycker 

inte att hen haft några förväntningar på elevernas engagemang utan verkade enbart önska att 

de skulle lära sig någonting. De fyra temana verkar svaga om ens existerande i den 

undervisningen och om läraren hade haft mer struktur och högre förväntningar i sin 

undervisning, visat mer tydligt genuint intresse för var och en av sina elever, låtit dem ha 

inflytande i valet av bok och låtit dem diskutera texternas innehåll mer hade kanske elevernas 

attityder till läsning varit bättre. 

Elever verkar tycka om högläsning och vill att lärare ska läsa högt ofta (Corcoran & 

Mamalakis 2009; Ivey & Broaddus 2001), men elevers läslust verkar avta med åren i 

grundskolan (Ready & Parson 2007). Som Ready och Parson diskuterar kanske detta beror på 

att undervisningen blir mer resultatstyrd och elever går miste om de intressanta, lärorika och 

roliga upplevelser som böcker kan erbjuda. 

Det finns en antydan till att elever tenderar att hålla sin självständiga läsning för sig själva 

(Ivey & Broaddus 2001; Jönsson 2007), fastän det verkar vara bra för elevernas lust till 

läsning att få tips av kamrater och lärare (Boyd & Devennies 2009; Wozniak 2011). Genom 

att låta elever tala om böcker och föreslå dem som högläsningsböcker kan läraren skapa 

förutsättningar för att de själva och deras kamrater ska bli intresserade av högläsningsboken 

innan högläsningen börjar. Eftersom elever svarade positivt på presentationer av böcker kan 

elevförslag kanske få en liknande effekt. Att tala om boken innan högläsningen börjar kan 

bidra till att elevernas intresse för boken byggs upp likt en för-aktivitet som föreslås av Clark 

och Andreasen (2014). Om läraren gör något mer av högläsningen än att enbart läsa boken 

högt kanske eleverna känner att läraren förmedlar mer genuint intresse för boken. 

Läraren i Boyd och Devennies artikel utvecklade en process för val av högläsningsbok där 

eleverna fick möjlighet att känna att läraren hade stort genuint intresse för både eleverna och 

böckerna (Boyd & Devennies 2009). De fick inflytande över valet av bok genom att de kunde 

föreslå böcker för högläsning och fick rösta på vilken bok de ville höra. Läraren hade byggt 

upp en struktur där hen förmedlade att alla förslag var välkomna, men att förslag som inte 
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levde upp till de förväntningar hen hade på högläsningsböcker snabbt kunde elimineras. Att 

eleverna fick tala om böckerna gjorde att processen var en socialt betingad företeelse. Jag vill 

hävda att denne lärares sätt att välja högläsningsbok kan ses som en inspiration för andra 

lärare. 

Dominković et al. (2006, s. 16), Körling (2012, s. 24), Lundberg (2006, s. 42) och Nasiell 

(2007, s. 14) menar att högläsning har positiv effekt på elevers lust till läsning. Jag har fått 

intryck av att verksamma lärare jag träffat tar detta för givet utan att reflektera över vad det är 

med högläsning som orsakar denna reaktion. Genom denna studie av forskning har jag funnit 

att de komponenter som högläsningstillfällen ackompanjeras av verkar ha betydande effekt 

på elevernas läslust. Lärare bör planera runt högläsningen för att främja elevernas lust till 

läsning. Elever behöver få stöd av läraren i form av struktur som tydlighet om mål och 

förväntningar. Lärare behöver ge eleverna möjlighet att tränas i läsförståelse och känna att 

deras lärare har ett genuint intresse för och bryr sig om dem som individer. Läraren behöver 

också väva in elevernas intressen i val av bok för högläsning och låta dem ha inflytande över 

vilka böcker de får höra. Allt detta behöver göras i en social kontext där eleverna får 

möjlighet att samtala och diskutera. 

Även om resultaten av denna studie är starka finns det ett par saker som jag kunde ha gjort 

annorlunda för att stärka arbetet ytterligare. Det är möjligt att detta i sin tur hade påverkat 

mitt resultat. I följande avsnitt ställer jag mig kritisk till hur jag hanterat dessa situationer.  

5.2 Metoddiskussion 

I sökningen genom databasen ERIC hittade jag ett nytt sökord att använda mig av vilket 

berikade min sökning. När jag funnit detta gick jag dock inte tillbaka till de databaser jag 

tidigare sökt i för att hitta fler artiklar. Om jag hade gjort det kanske jag hade fått fler artiklar 

att använda i detta arbete. Å andra sidan var det ett ämnesord som var specifikt för just den 

databasen och ytterligare sökningar i andra databaser hade kanske resulterat i att många av de 

extra artiklarna valts bort genom urvalen. 

Eftersom jag varit mån om att hålla så hög vetenskaplig nivå som möjligt på detta arbete 

har jag försökt att redogöra för alla de val och bortval jag gjort samt alla steg jag tagit i min 

studie. I mina databassökningar har jag dock varit tvungen att tolka titlar och abstracts för att 

göra urval. Det kan ha fått konsekvenser på mitt resultat. Det hade varit en fördel om jag hade 

haft någon som gjorde samma sökningar och gjorde urval bland träffarna utan att jag 

närvarade. Då hade jag kunnat jämföra de slutliga artiklarna jag valt med den personens. Ett 

sådant sätt att jämföra urval skulle ha bidragit till att stärka min studies tillförlitlighet.  
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 

I detta arbete har jag undersökt vilka olika komponenter som forskning verkar visa att 

högläsning behöver omges av för att vara gynnsamt för elevernas positiva utveckling av 

läslust. Det material jag utgått ifrån har varit elva olika studier av forskare från olika delar av 

världen, bland annat Sverige, Belgien, Portugal, Nya Zealand och U.S.A. Detta antyder att de 

teman jag funnit i min studie är internationella, för att inte säga globala. För att utforska hur 

stor effekt dessa teman har på högläsningens påverkan på elevers läslust skulle en studie med 

experimentell design behöva genomföras. En kontrollgrupp skulle då kunna få enbart lyssna 

på högläsning utan att läraren väver in eller uppmuntrar de fyra temana i högläsningen. 

Experimentgruppen skulle däremot få tillgång till högläsning med samtliga teman i så stor 

utsträckning som möjligt. På detta sätt skulle dessa teman och hypotesen att de bidrar till att 

öka högläsningens positiva effekt på elevers läslust kunna utvärderas. 
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