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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur högläsning bedrivs som lärandeform på 

grundsärskolan. Genom intervjuer och observationer har fem lärares inställning och arbetssätt 

gällande högläsning studerats. Studien visar på att lärarna är medvetna om högläsningens positiva 

effekter. De är även måna om att elevernas åsikter och personliga erfarenheter ska få ett visst 

utrymme, det framkommer också att lärarna arbetar med högläsningen på ett sätt som kan stärka 

elevernas självförtroende. Samtliga lärare betonar vikten av inlevelse för att främja lärandet vid 

högläsning. Kopplat till den litteratur vi tagit del av kan lärarnas arbetssätt främja elevernas 

förmåga att associera, tänka fritt och se samband. Genom detta kan även deras språkliga 

förmågor utvecklas samtidigt som de får känna att deras åsikter är av värde. I vissa fall fann vi 

dock att högläsningen kunde tillvaratas på ett ännu mer gynnsamt sätt; lärarna drog inte nytta av 

lärandeformens fulla potential. Vi fann emellertid att lärarna i övervägande fall gjorde väl 

grundade didaktiska val angående högläsning.  

 

Nyckelord: Grundsärskola, Högläsning, Lärande, Samtalsintervju med kompletterande 

observation, Sociokulturellt perspektiv 
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Inledning 

Den här studien handlar om högläsning i grundsärskolan och hur det används som lärandeform. 

Vi båda har under vår lärarutbildning tagit del av högläsning i olika situationer och fått förståelse 

för hur stor betydelse den har för elevers språkutveckling. I vår utbildning har vi även inriktat oss 

på specialpedagogik vilket har väckt vårt intresse för en specialpedagogisk vinkling på högläsning. 

Det innefattar både elever i behov av särskilt stöd samt att högläsningen har många positiva 

stärkande effekter utanför språkinlärningen.   

Vi vill först och främst tacka de pedagoger som ställt upp med sin medverkan i studien. Ett 

varmt tack riktar vi också till vår handledare Hassan Sharif som har väglett oss genom hela 

arbetsprocessen. Likaså vill vi tacka de lärare vi stött på i korridorerna som har uppmuntrat och 

hjälpt oss med våra funderingar. Sist men inte minst är vi varmt tacksamma för de studiekamrater 

vi fått nöjet att sitta tillsammans med och dela tankar och åsikter angående arbetet.  
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Bakgrund  

Särskolan har under den senaste tiden varit ett flitigt diskuterat ämne i mediedebatten. Debatten 

har då främst handlat om att elever blivit felaktigt placerade i särskolan. Exempelvis har Sveriges 

television genom Uppdrag granskning (2008-06-20, 2009-10-21) belyst detta ämne. Fokus på 

kunskaper, såsom språkutveckling inom nämnda skolform har dock inte fått något större 

utrymme.  

Den obligatoriska grundsärskolan är enligt skollagen till för elever med utvecklingsstörning 

och ska i möjligaste mån likna den utbildning som ges i grundskolan samt ge grund för fortsatt 

utbildning (SFS 2010:800, 11 kap. 2 §). Utbildningen består numera av nio årskurser (a.a., 4 §). 

Innan den nya skollagen infördes bestod särskolan av tio årskurser (SFS, 1985:1100, 6 kap. 3 §) I 

den tidigare skollagen benämndes särskoleeleverna som utvecklingsstörda (a.a., 1. Kap, 5 §) 

Carlbeck-kommitén (SOU: 2004:98, s. 97f) är starkt kritiska till just begreppet utvecklingsstörd 

och menar att det ska ersättas med barn, ungdom och vuxen med utvecklingsstörning. De 

understryker att individen istället för funktionshindret ska hamna i fokus. I enlighet med deras 

förslag har begreppet utvecklingsstörd i den nya skollagen bytts ut mot elev med 

utvecklingsstörning.   

I läroplanen för grundsärskolan står det att utbildningen inom skolväsendet ska främja en 

livslång lust att lära (Skolverket, 2011, s. 7, 10). Det står även att alla elever ska mötas med 

respekt och att skolan ska ses som en levande social gemenskap som skapar just en lust att lära. 

Lusten att lära utgör grunden för grundsärskolans verksamhet (a.a., s. 13). Det står inte rakt ut att 

läraren tillsammans med eleverna ska ägna sig åt högläsning, men mycket av det som står går att 

koppla till högläsning: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”. Det framhålls även att skolan ska 

ge dem överblick och sammanhang (a.a., s. 9). En stor del av högläsningen handlar om att 

samtala kring det lästa. Vidare står att eleverna ska kunna använda det svenska språket i tal (a.a., s. 

13). Läraren ska ge eleven stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Det framhålls även 

att människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära är språket (a.a., s. 111). Ett 

rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i dagens samhälle eftersom 

vi genom språket utvecklar vår identitet, uttrycker tankar och känslor samt får en förståelse för 

hur andra människor känner och tänker. Till detta beskrivs att eleverna via språket ska utveckla 

sin kommunikativa förmåga och därmed få större självförtroende (a.a., s. 9). De ska även kunna 

utveckla deras begrepps- och ordförståelse.  

Den tidigare forskningen framhåller en mängd positiva följder av att högläsning praktiseras i 

en lärandemiljö. Exempelvis Karin Jönsson (2007, s. 61) lyfter fram att högläsning har flera 

positiva effekter för barn i alla åldrar. Häri skapas gemensamma situationer där innehållet kan 
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diskuteras och bearbetas, eleverna ges tillgång till längre texter än vad de kan ta del av på egen 

hand. Det har även en positiv inverkan på elevers individuella läsutveckling.  

Eftersom högläsning är en språkligt gynnsam aktivitet och grundsärskolans läroplan betonar 

vikten av språklig utveckling har vi valt att studera just högläsning i särskolan. Högläsning har 

dessutom en speciellt fördelaktig effekt när det gäller elever i behov av särskilt stöd genom de 

samtal som kan föras kring boken. Jesper Juul och Helle Jensen (2009, s. 72, 90) menar att den 

här typen av kommunikation stärker eleverna i deras självförtroende. Med detta i åtanke, samt att 

det tidigare inte har gjorts någon studie som kombinerar särskola och högläsning, anser vi att vår 

undersökning är högst aktuell. Vår uppsats syftar således till att undersöka hur högläsning bedrivs 

i grundsärskolan.  
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Litteraturöversikt  

Högläsningens effekter  

Kerstin Dominkovic et al. (2006, s. 13) visar på forskningsresultat som framhäver möjliga 

positiva effekter av att läsa högt för barn. Med effekter menar författarna ”upplevelser och 

kunskaper som påverkar barnens utveckling och ger dem goda förutsättningar för att längre fram 

i livet klara sig väl i ett skriftspråksinriktat samhälle” (Dominkovic et al., 2006, s. 13). Genom 

erfarenheter av lässituationer får barn tidigt grundläggande kunskaper om böckers funktion, att 

text har mening samt att text och tal har en speciell relation till varandra.  

Karin Taube (2007, s. 23) menar att högläsningen har en mycket positiv effekt på barnens 

ordförråd eftersom det i böckerna finns ord som de aldrig skulle möta i ett vardagligt samtal. 

Particia Braun (2010, s. 46) lyfter också fram högläsningens betydelse för att utveckla ordförrådet. 

Taube (2007, s. 23) framhåller det som positivt när den vuxne stannar upp i högläsningen och 

pratar med barnet om det lästa. Genom att barn i tidig ålder får höra en vuxen läsa högt ur en 

bok får barnet chansen att uppmärksamma hur språket är konstruerat och hur berättelser 

vanligtvis är uppbyggda med början, mitt och slut. Barnen kan via högläsningen få klart för sig att 

böcker har mycket att erbjuda, inte minst i form av spänning och glädje. När barnen har insett att 

de kan få ett stort utbyte av att lyssna till högläsning är chansen stor att de så småningom också 

får lust att lära sig läsa själva. Ingrid Sanderoth (2002, s. 100-103) menar att skolan alltid borde 

genomsyras av sociala relationer och lusten att lära. Om barn blir positivt bemötta i sitt lärande 

finns en stor möjlighet att de utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära. Även Maj Björk och 

Caroline Liberg (1999, s. 89) lyfter fram vikten av att högläsning ska vara lustfyllt, de menar att 

det borde vara mottot för hela lärandeformen.  

Taube (2007, s. 24) har svårt att tänka sig att ett barn som aldrig har fått erfara högläsning 

skulle se poängen med att lära sig läsa. Författaren gör kopplingen till att en person knappast blir 

intresserad av fotboll om han eller hon aldrig får se hur det går till. Björk och Liberg (1999, s. 23) 

menar att gemensamma läsupplevelser grundlägger ett intresse för och en önskan att lära sig läsa. 

I dessa gemensamma lässituationer får barnen en mängd förebilder i form av lärare och föräldrar 

som kan visa på glädjen i att läsa. Genom högläsningen blir barnen skriftspråkligt socialiserade 

och dessa gemensamma lässtunder fungerar ofta som en första inkörsport till skriftspråket. 

Gemensam högläsning och efterföljande samtal kring det lästa ger barnet en bättre förståelse av 

texten än om den skulle ha lästs på egen hand. Texten får till slut en röst om den läses många 

gånger, en röst som barnen kan efterlikna. Ofta leder detta till att barnen vill göra på samma sätt 

genom att prova på att låtsasläsa och återberätta det höglästa.  

Jørgen Frost (2002, s. 46) skriver också om betydelsen av att vuxna tar sig tid att läsa högt för 

barn. Författaren menar att vi länge har haft kunskap om vikten av högläsning för barn och den 
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språkutveckling som högläsning medför. Barnets språkliga begrepp stärks genom att lyssna till en 

vuxen som läser högt och barnet upptäcker språkliga sammanhang och vänjer sig vid 

skriftspråket. Författaren lyfter fram att högläsningen är en social situation i samvaron mellan den 

vuxne och barnet. Jönsson (2007, s. 61) menar att oberoende av elevernas ålder kan gemensam 

högläsning bidra till att skapa gemensamma läsupplevelser som eleverna och läraren kan bearbeta 

tillsammans. Högläsningen av en vuxen kan ge eleverna tillträde till fler och längre texter. 

Högläsning har också den positiva effekten att den inspirerar elevernas individuella läsande och 

språkutveckling. En ytterligare effekt av högläsningen är att den ökar barnens förmåga att 

fantisera, förutsatt att läraren hjälper eleven att koppla det lästa till sina egna erfarenheter. Lev S. 

Vygotskij (1995, s. 17, 20) menar att för att kunna fantisera behövs tidigare erfarenheter att bygga 

fantasierna på, detta är enligt honom en förutsättning för att utveckla fantasi.  

Boksamtal 

Boksamtal handlar om att prata, men att lyssna är lika viktigt (Chambers 1998, s. 9). Aidan 

Chambers (a.a., s. 12) menar vidare att barn som varje dag får lyssna till högläsning och 

vardagsprata med varandra och sina lärare om det lästa har en god möjlighet att förbereda sig och 

utveckla sin förmåga att delta i mer formella boksamtal. Att lära sig att samtala om böcker kräver 

övning och är inte något som utvecklas av sig självt. Genom samtal kring böcker mellan lärare 

och elever skapas en djupare mening och förståelse för det lästa (Dysthe 1996, s. 221). Chambers 

(1998, s. 17) skriver om en tystlåten flicka som konstaterar att: ”vi vet inte vad vi tycker om en 

bok förrän vi pratat om den.” För att möjliggöra dialog med eleverna framhåller Gunilla 

Lindqvist (1996, s. 30) att hur läraren gestaltar högläsningen är betydelsefull.  

Jönsson (2007, s. 134, 62) lyfter också fram samtalets betydelse för lärandet. Förståelse skapas 

genom kommunikation och samspel med andra. Under högläsningen kan textens innehåll få stå i 

centrum och om läsningen även inkluderar de samtal som kan ingå i en lässtund, där lärare och 

elever samtalar, kan förståelsen för det lästa öka. Roger Säljö (2000, s. 233) menar att den 

vardagliga interaktionen samt det naturliga samtalet är och kommer alltid att vara den viktigaste 

mänskliga läromiljön. Chambers (1998, s. 23) menar att boksamtalet ger form åt tankar och 

känslor som väcks då vi läser en bok. Dessa tankar och känslor tolkar vi tillsammans på just det 

sätt som vi vill.  

Jönsson (2007, s. 134) menar att eleven i samtalet inte bara möter sig själv utan också får en 

möjlighet att möta andra och ta del av andras tankar. Säljö (2000, s. 235) menar att med 

gemensamma ansträngningar klarar en grupp ofta av att utföra det som en person kan ha 

svårigheter att utföra själv; gruppen kan i boksamtalet belysa saker en individ inte själv tänkt på. 

Under samtalet kan texten växa och ges fler röster. Där kan olika tankar mötas och likheter samt 

skillnader tas på allvar. Diskussionerna är således viktiga för att eleverna ska få en djupare 

förståelse för innehållet (Lehr i Jönsson 2007, s. 134). 



11 

 

Samtalande runt högläsning och dess innehåll kan ha en speciell funktion för elever i behov av 

särskilt stöd. Juul och Jensen (2009, s. 72, 90) menar att dessa elever ofta utvecklar en så kallad 

psykisk överbyggnad vilket innebär att de agerar våldsamt och ofta går i affekt. Med dessa elever 

blir det viktigt att stärka deras självförtroende genom bekräftande kommunikation, som lyfter 

upp det eleverna har att säga och på så vis bekräftar att deras tankar och åsikter är viktiga. 

Författarna menar att vad dessa elever som är i behov av pedagogiskt, psykologiskt, 

fysiskt/motoriskt och medicinskt stöd behöver allra mest är ett allmänt stöd som stödjer och 

bekräftar deras personliga integritet och ansvarstagande. Boksamtalet får således en extra 

dimension när det används med elever som är i behov av särskilt stöd och fungerar bekräftande 

och utvecklande hos dem.  

Val av bok  

Rives Collins och Pamela J. Cooper (1997, s. 40) presenterar tre faktorer läraren bör ha i 

beaktande när en bok väljs att läsa högt för elever. För det första menar de att denne ska tänka på 

sig själv som berättare. För att få läsningen att bli så pass givande som möjligt för såväl lärare som 

elev är det viktigt att boken som väljs är talande till den som berättar. Om en lärare läser en bok 

som denne inte uppskattar blir det väldigt svårt att förmedla en god känsla till lyssnarna. 

Författarna menar således att berättaren ska läsa böcker som denne själv uppskattar. Även 

Thomas Ziehe (1993, s. 96) lyfter fram vikten av att läraren läser sådant som hon/han behärskar 

och således kan förmedla empatiskt och med inlevelse. Chambers (1998, s. 14) menar dock att 

det finns en fara i att välja böcker av samma sort; det bör finnas ett brett spektrum i bokvalet som 

förmedlar olika slags historier till eleverna, genom detta belyses fler synvinklar och sammanhang 

samtidigt som en bredare bild av världen förmedlas. Han menar också (a.a., s. 80-83) att lärarens 

val inte enbart får bestå av gamla favoriter eller något nytt tips som getts av en kollega. Läraren 

måste komma ihåg att alla böcker läses med grund i vad eleverna har för tidigare erfarenheter.  

Collins och Cooper (1997, s. 40) menar även de att målgruppen, eleverna, måste tas tillvara på 

när boken väljs. En historia ska aldrig läsas med enbart egoistiska mål från lärarens sida, elevernas 

intressen måste även beaktas. Författarna menar att det finns tre relationer i en 

högläsningssituation; lärare – bok, lärare – elev samt elev – bok. För att högläsningen ska bli en 

givande inlärningssituation måste alltså elevernas intressen och behov tas i beaktande när boken 

väljs. Detta stämmer väl överens med vad Chambers (1998, s. 80f) lyfter fram, att elevernas smak 

gällande bokvalet måste respekteras. Han menar att förutsättningarna för ett gott samtal kring 

boken i stor grad förstärks om eleverna får känna att deras intressen tas till vara på, de kan få en 

mer positiv inställning till böcker jämfört med om läraren enbart gör valen på egen hand. 

Slutligen menar Collins och Cooper (1997, s. 42) att sammanhanget är av stor betydelse när 

läraren ska välja vilken bok som ska läsas. Det rör sig bland annat om vilken tidpunkt boken 

läses. Häri ingår tidpunkt på dagen, men även vilken årstid det är och ifall det är någon speciell 

högtid som kan bearbetas genom texten. Utöver detta kan boken även sättas in i och förtydliga 
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övriga kunskapsområden som har behandlats i gruppen, på så sätt kan något som tas upp i 

exempelvis geografiundervisningen genom högläsning få en ny vinkel och ges bredare förståelse 

(se tematiskt arbete nedan).  

Braun (2010, s. 47f) framhåller att lärare ofta upplever en stor tidsbrist i sitt arbete, vilket 

också tar sig uttryck när böcker för högläsning ska väljas. Hon lyfter här fram bibliotekarierna 

som en synnerligen god källa till tips om bokval; de är ofta pålästa på det utbud som finns och är 

samtidigt uppdaterade på nya böcker som kommer ut. Angående tidsfaktorer tar Gunnar 

Lindström och Lars-Åke Pennlert (2009, s. 43) upp tidsbegreppet som en ramfaktor för lärande 

och undervisning. Dessa ramfaktorer påverkar undervisningens utformning och består såldes av 

ett flertal faktorer varav tid är en. Genom att en lärare tänker på tid som en ramfaktor får denne 

en ökad inblick i vilka möjligheter och förutsättningar undervisningen har, läraren kan således 

fatta väl grundade didaktiska beslut. Kopplat till tidsaspekten ingår att få förståelse för att 

timplanen utgör en begränsning för varje ämne; det är flera områden som ska in under skolans 

ramar vilket gör att alla strider om utrymme. Till detta bör lärare också beakta ifall elever får 

tillräckligt med tid att behandla ett visst kunskapsområde för att ta till sig det väsentliga innehållet.   

Rigmor Lindö (2005, s. 55) framhåller vikten av att inför högläsningen måste läraren själv läsa 

igenom högläsningsboken, helst flera gånger, innan den läses för eleverna. Författaren menar att 

det är viktigt att läsaren går i dialog med texten och tar till sig den känslomässigt innan 

högläsningen praktiseras på eleverna. Bente Eriksen Hagtvet (2006, s. 207) menar att den som 

läser högt bör vara aktiv som medläsare och samtalspartner. Genom att prata om boken och 

bilderna i den innan läsningen skapas förväntningar, läraren kan därmed tillsammans med 

eleverna fundera på vad boken handlar om. Under läsningen kan läraren stanna till och ställa 

frågor om svåra ord, om handlingen och texten i övrigt.  

Tematiskt arbete 

Jan Nilsson (2007, s. 15) definierar tematisk undervisning med att olika ämnen sammanförs och 

integreras till en helhet, samtidigt kan olika färdigheter få övas i funktionella sammanhang. Vidare 

framhåller han att den ska vara kopplad till elevernas erfarenheter och bakgrund samt att 

skönlitterära böcker har en väsentlig roll i arbetet medan traditionella läromedel innehar en 

nedtonad betydelse.  

Nilsson (2007, s. 17) beskriver att SO-undervisningen ofta har inriktat sig på teman av ett visst 

skolområde, exempelvis Afrika eller vikingatiden. Svenskämnet menar han har sugits upp av det 

samhällsorienterade innehållet, detta motiveras ofta med att eleverna i hög grad läser och skriver 

när de bearbetar ämnena, skönlitteraturen hänvisas dock till lektionspass utanför temat. I motsats 

till detta finns det möjligheter att ge svenskämnet ett eget utrymme inom temat, då skönlitterära 

böcker kan väljas som på något sätt berör det tematiska innehållet. De blir således inte bara en 

källa till upplevelse, utan även en källa till kunskap. Nilsson menar dock att den här typen av 
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litteraturarbete är förhållandevis sällsynt; om det ska göras några kopplingar emellan 

skönlitteraturen och ämnesinnehållet är det ofta upp till eleverna själva att komma på dessa.  

Karolina Österlind (2006, s. 9) beskriver att ämnesövergripande arbete ofta underlättar för 

elever att se sammanhang. Hon tar upp John Deweys teori om psykologisering (Dewey, 1980 s. 

102) som menar till att det finns en skillnad i sammanhang inom ett specifikt ämne och 

sammanhang i en individs tänkande. De sammanhang som finns inom ett ämne, de logiska 

sammanhangen, menar Dewey inte har någon koppling till barns erfarenhetsvärld; de har ingen 

erfarenhet av att dela upp deras värld i ämnen och strikta mönster. Barnen upplever alltså inte 

tingen som indelade i separata fack. Istället för att sätta i dem där menar han att innehållet ska 

psykologiseras, att det kopplas till barnens upplevelsevärld och samtidigt blir en del av de bredare 

sammanhang barnen skapar. Med ämnesövergripande arbete framhåller Österlind (2006, s. 15) att 

eleven i högre grad upplever innehållet som relevant och därmed blir mer motiverad. På så sätt 

ökar elevens förmåga att skapa och se sammanhang.  

Förståelsestrategier    

Genom att arbeta med högläsning och samtala kring boken får eleverna ta del av hur en text kan 

angripas. För att kunna förstå texten bättre och utvecklas som läsare presenterar Oliver Keene 

och Susan Zimmermann (2003, s. 42) ett antal strategier erfarna läsare ofta använder sig av för att 

bättre kunna förstå en text. (Vi väljer att lyfta fram de strategier som är relevanta för vår studie.) 

Här ingår bland annat att eleverna kopplar texten till relevant förkunskap både före, under och 

efter läsningen. Genom detta kan de få ökad förståelse för texten som kopplas till deras tidigare 

erfarenheter. Vidare menar författarna att de även frammanar egna visuella bilder, eller bilder 

baserade på andra sinnesintryck, såsom auditiva, och på så vis fördjupas förståelsen för texten. 

De gör även inferenser, det vill säga läser mellan raderna, och producerar egna tolkningar som är 

unika för dem själva. Genom att läsa mellan raderna kan de också dra slutsatser och göra 

förutsägningar. Att göra kopplingar till det egna livet och omvärlden samt andra texter belyser de 

även som djupt betydelsefullt. Detta benämner de som text-till-själv-koppling, text-till-text-

koppling samt text-till-världen-koppling (a.a., s. 75).  

Caroline Liberg (2008, s. 57) lyfter även hon fram vikten av att röra sig utanför textens här och 

nu och därmed sträva efter ett mer situationsoberoende språk. Genom att diskutera texterna med 

ett perspektiv som hjälper eleverna att knyta innehållet till egna erfarenheter får de en bredare 

förståelse för texten. Liksom Keene och Zimmermann (2003, s. 75) tar även Liberg upp strategier 

som används för att få en ökad textförståelse. Utöver det som framkommer i Keene och 

Zimmermanns text framhäver även Liberg generaliseringar och slutsatser samt att göra 

förutsägelser om vad som kommer hända i texten som viktiga förståelsestrategier.  

Keene och Zimmermann (2003, s. 45) lyfter fram vikten av att erfarna läsare får beskriva sina 

strategier och tillvägagångssätt för barnen så att de sedan kan anamma dessa och använda sig av 

samma tankegångar.  
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Scaffolding  

För att kunna tillägna sig förståelsestrategierna vi nämnde ovan behöver eleverna stöttning från 

läraren. Vygotskij (1978, s. 86) har tagit fram begreppet proximal utvecklingszon. Detta definierar 

han med den nivå som ligger mellan det individen klarar av på egen hand och det eleven inte 

klarar av ens med stöttning från en vuxen. Den proximala utvecklingszonen ligger således på en 

nivå där eleven klarar något med hjälp av någon annan och som denne inte skulle klara av själv. 

Den mer kompetente ska såldes vägleda och stötta den mindre kompetente. Vygotskijs begrepp 

är välanvänt inom den didaktiska forskarvärlden. En författare som har tagit upp och diskuterat 

begreppet är Säljö (2000, s. 122). Han beskriver en handledning eller stöttning som ges inom 

utvecklingszonen, så kallad scaffolding. Detta beskriver Säljö som kommunikativa stöttor; genom 

kommunikation med eleven kan läraren ge det stöd denne behöver för att klara av uppgiften.  

Dysthe (1996, s. 55) kommenterar Vygotskijs utvecklingszon och de stödstrukturer lärare kan 

använda sig av inom den här zonen. Hon menar att om eleven lämnas åt sig själv med sin egen 

utveckling kommer den antingen försenas eller avstanna. Jill M. Pentimonti och Laura M. Justice 

(2009, s. 246f) beskriver sex olika typer av scaffoldingmetoder som används inom högläsning 

(Vår översättning).  

  

 Generaliserbarhet - Här ställs vägledande frågor till eleverna som syftar till att hjälpa dem 

till att kunna se mönster med sin egen upplevelsevärld samt att hitta likheter med andra 

texter eller situationer.  

 Resonera – Hjälper eleverna att fundera kring förklaringar till varför saker händer eller 

varför någonting är som det är.  

 Förutse – Frågor ställs till eleverna som hjälper dem att tänka vad som kommer hända 

senare i berättelsen eller få dem att förutse ett resultat eller utfall av en viss handling.  

 Meddeltagande – Här uppmanas eleven att framkalla ett korrekt svar till en viss fråga 

genom att denne får säga det tillsammans med en annan person, exempelvis en lärare. 

 Reducera svarsmöjligheter – Eleven uppmanas att svara korrekt på en fråga genom att 

läraren tar bort svarsalternativ och därmed ökar elevens möjlighet att hitta rätt svar.  

 Framkallande – Eleven uppmanas att ge ett korrekt svar på en fråga genom att läraren 

först agerar som en förebild genom att själv säga det rätta svaret.  

 

Pentimonti och Justice skiljer i sin studie på dessa scaffoldingmetoder genom att dela upp dem i 

strategier med hög stöttning och strategier med låg stöttning. De tre första; generalisera, resonera 

och förutse tillhör de av låg stötting. Det vill säga att de byggnadsställningar läraren jobbar med 

inte behöver vara så starka, eleven klarar förhållandevis mycket själv förutsatt att denne får en 

fråga att besvara. Detta till skillnad från meddeltagande, reducera svarsmöjligheter och 

framkallande. Stöttorna lärare använder sig av här är av starkare karaktär; eleverna behöver mer 
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hjälp än enbart en fråga för att kunna svara rätt. Med ordet rätt i den här bemärkelsen menar vi 

inte enbart att eleverna ska kunna svara på ren fakta, det kan likaväl röra sig om att ge ett svar på 

frågor som inte nödvändigtvis har något rätt eller fel svar, exempelvis hur de tror någon känner. I 

författarnas studie kom de fram till att de metoder som var av stark grad förekom i betydligt 

mindre grad än de övriga tre metoderna.   
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Teoretisk utgångspunkt: Sociokulturellt perspektiv  

Säljö (2000, s. 18-28) skriver om sociokulturellt lärande. Han menar att människor når störst 

framgång och utveckling genom kommunikation. Vidare framhåller han att människan har 

förhållandevis begränsade biologiska förmågor, dessa har vi kommit förbi genom vår förmåga att 

kommunicera. För att föra vår utveckling framåt har vi använt oss av olika redskap, det rör sig 

om såväl fysiska som språkliga. Det är med hjälp av dessa vi förstår vår omvärld och agerar i den. 

Vi kan genom de här verktygen och genom samspel människor emellan ta avstamp i de 

begränsade möjligheter vi har och uppnå stora reslutat. All utveckling sker således genom 

kommunikation och samspel, via detta kan vi ta tillvara på andra människors tidigare erfarenheter 

samtidigt som vi för nya kunskaper vidare. Via språket har vi stora möjligheter att dela 

erfarenheter med varandra, vi har potential till att analysera och diskutera nya händelser och 

kunskaper.  

För det sociokulturella perspektivet är språket av stor betydelse; ingen annan art än människan 

har den utvecklingsbara mekanismen till meningsskapande som det mänskliga språket utgör (Säljö 

2000, s. 34f). Genom språket kan vi få en förståelse för andra individers insikter och tankar. Vi 

kan således dela våra erfarenheter med andra tack vare språket. I samspel med andra människor 

kan vi byta information, erfarenheter och kunskap. Exempelvis kan elever i skolan fråga varandra 

hur de ska göra för att lösa en skoluppgift. Eleverna kan tillsammans analysera och diskutera 

konkreta handlingar samt möjliga svarsalternativ. Genom att vi kan kommunicera med varandra 

om hur vi löser en uppgift är vi människor ensamma om att besitta en mycket kraftfull resurs för 

att skapa och sprida insikter och praktiska färdigheter. Det mänskliga språket är en unik och rik 

komponent för att kommunicera kunskap.  

Kommunikativa processer är centrala i ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande 

(Säljö 2000, s. 37). Carina Fast (2008, s. 9) menar att elevernas lärande sker fortlöpande i daglig 

samvaro med närstående personer i deras omvärld, såsom klasskamrater och föräldrar. Säljö 

(2000, s. 37) hävdar att genom kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och 

färdigheter. Genom att höra vad andra talar om och hur de uppfattar världen blir barnet 

medvetet om vad som är intressant att urskilja ur den mängd iakttagelser som kan göras i varje 

situation. Barnet föds in i kommunikativa förlopp som redan pågår och här finns perspektiv till 

omvärlden redan inbyggda. Vygotskij (1999, s. 165) menar att språket är den avgörande faktorn 

till att barnet ska utveckla ett tänkande; språket är tänkandets sociala verktyg. Även Säljö (2000, 

s.81ff) lyfter fram språkets betydelse som oerhört stor. Han belyser begreppet mediering och menar 

att det är genom detta vi förstår vår omvärld. Genom att använda oss av såväl fysiska som 

intellektuella/språkliga redskap ökar vi förståelsen för verkligheten. Författaren menar att det 

sistnämnda redskapet är vårt allra viktigaste, i vår uppsats kommer vi också i huvudsak inrikta oss 

på just dessa, de språkliga redskapen. Säljö (2005, s. 50-55) beskriver hur medierande redskap 
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ständigt florerar i vår omvärld. Flera redskap innehåller även betydelser, inskriptioner, som ger 

dem en funktion i vårt samhälle. Dessa är meningsskapande för oss och den värld vi lever i och är 

därmed kulturellt betingade. De fyller således en funktion genom att framhäva de betydelser vi 

finner vara av centralt samhälleligt intresse. Inskriptionerna fungerar som meningsbärande 

innehåll och är verkande inom olika situationer eller system; betydelsen som finns här i är 

representativt för en specifik situation och hjälper oss därmed att förstå omvärlden utifrån 

dennes premisser. Säljö menar härmed att kunskaper och information på så sätt bevaras, hålls vid 

liv och skapas på nytt. Det är således inom specifika situationer som kunskaper och lärande får 

betydelse, när de sätts i ett sammanhang och detta sammanhang blir förståeligt. Säljö (a.a., s. 54) 

exemplifierar detta med när barn lär sig klockan eller alfabetet. Det är endast exempel på två 

situationer eller system där artefakter som klocka och bok innehåller inskriptioner (tid och 

bokstäver) med betydelser som är meningsbärande för oss och vår omvärld. Genom att vi 

utvecklar kunskaper inom olika situationer skapas också en mångtydig bild av världen. För att 

förstå världen ur ett sociokulturellt perspektiv skapas förståelse således i ett stort antal olika 

situationer som samtliga bidrar till att ge en förståelse för omvärlden. Mediering och inskription 

sker alltså närmast överallt; det är dessa olika system som tillsammans skapar en bild av världen. 

Vygotskij (1999, s. 296) lyfter fram vikten av system för att nya begrepp och innebörder ska 

förankras och bilda förståelse. Den nya kunskapen är beroende av att sättas i ett system eller 

sammanhang för att förståelse ska kunna uppnås. Detta är alltså ett led i att förstå världen med 

sociokulturella mönster, först sker förståelse inom systemet, sedan kopplas de samman med 

övriga system och en bredare förståelse skapas.  

Det finns emellertid forskare som kritiserar det sociokulturella perspektivet på lärande. Stella 

Vosinadou et al. (2005, s. 334) menar att fokus hamnar utanför elevens individuella lärande och 

enbart lyfter fram det sociala meningsskapandet; individuell kontinuitet ges inte tillräckligt 

utrymme. Johan Öhman (2006, s. 121) har dock i sin studie bemött kritiken och utvecklat det 

sociokulturella perspektivet genom att även ta till vara på de individuella erfarenheterna. Han 

menar att nämnda perspektiv har en stor styrka gällande de sociala och kulturella sammanhangen, 

men vill även uppmärksamma den kritik som ofta riktas från konstruktivister, som betonar 

människans individualitet och starkt lyfter fram att kunskap kommer inifrån (Säljö, 2000, s. 59). 

Även Per-Olof Wickman och Leif Östman (2001, s. 320) har utvecklat det sociokulturella 

perspektivet genom att ta till vara på individens erfarenheter. De menar att elevers personliga 

tankar existerar oavsett vilken lärandesituation de befinner sig i. De vill således kombinera dessa 

tankar med den kontext där lärandet sker för att göra situationen så gynnsam som möjligt.  

Vi har valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet i våra analyser av empirin. Det 

fungerar således som ett analysverktyg som hjälper oss att förstå och förklara våra respondenters 

handlingar; hur lärande sker inom högläsningssituationer genom sociokulturella mönster.  
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Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna undersökning är att studera hur pedagoger didaktiskt arbetar med högläsning 

som lärandeform på grundsärskolan. Studiens syfte preciseras via följande frågeställningar:  

 

 Hur förbereder, genomför och avslutar lärarna en högläsningsstund? 

 Hur ser pedagogerna på betydelsen av högläsning för särskolelevers lärande och 

kunskapsutveckling?  
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Metod 

För att undersöka vårt syfte och få svar på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av 

intervju och observation, där intervjuerna har haft störst fokus. Peter Esaiasson et al. (2007, s. 

347) menar att användandet av två metoder ökar validiteten i ett arbete. Till grund av detta har vi 

valt att använda observation som en kompletterande metod till våra intervjuer. Studien är av 

kvalitativ art, Bjørndal (2005, s. 108) menar att kvalitativa studier ger en djupare förståelse av den 

problemställning studien tar sin utgångspunkt i. Detta till skillnad från de kvantitativa studierna, 

som i högre grad mäter frekvenser än att skapa förståelse för människors tankar och handlingar 

(Trost, 2010, 31f).  

Nedan följer en beskrivning av det urval vi har gjort samt en genomgång av de här båda 

metoderna och hur vi tillämpat dem. Kapitlet avslutas med reflektioner över etik och metod.  

Urval 

I vår undersökning har vi gjort ett slumpmässigt urval (Esaiasson et al., 2007, s. 195). Vi har tagit 

kontakt med 64 särskolor i ett flertal orter i Östra Svealand. Av dessa fick vi svar från 19, varav 

elva svar negativa och åtta positiva. Vi genomförde således åtta intervjuer, men valde att använda 

den första intervjun som en pilotintervju. Vidare valde vi bort ytterligare två stycken på grund av 

att vi ändrade vårt val av skolform till att endast undersöka grundsärskolor och dessa var 

träningsskola och förberedelseklass. I förstadiet av vårt arbete hade vi som syfte att studera 

samtliga skolformer inom särskolan, vi valde dock efter hand att göra en avsmalning och endast 

fokusera på grundsärskolan.   

Eftersom det inom ramen för ett examensarbete var omöjligt att inkludera samtliga relevanta 

analysenheter i undersökningen har vi gjort ett slumpmässigt urval. Esaiasson et al. (2007, s. 195) 

menar att ett slumpmässigt urval har den närmast magiska egenskapen att med slumpens hjälp bli 

representativt för den större populationen. För att vår undersökning skulle bli representativ för 

den större populationen skulle det dock krävas många fler intervjuer och observationer, något 

som det inte finns utrymme för i ett examensarbete. Med tanke på undersökningens omfång och 

tidsramar samt att vi bedriver en kvalitativ studie är det inte heller önskvärt att göra några stora 

generaliseringar över hela populationen. Vi ämnar istället få en djupare förståelse för hur ett antal 

lärare (i resten av uppsatsen kommer benämningarna lärare och pedagog ha samma betydelse) i 

grundsärskolan arbetar med högläsning som lärandeform. Även om vi inte vill göra några större 

generaliseringar utifrån hela populationen har vi dock tagit del av Staffan Larssons (2009, s. 32f) 

artikel som behandlar generaliserbarhet i kvalitativa studier. Han påpekar att undersökningen 

tappar styrka om den inte har några som helst ambitioner på att generaliseras. Han menar att ett 

kvalitativt resultat kan generaliseras i den mån att mönster kan kännas igen i andra kontexter som 
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är utformade på likartade sätt. Detta framhåller han är vanligt förekommande inom 

utbildningsvetenskapliga studier. Ett exempel han tar upp är hur genusmönster skapas och 

upprätthålls av interaktion på skolgårdar. Ett sådant resultat skulle då kunna generaliseras till 

andra liknande skolgårdar. Vidare skriver Larsson (a.a., s. 33f) att även analyser i kvalitativa 

studier kan kännas igen och generaliseras. Till skillnad från när kontexten känns igen ligger här 

fokus på beskrivningar och tolkningar av ett visst fenomen. Författaren exemplifierar detta med 

när den dolda läroplanen introducerades 1971; resultatet blev att efter analysen presenterades blev 

den igenkännbar på ett flertal andra skolor, även där kontexten skilde sig från ursprungsanalysen. 

Bjørndal (2005, s. 49) framhäver dock att försiktighet bör vidtas när generaliseringar ska göras till 

andra sammanhang. Han menar att resultatet inte alltid är överförbart då kontexten är 

annorlunda. Vi har tagit dessa åsikter i beaktande och därför varit noga med att det enligt Larsson 

är just analysen och kontexten som kan kännas igen, inte ett resultat i en annan kontext som 

Bjørndal lyfter fram kan vara riskabelt.  

Till grund av detta har vi i vår studie som ambition att i likhet med Larsson (2009, s. 32-34) 

hitta samband som kan överföras till andra likartade situationer, samt visa på analyser som kan 

förekomma utanför vår undersökningskontext.  

Bakgrundsbeskrivning av respondenter  

Tabell 1: Beskrivning av respondenternas utbildning och år de tog sin lärarexamen samt hur länge de arbetat som 

lärare och på den nuvarande skolan.  

 

Lärare Utbildning och år Tid som lärare/tid på 

skolan 

Johanna 
Idrott och specialpedagogik, 2011 7 mån/10 mån 

Viveka 
Förskollärare och specialpedagogik, 1984 26 år/8 år 

Pontus 
Mellanstadielärare och specialpedagogik, 
1988  

39 år/3 år 

Moa 
Lärare för de tidiga åldrarna samt 
specialpedagogik, 2006 

5 år/1 år 

Ola 
Förskollärare, 1980 6 år/ 6 år 

Metod 

Nedan följer en närmare beskrivning av hur vi har utfört våra intervjuer och observationer.  

Intervju 

I enlighet med Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, s. 43) har vi gjort en kvalitativ intervju 

med halvstrukturerad design. En sådan påminner i mångt och mycket om ett vardagssamtal, men 
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skiljer sig genom att den har en intervjuguide som utgångspunkt med frågor utformade efter 

teman (se bilaga 1). I anslutning till detta har vi tagit till vara på vad Jan Krag Jacobsen (1993, s. 

19) lyfter fram om öppna frågor; han menar att dessa kan kompletteras med följdfrågor och 

sammanfattningar för att fånga upp nya aspekter som dyker upp under intervjun. Vi har använt 

oss av en intervjuform som Esaiasson et al. (2007, s. 285f) benämner som samtalsintervju. 

Författarna beskriver den här formen av intervju och tar upp olika användningsområden där den 

är brukbar. För det första lyfter de fram att samtalsintervjun är användbar när ett outforskat fält 

ska undersökas. Vidare framhåller de även att nämnda intervjuform är lämplig att använda sig av 

när respondenters uppfattningar inom ett visst område är i fokus. I vår studie tillämpas detta 

genom att vi tar reda på lärarnas uppfattningar om högläsning i särskolan.  

Esaiasson et al. (2007, s. 296) skiljer även på samtalsintervjuer av informant- och 

respondentkaraktär. Vi har använt oss av det sistnämnda. Till skillnad från 

informantundersökningar där samtal sker med en person som besitter mycket information inom 

ett visst område och delger hur något fungerar eller förhåller sig, har vi varit ute efter ett antal 

lärares personliga inställning till högläsning samt hur de arbetar med det.  

Intervjuguiden är utformad utifrån Esaiason et al. (2007, s. 298) som menar att 

intervjufrågorna ska vara formulerade på ett sätt som gör dem bekväma att svara på och lätta att 

förstå. Som vi beskrev ovan har öppna frågor varit dominerande. Vi har dock valt att inleda med 

några grundläggande frågor som fungerar dels som uppvärmning för både oss och den 

intervjuade, och dels fyller syftet att ta reda på lite bakgrund om personen i fråga. Författarna 

menar att en samtalsintervju gärna ska bestå av korta frågor med långa svar. 

När vi genomförde våra intervjuer ville vi, i samtycke med respondenterna, använda oss av 

ljudinspelning. Gunvor Løkken och Frode Søbstad (1995, s. 107) framhäver att just nämnda 

registreringsmetod ofta är att föredra då antecknande av svar kan bli en övermäktig uppgift. 

Användandet av ljudinspelning resulterade också till att vi, istället för att koncentrera oss på att 

anteckna, kunde lägga större vikt vid att lyssna på och visa intresse för läraren. Det underlättade 

också våra möjligheter att kunna ställa bra och relevanta uppföljningsfrågor (Løkken & Søbstad, 

1995, s. 107). 

Vi var båda närvarande på samtliga intervjuer. Under dessa hade en av oss en framträdande 

roll och förde därmed samtalet med respondenten. Den andre av oss intog en mer passiv roll och 

skötte om inspelningstekniken samt kontrollerade om de frågor vi hade med i intervjuguiden blev 

behandlade under samtalet. Efter att intervjun var avslutad ställde den här personen också 

eventuella följdfrågor som uppkommit. Anders Tovinger förde intervjun vid tre av tillfällena och 

Emanuel Janzon vid två. Vi har haft i beaktande vad Jan Trost (2010, s. 66f) lyfter fram om 

maktperspektiv vid intervjuer; det finns en risk att den intervjuade kan känna sig i underläge om 

det är två stycken som utför intervjun. Vi valde därför att endast en av oss skulle utföra 

merparten av samtalet.  
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Observation 

Esaiasson et al. (2007, s. 343f) menar att direktobservationer som forskningsmetod är bra därför 

att då är iakttagaren på plats och gör egna observationer och behöver på så vis inte förlita sig på 

vad andra återberättar. De definierar begreppet som uppmärksamt iakttagande. För att svara på 

våra frågeställningar ansåg vi att en iakttagelse av högläsningssituationen var nödvändig, istället 

för att bara förlita oss på våra intervjuresultat. Författarna menar att observation kan vara lämplig 

att använda då det finns en misstanke om att respondenternas utsagor inte överensstämmer med 

verkligheten. Vi hade dock ingen anledning att misstro lärarna vi intervjuade, men ansåg ändå att 

observation gav ett bra underlag för intervjun och en bredare bild av respondenternas 

undervisningssätt. 

Bjørndal (2005, s. 21) menar att flera personers iakttagelser kan ge en mer fullständig bild av 

det som observeras än vad en ensam person kan skapa sig. Detta är något som vi har tagit fasta 

på och har därför genomfört observationerna tillsammans. I enlighet med Bjørndal (a.a., s. 21) 

ställer vi oss bakom det gamla talesättet fyra ögon ser mer än två. Till grund av detta har vi båda 

observerat lärarna i vår undersökning. Esaiasson et al. (2007, s. 355) påpekar att genom att 

observera tillsammans kan validiteten i arbetet ökas. Samarbete leder till att observatörerna måste 

skärpa argumenten vid sina tolkningar eftersom det sitter en till bredvid och observerar samma 

sak. Eftersom vi har haft ambitionen att göra en så precis undersökning som möjligt har vi också 

tagit dessa argument i beaktande när vi valde hur våra observationer skulle genomföras.  

Esaiasson et al. (2007, s. 345) tar även upp vad observationer inte kan användas till. 

Författarna menar att observationer inte säger något om människors avsikter med sina 

handlingar. Eftersom vad författarna benämner som känslomässiga faktorer kan vara svåra att 

uppmärksamma enbart genom observation har vi valt att både observera lärare och intervjua 

dem. I vår studie innebär känslomässiga faktorer lärares uppfattningar och erfarenheter av 

högläsning. Vi har valt att utföra observationen före intervjuerna, på så vis har vi fått en bättre 

utgångspunkt för intervjuerna som är vår huvudsakliga metod. Vi kunde exempelvis ta upp och 

ställa frågor om företeelser vi först observerade och på så sätt få ett naturligare samtalsunderlag. 

Genom att lägga upp metodvalet på det här sättet har vi således inte bara fått två metoder som 

kompletterar varandra, utan också bygger på varandra. Vi menar därför att detta har gett oss ett 

bredare underlag för vår studie. Genom att vi utöver våra intervjuer har observerat har vi fått en 

klarare bild av hur lärarna arbetar med högläsning, vi kan alltså på ett bättre sätt svara på våra 

frågeställningar än om vi enbart hade använt oss av intervjuer. Enligt Bjørndal (2005, s. 115) ökar 

reliabiliteten genom att använda två metoder, förutsatt att dessa visar på liknande resultat; 

sannolikheten blir nämligen mindre att resultatet beror på enstaka drag hos en av metoderna. 

Likväl ökar också validiteten genom att använda två metoder; om resultaten liknar varandra är 

sannolikheten större att de båda metoderna har mätt samma sak.  

Under observationssituationen har vi planerat vårt deltagande utifrån Esaiassons et al. (2007, s. 

346) faktorer en observatör bör ta hänsyn till. Vi har genomfört passiva observationer där vi suttit 
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med i klassrummet och antecknat utan att interagera med varken lärare eller elever. Vi hade i 

planeringsstadiet ambitionen att i möjligaste mån inta rollen som en fluga på väggen. Väl på plats 

tyckte dock somliga lärare att vi skulle sitta med vid högläsningen. Bjørndal (2005, s. 44) beskriver 

att de som observeras måste känna sig tillfreds med observatörerna och deras roll, med det här i 

beaktande valde vi att samtycka med lärarnas förslag. Vår roll vid högläsningen var emellertid 

fortfarande passiv, även om vi satt med vid bordet. Vi ville alltså att observationerna skulle 

fungera så smidigt och naturligt som möjligt och anpassade oss därför efter lärarnas önskemål. 

Vidare skriver Esaiasson et al (a.a., s.346) om inslag av manipulation vid observationer. I vår 

studie var manipulationen av låg grad; vi har inte försökt styra situationen på något sätt, men 

eleverna och lärarna kan ha påverkats av vår närvaro och därmed inte agerat som de annars 

brukar göra. Gällande vad författarna skriver om öppenhet med handlingar har vi låtit lärarna ha 

en viss kännedom om våra intentioner med observationen. Vi presenterade inte någon 

observationsmall för dem, men vi hade inte heller för avsikt att dölja den om de var intresserade. 

Ett sådant intresse uppkom dock aldrig. Miljön vi utförde observationerna i var naturligt 

konstruerad; vi genomförde således observationerna i deras naturliga högläsningsmiljö. Under 

hela observationen använde vi oss av en standardiserad datainsamling, vi hade alltså i förväg 

utformat en observationsmall (se bilaga 2) som vi utgick från. Tiden på högläsningen varierade 

mellan 20 och 40 minuter inklusive boksamtal. 

Genomförande 

Efter att vi fått kontakt med de skolor vi skulle besöka bokade vi in tider så fort som möjligt. Vi 

hade som strävan att i största möjliga mån anpassa oss efter lärarnas schema så att observationen 

skulle bli så naturlig som möjligt för både dem och eleverna. Vi bestämde att intervjun skulle ske i 

anslutning till och direkt efter observationen. Under samtliga intervjuer har vi, efter 

respondenternas medgivande, använt oss av diktafon för att registrera samtalen. För att notera 

det vi såg i observationerna användes i enlighet med Bjørndal (2005, s. 45) papper och penna.   

Kontextualisering av observations- och intervjusituation 

Johanna 

Observationen skedde vid högstadieklassens morgonsamling. Vi fick delta på samlingen och 

presentera oss själva. Innan själva högläsningen började utförde klassen sina morgonrutiner med 

bland annat almanacka och närvaro. Vi satt med runt bordet tillsammans med Johanna och de 

fyra elever som klassen bestod av under såväl samling som högläsning. Eleverna var placerade 

närmast läraren. Boken som lästes var Mio min Mio, högläsningen fortlöpte i cirka 20 minuter.  

Intervjun hölls direkt efter observationen var färdig och i samband med att eleverna gick på 

rast. Vi var placerade vid samma bord som observationen utfördes vid. Efter cirka 21 minuter var 
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intervjun tvungen att brytas på grund av att Johanna skulle hjälpa en elev. Vi återupptog intervjun 

efter tio minuter.  

Viveka  

Innan observationen tog sin start fick vi tillsammans med läraren och mellanstadieeleverna sätta 

oss runt deras fyrkantiga bord. Här skedde en presentation av såväl oss som de sju eleverna 

klassen bestod av. De inledde lektionen med ett klassråd innan högläsningen tog vid. Vi satt med 

runt bordet under såväl samling som högläsning. Boken som lästes var Kompassresan och 

högläsningen varade i cirka 20 minuter. Efter högläsningen var slut föreslog Viveka att vi kunde 

stanna kvar i klassen under resten av lektionen. Vi fick då först vara med på deras rörispass samt 

tysta läsning. Innan eleverna gick hem fick vi även vara med på deras mellanmål, efter detta 

kunde vi utföra intervjun med Viveka i samma klassrum som observationen skedde i. Vi var 

placerade vid samma bord som tidigare och intervjun kunde genomföras utan några avbrott. 

Pontus 

Observationen genomfördes i Pontus klassrum efter att han och högstadieeleverna gått igenom 

dagens schema. I anslutning till detta fick vi också presentera oss för de nio eleverna samt de två 

assistenterna i klassen. Vi var placerade längst bak i en soffa under hela observationen, eleverna 

satt vid sina bänkar som var utplacerade i tre rader. Pontus läste ur boken Expert på att rodna. 

Efter 25 minuter var högläsningen slut, då gick vi tillsammans med Pontus in till ett närliggande 

tomt klassrum för att genomföra intervjun. Medan vi samtalade med honom tog assistenterna 

över undervisningen i klassrummet. Intervjun fortlöpte utan avbrott.  

Moa 

Innan observationen började presenterade vi oss för de två lågstadieeleverna. Sedan satt vi med 

på deras högläsning som tog plats vid ett runt bord. Moa läste ur tre olika böcker; Var är 

Sammeli?, Ja-trollet och Nej-trollet samt När prinsessor vaknar om natten. Högläsningen varade i cirka 22 

minuter. Vi satt även kvar när högläsningen var slut och de gick igenom nästa veckas schema. 

Efter lektionsavslutningen gick eleverna till fritids och vi kunde genomföra intervjun utan avbrott 

vid samma bord som vi tidigare varit placerade.  

Ola 

När lektionen tog sin start hade klassen, som bestod av årskurs 2-5, morgonsamling som vi fick 

vara med på. Här presenterade vi oss också för de fem eleverna samt en extra lärare och två 

assistenter. Under samlingen fick alla i klassrummet säga hur de mådde den här dagen, detta fick 

även vi göra. Eleverna och lärarna berättade även två saker de hade gjort i helgen, Ola frågade 

också oss om vi ville berätta om vår helg, vilket vi gjorde. Under hela observationen var vi 

placerade på varsin pall i mitten på långsidan av klassrummet, eleverna var placerade vid sina 

bänkar i tre rader. Boken som lästes var Sketna Gertrud och råttjakten. Efter högläsningen som 
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pågick i cirka 15 minuter fick vi även vara med på den resterande delen av lektionen innan 

eleverna gick på rast. Därvid utförde vi intervjun med Ola i klassrummet. Den fick dock avbrytas 

efter cirka 18 minuter på grund av att elevernas rast tog slut. Ola föreslog att vi skulle vara med 

även på nästkommande lektion och återuppta intervjun vid efterföljande rast, vilket vi gjorde.   

Transkribering och analys av empiri 

Ljudfilerna med intervjuerna lades över på våra datorer. Vi delade upp transkriberingarna oss 

emellan genom att transkribera en halv intervju var. På så sätt kunde vi bearbeta vårt material 

samtidigt vilket underlättade arbetsprocessen. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009, s. 43) 

har vi valt att transkribera ordagrant för att få en så klar bild av intervjuerna som möjligt. Detta 

gav även ett bra underlag för analysen av empirin. Genom att vi transkriberade ordagrant var det 

inte heller några problem att bearbeta varsin halva av intervjuerna, eftersom ingen tolkning av 

materialet utfördes i det här momentet. När alla intervjuer var genomförda och transkriberade 

gick vi tillsammans igenom materialet för att hitta mönster, samband och ytterligheter, men även 

motstridigheter och motsägelsefulla utsagor. När detta var gjort kunde vi konstatera sex teman ur 

materialet som vi fann vara utmärkande och centrala utifrån våra frågeställningar. De delade vi 

upp så att vi ansvarade för tre teman var. Inom varje tema har vi således haft enskilt ansvar för att 

framställa ett resultat samt att analysera det vi fick fram ur resultatet. Dessa teman behandlas i 

resultatdelen och lyder som följer: Bokval, Högläsning som ett sätt att interagera med sina elever, 

Högläsning i ett vidare perspektiv – tematiskt arbete, Positiva effekter av att arbeta med högläsning, Förberedelser 

och inledning av högläsningen samt Inlevelse som ett sätt att dramatisera lärandet.  

Etiska aspekter 

De forskningsetiska principerna framhåller två motpoler som strävar emot varandra. Å ena sidan 

är det forskningskravet, som menar till att kunskaper och metoder ska utvecklas, fördjupas och 

förbättras. Det framgår att forskning ska bedrivas för samhällets och individers bästa 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 5). Det övergripande målet för all forskning är att införskaffa ny 

kunskap för att förstå den värld vi lever i på ett bättre sätt (SOU 1999:4, s. 23). Till detta kommer 

dock individskyddskravet; att medverkande individer i forskningen inte får utsättas för någon 

som helst skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 1990, s. 5). Dessa etiska 

principer är något vi har beaktat när vi gjorde vår undersökning. Eftersom undersökningen har 

genomförts i särskolan fanns det viss risk att situationen kunde blivit mer känslig än om den hade 

genomförts i grundskolan. Det har emellertid inte visat sig vara något problem eftersom studien 

har ett lärarperspektiv. Inga känsliga ämnen såsom politiska åsikter, religion eller sexuell läggning 

har heller berörts.   

Vetenskapsrådet (1990, s. 7-14) presenterar fyra grundkriterier för samhällsvetenskaplig 

forskning, det första av dem är informationskravet. Innan vi genomförde våra intervjuer skickade 

vi ett brev med information till lärarna (se bilaga 3) om vad undersökningen handlar om och 
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syftar till, samt vilken roll de har som respondenter. Ett brev gick även ut till föräldrarna (se 

bilaga 4) där vi har informerat om vår undersökning. Genom detta har vi uppfyllt vetenskapsrådet 

informationskrav. Brevet vi skickade ut till lärarna innehöll även information om att de intervjuas 

frivilligt och har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i studien. Eftersom vår studie har 

ett lärarperspektiv anser vi att det räcker med att vi har informerat eleverna och föräldrarna om 

att vi skulle komma dit. I det här brevet har vi berättat om syftet med undersökningen och sagt 

att de får kontakta oss om de har några frågor, funderingar eller synpunkter angående vår studie. 

Detta uppfyller det andra kravet; samtyckeskravet. Vidare har vi meddelat både föräldrar och 

lärare att all medverkan anonymiseras, varken namn på skola eller personer kommer nämnas i 

studien. Väl på plats har vi även informerat om att ljudinspelningarna som görs vid intervjuerna 

inte kommer kunna spåras till dem eller deras skola; de är endast till för oss i vårt arbete. Genom 

att ha meddelat detta har vi uppfyllt det tredje kravet; konfidentialitetskravet. Det sista och fjärde 

huvudkravet är nyttjandekravet. Detta uppfyller vi genom att i brevet informera dem vi intervjuar 

om att all information vi får fram i vår undersökning endast kommer användas inom 

undersökningens ramar.  

Vi har även tagit hänsyn till en av Vetenskapsrådets två rekommendationer. Den första 

rekommendationen handlar om etiskt känsliga uppgifter, eftersom inga sådana har behandlats i 

studien har vi heller inte använt oss av det kravet. Den andra rekommendationen syftar till att 

forskaren ska informera om var de medverkande kan ta del av det färdiga resultatet. När vi var 

ute och samlade empiri informerade vi dem att de gärna får ta del av undersökningen när den är 

färdigställd (Vetenskapsrådet, 1990, s. 15). 

Reflektion över metod  

När vi genomförde våra observationer och intervjuer har vi haft en medvetenhet om att vår 

närvaro kan påverka respondenterna i hur de agerar eller svarar. Gällande observationer tar 

Bjørndal (2005, s. 39) upp viktiga aspekter en observatör bör reflektera över. Genom att 

reflektera över att närvaron av en yttre iakttagare kan påverka den observerade läraren kan 

effekten av dennes närvaro på så sätt bli mindre. I likhet med Bjørndal (a.a., s. 39) har vi i vår 

studie reflekterat över vilka konsekvenser vår närvaro har gett upphov till. Lärarna kan ha 

utformat sin högläsning annorlunda när de har vetat att vi skulle besöka dem. Eftersom vi därtill 

har berättat för dem att vi ämnade observera en högläsningsstund kan de ha utformat lektionen 

efter detta. För att göra observationerna så naturliga som möjligt försökte vi när vi bokade tid för 

besök överensstämma tiden för observationen med en tidpunkt på dagen då de vanligtvis har 

högläsning. De kan även blivit nervösa på grund av vår närvaro och därför agerat annorlunda än 

vad de brukar. Efter att observationen var genomförd hade vi dock ett litet samtal med lärarna, 

de berättade då att högläsningen vi fick vara med på inte utmärkte sig från hur den vanligtvis 

brukar fortskrida. Gällande intervjuerna och vår närvaro fann vi en återkommande tendens hos 

vissa av respondenterna. När vi ställde frågor om högläsning svarade de ibland att de inte tänkt 
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på dessa aspekter innan vi tog upp frågorna. De menade att det var tankar som väcktes medan 

intervjun fortlöpte. Detta kan ställas i ett reliabilitetsperspektiv; några av pedagogerna uppgav att 

de inte reflekterat över vissa fenomen innan, medan andra inte tog upp det här samtalsämnet 

överhuvudtaget. Vi kan inte med säkerhet säga att de lärare som inte luftade dessa tankar inte 

heller hade dem. Det kan ha varit så att detta fenomen existerade hos samtliga respondenter, men 

endast lyftes fram av några. Vår uppfattning, efter att vi genomfört intervjuerna och sedan 

noggrant gått igenom materialet, är dock att lärarna i de flesta fall gav välgrundade svar med 

åsikter och beskrivningar de tidigare hade tänkt igenom.   

För att registrera våra intervjuer har vi använt oss av ljudinspelning med diktafon. Detta har 

varit en givande metod att använda gällande såväl genomförande som bearbetning av rådata. 

Løkken och Søbstad (1995, s. 107) beskriver dock att användandet av ljudinspelning kan fungera 

hämmande för respondenterna; de kan bli nervösa eller osäkra på hur mycket information de vill 

lämna ut. I utförandet av våra intervjuer hade vi detta i beaktande och spelade inte in utan deras 

medgivande. Vi betonade att ljudfilen endast är till för oss och att ingen utomstående kommer ta 

del av materialet. Vi är dock medvetna om att den här proceduren inte är en garanti för att de ska 

känna sig avslappnade. Emellertid upplevde vi att de flesta av respondenterna inte hade något 

problem med ljudinspelningen, det var endast en av lärarna som upplevde situationen som lite 

ovan. När vi förklarade våra syften med inspelningen verkade respondenten få en mer avslappnad 

inställning till intervjun.  

Under intervjuerna har vi haft intentionen att använda oss av öppna frågor. Det finns dock 

vissa saker att ha i åtanke när dessa frågor ska användas. Helen Hansagi och Peter Allbeck (1994, 

s. 41) framhåller att öppna frågor kan kräva ganska mycket av den som svarar. Denne måste 

nämligen ta med mycket i beaktande när han/hon ska svara; snabba överväganden om 

formuleringar och vad som är väsentligt att ta med måste göras. Att använda ett friare ramverk 

runt intervjun kan ge mycket åt innehållet och resultera i mer varierade svar. Det kan dock vara 

svårt för vissa att jobba med dessa fria tyglar, det är något som är viktigt att ha med i åtanke. Till 

grund av detta ställde vi ibland mer direkta frågor när respondenternas svar tenderade att 

behandla andra sammanhang än det vi frågade om. 

Som vi tidigare nämnt har vårt metodval till stor del grundat sig i att öka reliabiliteten och 

validiteten i studien; genom att både observera och intervjua och därefter kontrollera om 

resultaten överensstämmer har vi enligt Bjørndal (2005, s. 115) ökat båda faktorerna. Det kan 

emellertid uppstå reliabilitetsproblem när en studie utförs. Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) 

lyfter fram att intervjuaren medvetet eller omedvetet ställer ledande frågor till respondenterna. 

Till grund av detta har vi valt att i möjligaste mån använda oss av öppna frågor, direkta frågor har 

undantagsvis använts för att leda in respondenten på det ämne vi vill diskutera, nämligen 

högläsning. Författarna menar dock att om reliabiliteten ges för stor tonvikt riskerar kreativiteten 

att gå förlorad. Det finns då en risk att den som intervjuar låser sig för mycket vid en förutsatt 

mall, exempelvis en intervjuguide, och missar att ställa relevanta följdfrågor till respondenten. 
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Som tidigare nämnts har vi valt att komplettera våra öppna frågeställningar med följdfrågor och 

sammanfattningar. Detta har således gjorts i anslutning med vad Kvale och Brinkmann (a.a., s. 

263) tar fram om att hitta en medelpunkt mellan reliabilitet och kreativitet. Esaiasson et al. (2007, 

s. 70) visar på några vanligt förekommande reliabilitetsproblem; nämligen slump- och slarvfel 

under datainsamlingen och den efterföljande bearbetningen av empirin. I vår studie har dessa 

risker kunnat förekomma i form av exempelvis inkonsekvent tolkning av empirin, 

ouppmärksamhet vid transkribering och observation samt slarviga anteckningar. Vi har för att 

öka reliabiliteten ofta gått tillbaka till ljudinspelningarna för att få en så säker bild som möjligt av 

materialet. Efter observationerna läste vi igenom anteckningarna och renskrev dem så fort vi 

kunde. Vi har även kontinuerligt diskuterat innehållet med varandra för att undvika 

misstolkningar samt att säkerställa att vi har uppfattat och tolkat samma sak. Vidare ökade även 

reliabiliteten i vår studie genom att vi båda var närvarande vid intervjusituationen. På så sätt 

kunde en av oss kontrollera att alla frågor i intervjuguiden kom med i samtalet. Eftersom vi har 

använt oss av en halvstrukturerad design rörde sig inte intervjun i en rak linje utan överlappade 

ofta olika frågeställningar. Vi anser därför att det var mycket fördelaktigt att båda två var 

närvarande.  

Gällande vår urvalsmetod anser vi att den har gett oss en bra inblick i grundsärskolelärares 

arbete i olika kontexter. Något som kan ha påverkat resultatet är dock att de lärare som valt att 

medverka i undersökningen förmodligen också innehar ett intresse för högläsning. De som inte 

valde att medverka kan ha avstått på grund av att de inte anser högläsning vara av någon större 

vikt, och därför inte tog sig tid att delta i vår undersökning. Detta kan eventuellt avspegla sig i 

vårt resultat då vi inte får en fullt så nyanserad bild av hur verkligheten ser ut som om de icke 

fullt så positivt inställda lärarna hade medverkat. Vi kan endast resonera om hur situationen ligger 

till, men anser att det finns en risk för att resultatet har påverkas negativt. Vi tycker dock att vår 

undersökning har gett en bra inblick i hur en del av verksamheten ser ut.  
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Resultat 

Vi har valt att dela upp resultatredovisningen i sex teman. Dessa teman uppkom när vi började 

bearbeta de genomförda intervjuerna, vi fann att de var en central del av vår empiri. Vi har valt 

att dela upp redovisningen med tre teman var. Vi är medvetna om att våra teman i vissa 

avseenden överlappar varandra, men det är ändå dessa som tydligast utmärker sig och som vi har 

funnit är av central betydelse för att stämma överens med studiens syfte och kunna besvara våra 

frågeställningar. Efter varje tema följer en analys av resultatet. Den grundar sig både på våra 

observationer och intervjuer. Således sammanfogas här resultatet vi fått från våra båda metoder, 

undantagsvis för de teman där vi inte kunnat observera då de rört sig utanför den observerade 

lektionens ramar. Dessa är Bokval, Högläsning i ett vidare perspektiv – tematiskt arbete samt Positiva 

effekter av att arbeta med högläsning.  

Bokval (Anders Tovinger) 

Viveka 

Viveka berättar att hon gör sina bokval med grund i de ämnesområden klassen jobbar efter. 

Kompassresan, som de för närvarande läser, är en bok som tar läsaren med på en resa genom 

Sveriges landskap. Hon ville hitta något som berörde ämnet lite mer avslappnat. ”Så att det inte 

blev så torrt att jag står där framme och liksom berättar fakta”.  

Viveka berättar också att hon ofta väljer böcker utifrån elevernas önskemål; ett flertal titlar de 

använt sig av i högläsningssituationer har kommit från elevers förslag. Ibland händer det även att 

hon själv hittar böcker hon tycker är passande att läsa, hon ser det inte som något problem att 

hitta böcker att läsa högt. Viveka framhåller dock att det är av stor vikt att hon kan hitta en bok 

som är på rätt nivå för eleverna; för att få innehållet intressant tar allting sin start i bokvalet.  

Pontus 

Även Pontus framhåller starkt att bokvalet är av allra största vikt. ”Nyckeln är bokvalet […] 

Hamnar man fel med bokvalet då är det jättesvårt”. Boken de för närvarande läser har han liksom 

Viveka valt utifrån elevers önskan. Han berättar att det finns en önskan från eleverna att läsa 

böcker som handlar om ungdomar och deras liv. Pontus valde alltså bok själv, men utifrån vad 

eleverna uttryckt intresse för. Han menar att boken tar upp teman som de kan identifiera sig med; 

det berör deras nuvarande liv och ett liv som de drömmer om. För att belysa hur givande 

högläsningen blir med ett bra bokval berättar han om en tidigare episod i boken där ett 

kärleksmöte ägde rum. ”… handen åkte innanför tröjan och så vidare och, då fladdrade öronen 

nästan”. I klassen ser de varannan vecka vad Pontus kallar för kvalitetsungdomsfilm. Vad som 

definierar den sortens filmer är att de ska gestalta någon form av deras liv eller fantasier om hur 
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livet kommer vara. Dessa kriterier använder han sig även av när han gör sina bokval. Böckerna 

ska ha hög kvalitet, något som han tycker kan vara svårt att hitta, han är dock nöjd med den bok 

han för närvarande läser i klassen.   

Ola 

Även Ola arbetar med högläsningen tematiskt. Hans klass håller för närvarande på med ett tema 

om deras hemstad. De använder sig av flera sorters böcker, då även högläsningsböcker. De har 

under några veckor tidigare jobbat med temat och börjar nu med en bok som berör deras 

hemstad, boken är tänkt att skildra staden ur ett äldre perspektiv. Ola jobbar dock inte alltid 

tematiskt när han högläser, men i vilket fall tycker han inte att det är några svårigheter att hitta 

böcker att läsa högt. De har ett skolbibliotek som de brukar gå till, här försöker han passa på att 

hitta böcker som lämpar sig för högläsning. Om de inte hittar några böcker där går de till ett 

annat närliggande bibliotek och lånar. Han lyfter också fram medioteket som de använder sig av; 

här lånar de bland annat filmer, men även böcker som Ola tycker håller hög kvalitet. I 

klassrummet har Ola och hans grupp en smartboard de flitigt använder sig av. Den lämpar sig bra 

att använda med medioteket, de kan nämligen låna digitala böcker som kan bläddras i genom att 

trycka på skärmen. Att använda sig av digital högläsning på det här sättet var Ola ensam om av de 

lärare vi besökte.  

Moa 

Moa har två starka källor när det gäller bokval. Dels har hon sina egna erfarenheter: ”Ja en del av 

dom har jag läst för mina egna barn och vet att de har varit uppskattade”. Två av de böcker hon 

läste när vi besökte henne hade hon tagit med sig hemifrån. I övrigt använder hon sig i stor del av 

biblioteket som hon uppskattar väldigt mycket. ”[…] biblioteket är ju en guldgruva när man ska 

leta böcker! Oftast ställer de ju fram böcker som de vet går hem hos barnen och, man kan alltid 

be om hjälp”. Hon berättar även att hon på biblioteket använder sig av Tusenbokstips, där ges 

råd om vilka böcker som lämpar sig för olika situationer, exempelvis högläsning. Hon värdesätter 

samarbetet med biblioteket väldigt högt och menar att det alltid finns möjlighet att fråga dem om 

bokråd till ett tema eller annan situation, då plockar de ihop några böcker som lämpar sig för vad 

hon är ute efter. Gällande bokvalet framhåller hon också att hon även måste tänka på att hennes 

elever som går i årskurs ett och två befinner sig på en lägre nivå än grundskoleelever som går i 

samma årskurs. Böckerna hon väljer är därför sådana som vanligtvis är ämnade för barn i fyra – 

och femårsåldern. Hon menar att hennes elever för närvarande inte klarar av kapitelböcker, de är 

beroende av att ha bilder i böckerna, annars skulle de snabbt tappa fokus. Även om hon har tagit 

böcker till skolan som hon själv har valt ut låter hon eleverna välja böcker ur det urval som finns i 

klassrummet.  
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Johanna 

Vid bokval använder även Johanna sig av biblioteket i stor utsträckning. Hon har kontakt med 

bibliotekarien som hjälper henne att välja ut böcker. Dessa är i första hand böcker som eleverna 

kan läsa själva, men Johanna får även tips om böcker som kan läsas högt i klassen. Bokvalet sker 

således till stor del på rekommendation. Hon menar också att böckerna gärna får behandla ett 

känsligare ämne för att eleverna ska få processera detta (se mer om detta i temat Högläsning som ett 

sätt att interagera med sina elever).  

Analys av bokval 

Ola, Moa och Johanna lyfter biblioteket och dess personal som en stark resurs att använda sig av 

vid bokval. Detta stämmer överens med vad Braun (2010, s. 47f) framhåller, att bibliotekarier kan 

vara fördelaktigt att som lärare använda sig av då dessa är uppdaterade med den senaste 

utgivningen och är kunniga på vad som tidigare finns. Eftersom många lärare upplever en 

tidsbrist fyller bibliotekarierna även här en viktig funktion. Samtliga av våra respondenter 

framhöll tidsbristen som ett ansenligt problem när de ska förbereda högläsning (se tema 

förberedelse och inledning av högläsningen). Moa framhåller att hon ofta väljer böcker utifrån egna 

erfarenheter och som hon har tillgång till hemifrån. Kopplat till tidsbristen skulle den här 

bokvalsmetoden således kunna ses som en tidssparande handling.  

Pontus och Viveka berättar inte att de använder sig av biblioteken, vad som däremot 

framkommer är att dessa två lärare till stor utsträckning tar med elevernas intresse när de ska välja 

högläsningsbok. Även Moa framhåller detta, men betonar starkare att hon går på egna 

erfarenheter och rekommendation från bibliotekarier. Såväl Chambers (1998, s. 80-83) som 

Collins och Cooper (1997, s. 40) lyfter fram vikten av att ta till vara på elevernas intresse när en 

bok väljs. Till detta lyfts bokval genom rekommendation från bibliotekarie fram som något 

positivt i såväl litteratur som hos respondenter. Vad vi kunde urskilja är dock att de som i hög 

grad använder sig av biblioteket inte i samma utsträckning väljer böcker utifrån elevernas intresse 

och erfarenhet. Relationen visade sig funktionera även i motsatt riktning; Pontus och Viveka 

nämnde inte i någon större utsträckning biblioteken som ett stöd till att hitta högläsningsböcker, 

de betonade däremot elevernas intresse och bakgrund som något väldigt betydelsefullt att ta 

hänsyn till. Att de två sistnämnda lärarna väljer böcker utifrån elevernas perspektiv kan ses i 

relation till det sociokulturella perspektivet. Genom att de inkluderas i bokvalet tar de också 

större del i hela högläsningsprocessen, vilket gör att högläsningen i större utsträckning blir en 

gemensam stund där klassen är involverad. Lärandet som sker via högläsningen har alltså tagit sin 

utgångspunkt hos eleverna för att sedan arbetas vidare av läraren som utför själva läsningen; det 

gör bokval med utgångspunkt hos elevernas perspektiv till en gemensam lärandesituation, något 

som starkt betonas i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s. 18-28). 

Till att hitta böcker som berör elevernas intresse framhåller också Viveka, Pontus och Johanna 

att böckerna gärna kan behandla ämnen som är av en känsligare art. Detta blir ett led i den 
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bekräftande kommunikationen; genom att välja böcker som berör känsliga ämnen som eleverna 

har erfarenhet av ger detta ett väl konstruerat underlag för en miljö där bekräftande 

kommunikation kan bedrivas. Bekräftelsen sker således främst genom samtal, men även genom 

val av bok. Vi menar att böckernas ämne i sig kan bli en bekräftelse för eleverna i likhet med vad 

Juul och Jensen (2009, s. 72, 90) skriver; genom att de får identifiera sig med karaktärer och 

handling kan de på så sätt känna sig mötta och sedda genom bokvalet. Det blir alltså ett led i en 

bekräftande kommunikation, även om bekräftelse får störst utrymme när boksamtal bedrivs. 

Även att välja böcker utan att ta med elevers önskemål kan på det här sättet också kopplas till 

sociokulturella mönster. Som Viveka, Pontus och Johanna framhåller väljer de böcker som kan 

beröra ett känsligare ämne och som lämpar sig väl för boksamtal. Innehållet i boken behandlas då 

i gemenskap och dialog, som är en central del i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s. 18-

28). 

Högläsning som ett sätt att interagera med sina elever (Anders Tovinger) 

Moa  

Moa värdesätter interaktion i klassrummet väldigt högt, när det förs dialoger i klassrummet 

emellan elever och lärare, samt mellan elev och elev. ”Det är väl lite poängen med det hela”, 

menar hon. En fördel hon starkt betonar med detta är minnesträningen. En av hennes elever har 

svårt med just minnet, och att träna det genom boksamtal menar hon är mycket givande. Moa 

berättar att de kan läsa böcker de har läst förut, och om det visar sig att den här eleven kan säga 

vad som kommer hända i bokens handling är mycket vunnet. När vi observerade Moa under en 

högläsningssituation kunde vi urskilja att hon ställde de här frågorna, då speciellt under När 

prinsessor vaknar om natten, som de läst förut. Hon ställer även andra sorters frågor till eleverna. I 

den första boken de läste, var är Sammeli?, får eleverna leta efter huvudkaraktären på bilderna i 

boken. När eleverna hittar vad Moa frågar efter bekräftar hon svaret med exempelvis ”Ja, där!”.  

Hon berättar att hon vill uppnå interaktion och minnesträning genom att eleverna intar en 

aktiv roll i högläsningssituationen. Hon vill att de ska vara delaktiga i läsestunden, de ska inte sitta 

passiva utan vara med och gissa och tänka kring handlingen samt försöka koppla till sina egna 

erfarenheter. Genom att de har en interaktion i klassrummet och samtalar kring bokens innehåll 

får hon också en klarare bild över hur väl de har hängt med i bokens handling, ifall de har 

förståelse för vad som har hänt. Eleverna brukar dock inte sitta tysta om de inte förstår, tvärt om 

burkar de fråga vad som händer eller klargöra att de inte hänger med i berättelsen. ”Så pass trygga 

känner dom sig att dom kan fråga utan att vara rädda att man ska tycka dom är dum”. Moa tycker 

detta är en angenäm kultur att ha i klassen, de ställer frågor när de undrar något. Att förklara nya 

och svåra ord menar Moa är av stor betydelse, detta stämde överens med observationen där vi 

kunde se att eleverna ställde frågor följt av att hon svarade. Hon förtydligar även genom att peka 

på bilderna samt stannar upp själv för att reflektera: ”Hur blev det här?”.  Utöver detta gör hon 
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också kopplingar till elevernas egna erfarenheter genom att lyfta fram kopplingen mellan 

karaktärerna som spelar trumma och när eleverna gör det på musiken.  

När ett lästillfälle avslutas brukar hon ta upp de funderingar som finns i gruppen. Om de har 

läst en bok med ett lite känsligare tema tycker hon det är viktigt att eleverna får prata om vad som 

hänt och beröra de här ämnena. Känslor är även något hon tycker är betydelsefullt att ta upp när 

de samtalar om boken. Hon vill att de ska få diskutera hur det känns att vara exempelvis arg eller 

ledsen, och även att de ska få förståelse för att andra kan bli ledsna och därmed få en ökad 

lärdom att uttrycka och förstå känslor. Under observationen blev detta synligt då hon frågade 

eleverna hur de trodde att karaktärerna kände sig när de blev ledsna. Moa berättar också att det är 

viktigt att hon som lärare tillåter sig stanna upp i texten och samtala kring vad som händer eller 

om något krångligt ord dyker upp.  

Genom att ha en rik interaktion i klassrummet menar Moa även att intresset för böcker och 

läsning har ökat, speciellt hos pojken i klassen; han har även tidigare haft ett stort intresse för 

böcker och ofta frågat om de inte kan läsa i skolan. Flickan däremot har inte haft samma 

brinnande iver att få lyssna på högläsning. Men Moa berättar att hon har ryckts med i hans 

entusiasm för böcker och numera visar betydligt större hängivelse till högläsning än vad hon 

tidigare gjort. Interaktionen emellan dem har nästan utvecklats till en syskonrivalitet, detta 

försöker Moa utnyttja till något positivt. Ibland blir det lite av ett tävlingsmoment emellan dem, 

men hon försöker hålla det på en nivå som fokuserar till att de istället sporrar och hjälper 

varandra. Högläsningssituationen blir således ett moment där eleverna får träna samarbete. I vår 

undersökning är Moa den enda lärare som beskriver ett sådant fenomen.  

Ola 

Ola beskriver samtalet kring boken som något av högläsningens viktigaste egenskaper. ”Det 

kommer väldigt mycket idéer, tankar och funderingar som vi kan liksom vända ut och in på tack 

vare högläsningen”. Liksom i Moas klass interagerar även eleverna i Olas klass med varandra. 

Han berättar att de gärna ställer frågor om det är något de inte förstår eller kommer med egna 

inflikelser som är relaterade till vad de läser. Under observationen blev detta märkbart när han tog 

upp elevernas frågor och besvarade dem på olika sätt. Exempelvis använder han sig av 

dramatisering för att gestalta svaret; när han ska beskriva vad en kung är förvränger han rösten 

och låtsas vara kung inför klassen. Ett annat sätt han svarar på elevernas frågor är genom att ge 

dem ledtrådar; när de undrade vilket djur han läste om började han beskriva djurets egenskaper så 

att de kunde gissa sig till vilket det var.  

Ola berättar för oss att detta är något han värdesätter; han menar att det finns en risk att de 

kan glida iväg lite från texten i boken men att de ändå ofta vinner på att han tillåter sig det. På det 

sättet menar han att aspekter som för eleverna är intressanta just nu tas till vara på. Han vill att de 

ska få träna att uttrycka sig. Detta är något många av hans elever har svårt för, därför menar han 

att de behöver stöd i att uttrycka sig och det får de genom boksamtalen. Detta menar han är 

väldigt viktigt att ta till vara på. ”Annars så kan man vara där igen. Liksom att man stänger en 
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dörr istället för att man, tar tillfället i akt och låter dörren vara öppen”. Han menar att det istället 

kan bli hämmande om eleverna inte tillåts göra kopplingar till sina egna erfarenheter. Att uttrycka 

sig samtidigt som de får tänka utanför bokens ramar blir således en väldigt viktig del i 

högläsningen och samtalet runtomkring. Angående detta belyser han dock ett dilemma, även om 

han vill tillåta utsvängningar och samtal om saker som rör sig en bit ifrån bokens handling vill 

han inte ta dem för långt bort. I så fall skulle fokus tappas både för han och eleverna. I sin roll 

som lärare i högläsningssituationen använder han ordet domptör; han vill hålla kontrollen 

samtidigt som han plockar in elevernas olika tankar. ”inte domptör som att kväva lejonens vilja 

att vara vilda på något sätt […] men ändå liksom att jag försöker på nått sätt forma stunden till 

nånting positivt”.  

Efter att en bok är färdig brukar de göra återkopplingar till vad boken handlade om. Under 

observationstillfället kunde vi se att han avslutade högläsningen genom att återkoppla och fråga 

vad som hänt i kapitlet de just läst. Han ger dem även lite försmak på vad som kommer hända i 

nästa kapitel.  

 I övrigt berättar han att han använder sig av öppna frågor, ofta sådana som berör känslor. 

Han vill att de ska få sätta sig in i hur karaktärerna kände i vissa händelser. Via boksamtalet 

efteråt får även Ola en indikation på hur väl de förstått boken. Han har som sagt som mål att alla 

ska få uttrycka sig, likaså i det här fallet. Han är ute efter att eleverna ska förklara för varandra i så 

stor utsträckning som möjligt. I en spridd klass, som Ola menar att detta är, framhåller han att det 

kan bli svårt när elever pratar olika mycket. Vissa kommer ihåg mer och har mer att säga än 

andra, men huvudsaken är att alla får chans att uttrycka sig. Samtidigt vill han inte tvinga elever 

som inte vill säga något. Han berättar att han snarare försöker skapa en miljö där det känns tryggt 

att prata och dela med sig av sina tankar, det sker således på elevens villkor.  

Pontus 

Pontus berättar att han använder sig av boksamtal först när en bok är avslutad. Då diskuterar de 

vad eleverna tyckte om boken och hur de upplevde vissa karaktärer. Till skillnad från exempelvis 

Ola som har en livlig interaktion i sitt klassrum bedriver Pontus alltså en högläsning som inte i 

någon stor utsträckning präglas av samtal och inflikelser från eleverna. När vi besökte honom 

läste han i ca 20 minuter, under den tiden stannade han endast upp en gång för att reflektera, det 

var när han funderade högt hur ordet glittergel skulle uttalas. Han läste dock snabbt vidare ur 

boken. I vårt samtal framförde han dock starkt att han tycker det är viktigt att eleverna får tänka 

utanför bokens ramar. ”Ja, det är väl lite en av litteraturens viktigaste uppgifter tycker jag […] Att 

man associerar till sitt eget liv, associerar till andras liv”. I anslutning till detta belyser han ett 

dilemma som han inte vet hur han ska förhålla sig till; ett otroligt viktigt syfte med högläsningen 

för Pontus är känslan och läsupplevelsen eleverna får. Han vill inte bryta den här känslan genom 

att prata sönder vad de har läst, därav hålls ingen interaktion under högläsningssituationen. 
 

… hur mycket ska man göra skola av det så att säga va, och hur mycket ska man bara låta 

upplevelsen finnas? […] Det är ett dilemma. Jag har inget svar […] Men visst pratar vi om den. 
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Det gör vi. […] jag har fortfarande med mig i bagaget framför allt från […] jag tror det var 

högstadiet. Och man fick läsa dikter för första gången. Jag hitta några dikter där som jag tyckte: 

wow! Och sen skulle vi analysera då, och då gick, sprack ballongen. Då var dom inte wow längre. 

Då försvann känslan.  

 

Pontus betonar alltså starkt att han inte vill bryta läsupplevelsen för eleverna. Han framhåller den 

som mycket viktig, även för att många av hans elever inte på egen hand kan ta del av den 

litteratur som han läser för dem. Han berättar att eleverna inte brukar avbryta honom med egna 

inflikelser, även om det händer ibland. Om någonting dyker upp hakar han på och för en 

diskussion om det, men det är emellertid sällsynt. För att stärka just läsupplevelsen får eleverna 

om de vill rita teckningar medan Pontus läser högt. Detta är enbart för deras egen skull, han 

jämför med en student som under föreläsningar sitter och klottrar lite i sitt anteckningsblock. 

Deras målningar har inga krav på sig; de behöver inte handla om texten som läses och det sker 

ingen uppföljning på de färdiga resultaten. Han menar att detta är lugnande och ångestdämpande 

för dem. Detta syftar till att göra situationen mer njutbar för eleverna, det har en lugnande effekt 

och de kan lättare koncentrera sig på lyssnandet och därmed få med sig en mer positiv 

läsupplevelse.  

Liksom Ola är Pontus inne på att alla ska få yttra sig när de samtalar om boken efter läsningen 

är klar. Han vill att de ska få utveckla den här förmågan, då alla ännu inte vågar yttra sig i klassen. 

Han arbetar med detta genom att visa på att det inte är farligt att göra fel. Han bemöter hela 

klassen på det här sättet, på så sätt byggs ett klimat upp som är tillåtande för eleverna och som i 

sin tur kan hjälpa till att bygga upp deras självförtroende. 

Johanna 

Johanna beskriver att hennes elever inte ställer frågor och kommer med inflikelser under 

högläsningen. ”Om det ska samtalas […] då är det jag som bryter”. Hon brukar stanna upp för 

att förklara svåra och nya ord i texten. Under observationen kunde vi fastställa att hon förtydligar 

svåra ord genom att fråga eleverna om de vet vad det betyder och därefter föra korta 

diskussioner. Liksom Pontus har ett dilemma att inte vilja prata sönder en bok lyfter Johanna här 

fram en balansgång mellan att bryta för samtal under läsningen, men samtidigt att inte bryta för 

mycket. Emellertid är det inte svårt för henne att hitta den här balansen. För det mesta när hon 

stannar upp i läsningen handlar det om förklarande av svåra ord, samtal om bokens innehåll 

väntar hon med till efter hon har läst färdigt för dagen. Under observationen stannade hon upp 

och förklarade orden konung och pilsnerflaska. Detta gjordes genom att fråga eleverna ifall de visste 

vad det var samt ha en kort diskussion. Men hon betonar som sagt att hon vill hålla läsningen 

flytande. Ett tillfälle när det blir tydligt att hon inte bryter är när det i högläsningsboken kommer 

upp en passage om att Mios pappa mäter hur lång Mio är genom att ställa honom mot väggen 

och måla sträck vid huvudet och sedan skriva datum. I Johannas klassrum har de gjort precis 

samma sak och har under en längre tidsperiod skrivit upp elevernas längd på dörrkarmen och 

angett datum. Den här kopplingen mellan bok och verklighet belyste inte Johanna.  
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Vidare menar hon att boksamtal är en mycket viktig del av högläsningen där bland annat 

känsligare ämnen kan tas upp och bearbetas. Ett exempel är en bok de läste i ett tidigare skede 

som innehöll krigsskildringar med tragiska familjeöden. Detta menar hon är exempel på ämnen 

som är viktiga att ta upp, speciellt när det i klassen finns elever som kommer från krigshärjade 

länder. Ett lästillfälle brukar vara cirka 20 minuter, av dessa ägnar hon ungefär tre till avslutning. 

Under observationstillfället ägnades cirka en minut åt avslutningen, den bestod av att diskutera 

vad eleverna tyckte om boken. När vi pratar med henne inflikar hon att ett helt 20-minuterspass 

gärna kunde användas som avslutning av hela boken för att sedan jobba vidare med den på något 

sätt. Här hänvisar hon till sin tidsbrist som ny lärare; för närvarande har hon tre 20-minuterspass i 

veckan, hon skulle vilja ha alla dagar. Hon upplever det som svårt att bryta rutiner som ny lärare 

när flera ämnen ska in i undervisningen. Hon betonar starkt att högläsningen är en mycket viktig 

del av undervisningen och att hon gärna skulle vilja ha mer tid till det, då även till boksamtal och 

efterarbete.  

Viveka 

Viveka menar även hon att hon skulle vilja ha mer tid kopplad till högläsning och boksamtal. 

Hon tycker det bästa vore om det fanns möjlighet till att läsa igenom boken innan högläsningen 

börjar och på så sätt kunna förbereda så bra frågor som möjligt att använda i avslutande 

boksamtal. Hon berättar att hon vill ha samtal efter varje lästillfälle där bokens innehåll kan 

ventileras. Under själva läsningen går hon inte in på några djupare samtal, utan håller sig istället 

till att förklara svåra ord som dyker upp. Under observationen kunde vi urskilja att hon gjorde 

avbrott just för att förklara svåra ord. Det gjorde hon genom att fråga eleverna ifall de vet vad ett 

visst ord betyder. Vissa ord som kommer upp för de även gemensamma diskussioner kring, 

såsom tennsoldat och portfölj.  

Liksom övriga lärare i vår studie vill hon hitta en balans emellan läsning och samtal. Angående 

att bryta för samtal och diskussion under läsningen säger hon ”… jag vill inte göra det för mycket 

för då blir berättelsen sönderhackad”. Inte heller Vivekas elever avbryter läsningen om de inte 

förstår något eller vill komma med andra reflektioner, hon avbryter därför själv när hon tror ett 

ord är för svårt för dem. I samtalen efter texten tas alltså bredare frågor upp, inte enbart sådana 

som berör ordens betydelser. Hon tycker det är viktigt att eleverna får göra kopplingar till det 

riktiga livet och berättar att det blir naturligt att ta upp saker som har berörts i texten. Under 

observationen gjorde hon ett avbrott där en koppling till elevernas erfarenhet gjordes; när ordet 

kompass dök upp sa hon ”Ni har väl använt en sån här på gympan”.  

I boken de började läsa nu, som handlar om Sveriges geografi, tror hon samtalen i första hand 

kommer handla om saker som har direkt anknytning till innehållet, även om hon som sagt 

värdesätter samtal som i högre grad berör elevernas erfarenheter och att de ska kunna få 

förståelse för att en specifik situation kan kopplas till flera sammanhang. Detta hjälper eleverna i 

sin utveckling att generalisera och dra kopplingar, något hon framhåller att många har svårt för i 

särskolan. Hon tycker det är viktigt att prata om bokens innehåll även direkt efter att en 
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lässituation är avslutad. Hon berättar att hon då brukar ställa frågor till eleverna som har 

anknytning till vad de läst. Under det lästillfället vi medverkade vid tyckte hon dock inte det fanns 

så mycket att prata om när det gällde själva texten, bortsett från vad de tror kommer hände, detta 

diskuterade de också genom att alla fick frågan om vad de hade för hypotes om den kommande 

handlingen. Sedan bygger hon på och utvecklar deras svar. En koppling gjorde till elevernas 

verklighet genom att föra en diskussion om släktingar som blir inlagda på sjukhus, en händelse 

som berördes i kapitlet. 

Analys – Högläsning som ett sätt att interagera med sina elever 

Samtliga av våra respondenter framhåller att samtal och interaktion är något av högläsningens 

viktigaste egenskaper. De jobbar dock med detta på olika sätt; endast Moa och Ola har en klass 

där det bedrivs aktiv elevinteraktion medan högläsningen utförs. Moa framhåller att elevernas 

intresse för högläsning ökar i ett klassrumsklimat där de aktivt får föra dialog med varandra. Hon 

menar att eleverna i hennes klass känner sig så pass trygga att de kan samtala med varandra. I 

enlighet med vad Juul och Jensen (2009, s. 72, 90) skriver om kommunikation i klassrummet kan 

Moa ge eleverna en tryggare miljö att utvecklas som personer; genom kommunikation eleverna 

emellan och bekräftelse från läraren ökar möjligheterna för eleverna att inte bara utveckla sitt 

språk, utan även växa som människor. Även Ola lyfter fram kommunikationen och dess förmåga 

att få eleverna att växa. Likaså detta stämmer överens med vad nämnda författare tar fram om det 

bekräftande samtalet; via kommunikation har lärare stora möjligheter att bekräfta sina elever. Det 

är i samspelet mellan dessa parter som eleven kan känna sig sedd och bekräftad. Interaktionen i 

högläsningen, som Moa och Ola båda lyfter fram, ger eleverna möjlighet att stärka deras 

självförtroende. Ola belyser dock dilemmat som kan uppstå när klassrumsklimatet är av en 

interagerande art; han är osäker på hur mycket han ska låta diskussionerna flyta iväg. Det 

motiverar han med att han vill göra högläsningen till en gemensam positiv stund, något som är 

svårt att uppnå om fokus kommer för långt från bokens handling. Detta stämmer överens med 

vad Björk och Liberg (1999, s. 23) skriver om gemensamma läsupplevelser, att de skapar goda 

lässituationer som lägger ett grundläggande intresse hos eleverna. Ola vill alltså hitta en balans 

emellan att bryta för diskussion och ge dem en god upplevelse. Gällande boksamtal menar Björk 

och Liberg (a.a., s. 23) att dessa hjälper eleverna att förstå texten, något som i sin tur kan stärka 

upplevelsen. I likhet med författarna och övriga respondenter tycker även Pontus att boksamtal 

är något oerhört viktigt, han vill att alla ska få chans att yttra sig och på så vis stärka deras 

självförtroende. Vad som skiljer sig mot framför allt Ola och Moa är att han inte vill ha några 

avbrott under sina lektioner. Han menar att han ser positivt på interaktion och samtal, men vill 

inte bedriva en sådan undervisning medan högläsningen fortgår. I den tidigare forskning vi tagit 

del av har vi inte hittat något som lyfter fram liknande tillvägagångssätt i högläsningssituationer. 

Tvärt om menar Juul och Jensen (a.a., s. 72, 90) att kommunikation i klassrummet lyfter elever, 

speciellt de med särskilda behov. I Pontus fall tas den här formen av undervisning bort från 
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klassrummet, vilket alltså skulle kunna få till följd att eleverna inte i lika hög grad kan stärka sitt 

självförtroende. Samtidigt betonar Pontus å det starkaste att han i första hand vill skapa en god 

läsupplevelse för eleverna, och därför inte bryta högläsningen för ofta. Som återfinns i temat 

bokval kan även valet av bok fungera som bekräftande för eleverna. Att i kombination med det 

ge dem en god läsupplevelse kan såldes även ses som ett lektionsinnehåll där eleverna får känna 

sig mötta och bekräftade. Detta på grund av att de dels kan känna att deras intresse tas tillvara på 

när boken väljs, och dessutom kan identifiera sig med karaktärerna. Pontus lektion sticker således 

ut från vad vi har sett hos de övriga lärarna genom att så pass starkt fokusera på läsupplevelsen 

utan interaktion och ändå arbeta på ett sätt som kan fungera bekräftande och stärkande för 

eleverna. Johanna och Viveka har inte heller de en aktiv elevinteraktion under 

högläsningsstunden i den meningen att eleverna själva bryter för att ställa frågor eller komma 

med inflikelser. Däremot ställer lärarna frågor till eleverna om innehållet och förklarar i samband 

med detta svåra ord. Hos dessa pedagoger förekommer alltså interaktion, men den sker på 

initiativ från läraren.  

Kopplat till det sociokulturella perspektivet uppkommer här flera likheter, speciellt gällande 

Moas och Olas klassrumsklimat. Genom interaktion kan eleverna ta del av och tillägna sig 

innehållet på ett sätt som präglas av lärande tillsammans, något som är starkt betonat i det 

nämnda perspektivet. Genom samtalande och interagerande får eleverna chans att koppla 

kunskaper till sina egna erfarenheter, detta är något som Keene och Zimmermann (2003, s. 75) 

lyfter fram som en förståelsestrategi för texter och benämner som text-till-själv-kopplingar. 

Under observationen med Johanna kunde vi se hur en tydlig koppling mellan elevernas vardag 

och texten gicks miste om; det var när huvudkaraktären i boken blev mätt på samma sätt som de 

hade gjort i klassen. I intervjun framhåller hon dock att hon inte vill bryta läsningen för mycket 

eftersom upplevelsen då kan gå förlorad. Emellertid ges eleverna inte heller någon stöttning i att 

använda text-till-själv-kopplingar (a.a., s. 75). När denna förståelsestrategi används, som vi 

framför allt kunde se i Moas och Olas klassrum, kan den fungera som vad Säljö (2005, s. 50-55) 

benämner som mediering; de får via ett redskap, språket, ökad förståelse för hur vår omvärld 

fungerar. Språket som är fullt av meningsbärande innehåll, inskriptioner, gör att eleverna får 

ökade kunskaper för de områden som boken behandlar. Därtill ökar även kunskaperna om 

begrepp samt hur innehållet kan kopplas till deras omvärld. Innehållet sätts således in i ett system 

som funktionerar utifrån sociokulturella mönster. Även under Johannas och Vivekas lektioner ses 

kopplingar till det sociokulturella perspektivet. Eleverna är som sagt inte i någon större 

utsträckning på egen hand aktiva under högläsningen, men lärarna bedriver ändå en 

högläsningsstund där de genom att ställa frågor och själva resonera över handlingen visar 

eleverna på tankegångar och frågor som en läsare kan ställa sig under en lässituation. Genom att 

arbeta på det här sättet används Vygotskijs (1978, s. 86) proximala utvecklingszon kopplat till 

Keene och Zimmermanns (2003, s. 75) förståelsestrategier. De frågor lärarna ställer samt de 

tankar de genom att resonera högt om handlingen visar att en läsare kan ha, kan bidra till att 
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eleverna så småningom kan använda sig av dessa strategier själva. Att som Keene och 

Zimmermann (a.a., s. 75) beskriver göra kopplingar till andra texter, text-till-text-kopplingar, har 

däremot inte återsetts hos några av våra respondenter. Genom att inte visa på samband och 

kopplingar emellan olika texter går lärarna miste om en i litteraturen ansett viktig lässtrategi. Flera 

av lärarna i vår studie framhåller att de vill utveckla elevers språk samt deras förmåga att 

generalisera, dessa kunskaper hade kunnat utvecklas ytterligare om de hade använt sig av nämnda 

förståelsestrategi. 

Det sociokulturella perspektivet betonar som sagt lärande i samspel. En av föregångarna för 

den här synen på lärande var Vygotskij. Hans proximala utvecklingszon (1978, s. 86) är starkt 

influerat av samspel mellan människor. Säljös (2000, s. 122) kommunikativa stöttor (eng: 

scaffolding) är också dem frekventa element i det sociokulturella perspektivet. Några av de 

scaffoldingmetoder Pentimoni och Justice (2009, s. 246f) tar upp kunde vi identifiera hos våra 

respondenter. Samtliga lärare utom Pontus stannar upp i läsningen för att förklara svåra ord 

genom att ställa frågor till eleverna ifall de vet vad ordet betyder. Detta kan kopplas till 

scaffoldningmetoden resonera, då eleverna med lärarens hjälp får försöka tänka ifall de stött på 

ordet innan och om de vet vad det betyder. Viveka, Moa och Ola hjälpte även eleverna att se hur 

generaliseringar till deras egen värld kan göras genom att stanna upp och göra kopplingar till 

företeelser som de är bekanta med. Detta stämmer även överens med vad Liberg (2008, s. 57) 

skriver om generalisering, hon menar på att det kan användas som en strategi för att förstå texter. 

Vidare använder Ola sig av vad Pentimoni och Justice benämner som att reducera 

svarsmöjligheter. När han ställer frågor till eleverna ger han dem ledtrådar om det rätta svaret, på 

så sätt stöttar han dem kommunikativt. Scaffoldingmetoden förutse kunde vi hitta hos Moa, 

Viveka och Johanna. Av dessa tre gavs Vivekas elever störst utrymme att få tänka kring vad som 

kommer hända då samtliga elever gavs utrymme efter läsningen att säga hur de tror att 

handlingen kommer utvecklas i resten av boken. Även hos Johanna hade de en avslutande 

diskussion där eleverna fick säga ifall de tror boken kommer bli spännande eller inte. Moa 

använde förutsägelse som minnesträning då de läste böcker som de använt förut. Vi kunde inte 

identifiera något användande av scaffoldingmetoderna framkallande och meddeltagande hos våra 

respondenter. De är av den stöttningsart som författarna nämner som starka stöttor, och som i 

deras studie var lågt förekommande. Det här fenomenet återsågs även i vår studie då den enda 

scaffoldingmetoden med stark stöttning som förekom utfördes av Ola som gav ledtrådar till sina 

frågor för att eleverna lättare skulle kunna ge rätt svar.  

Interaktion och boksamtal har hos våra respondenter visat sig vara en stark källa till 

sociokulturellt lärande. Högläsningsboken har behandlats på olika sätt samtidigt som det 

sociokulturella perspektivet har kunnat återses på flera fronter. Även om vissa av lärarna inte 

bedriver en undervisning där eleverna är aktiva sker ändå ett lärande i samspel med andra; de får 

en gemensam läsupplevelse som ger dem fler redskap att förstå världen, bokens innehåll i sig kan 

fungera medierande för eleverna. Utöver det kan samtal bedrivas runt teman som berör boken, 
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detta görs av samtliga respondenter. Vissa lägger större fokus på att samtala allteftersom 

högläsningen fortlöper, andra väntar med detta tills den är avklarad. När lärarna stannar i 

högläsningen och reflekterar högt sker även här ett lärande; de visar hur förståelsestrategier kan 

användas. Även här sker således scaffolding, vilket kan hjälpa eleverna med hur en text kan 

angripas, något som enligt Kenne och Zimmermann (2003, s. 42) kan utveckla dem till att i 

framtiden bli godare läsare.  

Högläsning i ett vidare perspektiv – tematiskt arbete (Anders Tovinger) 

Ola 

Ola berättar att han förtydligar det han läser genom att rita på klassens smartboard. Detta berättar 

han användes speciellt när de läste en bok som var lite mer avancerad än vad de var vana vid. Då 

använde han sig av den interaktiva tavlan för att illustrera karaktärerna och miljön i boken. I 

övrigt brukar han låta eleverna rita till de böcker som läses högt. Sketna Gertrud, som de har 

börjat läsa nu, tror han har en huvudperson som verkar svulstig och tacksam att rita till. Det är ett 

arbetssätt de har använt innan och som brukar fungera bra. Boken har valts utifrån ett tema som 

handlar om deras hemstad, på så vis kommer de även jobba med bokens innehåll utöver själva 

läsningen. De har bland annat gjort modeller av kända byggnadsverk i staden och ska skalenligt 

placera ut dem i en modell av staden som de har konstruerat.  

Andra gånger har de även gjort sånger i anknytning till boken de läser. Då kan de ta in och 

leka med orden i handlingen, detta görs ofta på rim. Vissa sagor har färdiga sånger som de 

använder sig av, exempelvis Bockarna Bruse, men som sagt händer det även att de gör egna sånger.  

Moa 

Moa framhåller som sagt att biblioteket hon samarbetar med är en väldigt bra tillgång att ha, de 

kan vid behov plocka fram böcker som passar till ett visst tema de vill jobba med. Med sin 

nuvarande klass har hon dock inte arbetat tematiskt med böckerna. Hon berättar att de precis har 

kommit ihop sig i gruppen och eleverna ännu inte riktigt har kommit till den nivån att de kan 

jobba tematiskt. Fokus har istället legat på läsinlärning med bokstäver och arbete med matematik 

och siffror. Hon försöker dock få in bland annat matematik när hon högläser, utan att göra ett 

tematiskt arbete av det. Hon visar på och förtydligar matematiska inlägg som uppkommer i 

bokens innehåll, detta för att förstärka deras matematiska kunskaper. Vissa böcker menar hon har 

mer matematik i sig än andra, exempelvis Petter och hans fyra getter.  

Viveka 

Som vi har beskrivit ovan har Viveka valt sin bok utifrån ett specifikt tema. När de nu ska arbeta 

med Sveriges landskap vill hon ha en bok som skildrar detta ur en annan synvinkel. Efter varje 

kapitel i boken när karaktärerna har besökt någon ny plats finns lite tillhörande fakta samlad, 

dessa fakta kommer de gå igenom och arbeta med. Till temat hör också en stor Sverigekarta hon 
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har målat med alla landskap markerad, den kommer de använda sig av som ett komplement till 

boken.  

Hon har även gjort liknande val innan; dels när de jobbade med vikingar. En gång per år har 

även hela skolan ett tema som Viveka ibland väljer böcker utifrån. Sist var temat vatten, boken 

som valdes handlade då om sjöodjur. När de tidigare jobbade med H.C. Andersen och hans 

böcker målade de bilder och tog reda på fakta om författaren. Om klassen inte är inriktad på 

något särskilt tema brukar de liksom Ola rita bilder till berättelserna.  

Johanna 

Johanna har i sin klass börjat läsa Mio min Mio av Astrid Lindgren och har det som tema. Hon vill 

jobba mer med den här författaren och läsa fler böcker av henne. ”Jag tycker att hon är en av 

Sveriges författarinnor som de verkligen ska känna till. Om det är nån de ska komma ihåg så är 

det ju hon”. Utöver att läsa böcker av henne vill Johanna även att eleverna ska få jobba med och 

utveckla sitt skrivande. I anslutning till Astrid Lindgrentemat kommer de använda sig av 

sagoskrivande och gå in på hur en saga är uppbyggd. ”[…] just att de får det här hur en saga kan 

se ut och sen att de är så olika, om vi läser Mio min Mio nu och sen läser vi om Ronja som ju är 

två helt olika böcker, men ändå är det sagor liksom”.  

Pontus 

Pontus har valt en bok som berör ungdomar och deras liv (se ovan). Den kommer senare även 

att vävas in i deras nuvarande tema om människokroppen som snart kommer gå över på området 

sex och samlevnad, något Pontus menar kan vara problematiskt att undervisa om. ”… det är 

svårt att undervisa i särskolan om sånt, därför kroppen säger en sak och det mentala säger nåt 

helt annat”. Trots att det har sina svårigheter menar han att temat inte var svårt att välja.  

Analys - Högläsning i ett vidare perspektiv - tematiskt arbete 

Respondenterna ger oss olika förklaringar till varför de jobbar med boken tematiskt. Viveka 

framhåller att hon vill arbeta med Sveriges landskap på ett mer lustfyllt sätt än att enbart själlöst 

läsa upp fakta. Johanna använder boken som en ingång till sagoskrivande samt ett vidare arbete 

med författaren. Pontus väljer att kombinera högläsningen med naturkunskap, boken används 

således i likhet med Viveka för att ge en ny synvinkel på deras tema. Även Ola berättar att han ger 

ett nytt perspektiv åt deras arbetsområde genom att jobba med högläsningen. Detta stämmer väl 

överens med vad Dewey (1980, s. 102) och Österlind (2006, s. 9, 15) skriver om att ge eleven ett 

sammanhang de är vana vid att se världen genom och som därmed gör innehållet mer relevant. 

Detta är tankar som återses i Säljö (2005, s. 54) och Vygotskij (1999, s. 296). I likhet med vad 

Säljö (2000, s. 81ff) skriver om mediering, att vi i ett sociokulturellt perspektiv förstår vår 

omvärld genom kulturella redskap, används här högläsningen och språket i ett sammanhang med 

syfte att ge eleverna en ökad förståelse för deras omvärld. Detta återses även i Vygotskij (a.a., s. 
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296) beskrivning av fenomenet; att begrepp får förankring när de sätts i ett system. När ovan 

nämnda respondenter arbetar med högläsning i ett vidare sammanhang är det precis det som 

händer; de sätter in nya begrepp och nytt innehåll för eleverna och ger dem därmed ett 

sammanhang, system, de är bekanta med. På så sätt kan också eleverna få en ökad förståelse för 

deras omvärld (Säljö, a.a., s. 81; Vygotskij, a.a., s. 296).  

Till skillnad från vad Nilsson (2007, s. 17) skriver om att skönlitterära böcker sällan används i 

ett syfte där de utgör en kompletterande bild åt innehållet, har vi i vår studie sett exempel där 

lärare använder böckerna just med detta ändamål. Nästan alla av våra respondenter använder 

högläsningsboken i ett bredare sammanhang vilket i enlighet med litteraturen vi tagit del av är 

gynnsamt för elevernas begreppsliga utveckling samt att få ökad förståelse för innehållet. Detta 

blir således ett led i vad Säljö (2005, s. 50-55) beskriver som mediering. Genom att 

högläsningsböckerna sätts i ett sammanhang för eleverna och ökar deras förståelse för omvärlden 

fungerar de som kulturella redskap, det är således via böckerna förståelse skapas. 

Samtliga lärare utom Moa berättar att de arbetar med klassens högläsningsbok tematiskt. Hon 

menar att eleverna inte ligger på en tillräckligt hög nivå för det här arbetssättet. I den litteratur vi 

tagit del av som behandlar temat återfinner vi inget som underbygger ett sådant påstående. 

Tvärtom beskriver både Vygotskij (1999, s. 296) och Säljö (2005, s. 50-55) att sätta in kunskaper i 

sammanhang för eleverna är något som ökar förståelsen och på det sättet gör den autentisk. I 

relation till det sociokulturella perspektivet, där meningsskapande ges en ytterligare dimension 

genom att det sätts in i ett sammanhang, missar Moa här en väsentlig del.  

Positiva effekter av att arbeta med högläsning (Emanuel Janzon) 

Johanna 

Johanna berättar att hon arbetar med högläsning därför att hon under sin tid på universitet har 

förstått att högläsning är viktigt. Hon menar att grundskoleelever ska läsas högt för hela 

mellanstadiet och förmodligen också hela högstadiet, men hon tror att lärarna inte ser det som 

lika viktigt på högstadiet. 

Johanna tycker att det viktigaste med högläsning är att eleverna får en chans att fantisera kring 

böckers innehåll, eleverna kan då ta del av sagans magiska värld. Johanna lyfter också fram att det 

är viktigt att eleverna får en lästradition. Hon gillar hela upplägget med högläsning som 

lärandeform och att eleverna får öva sig på att lyssna. Hon tycker att det är viktigt att läraren läser 

klart hela boken och inte bara läser hälften för att sedan ställa upp boken i hyllan. Högläsning 

fungerar bäst när det är samma person som läser hela boken så att det inte är olika lärare som 

turas om att läsa på olika dagar. Anledningen till det är att Johanna tycker att det är svårt att följa 

upp arbetet när det är olika lärare som har läst. 
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Moa 

Moa menar liksom Johanna att högläsningen utvecklar elevernas fantasi. När vi frågar Moa vad 

hon tycker är det bästa med högläsning svarar hon: ”Ja det är väl att man får kliva in lite i en 

annan värld där. Det kan vara spännande och vissa saker känner man igen och andra saker känner 

man inte alls igen. Jag tycker att böcker är en slags verklighetsflykt.” Moa lyfter även fram att 

högläsning är språkutvecklande i och med att högläsningen stärker minnet, språket och 

ordförrådet. Moa har högläsning varje dag i sin klass. Medan hon högläser försöker hon att peka 

med fingret så att eleverna ska uppmärksamma läsriktningen som går från vänster till höger.  

 

Viveka 

Viveka arbetar med högläsning därför att hon själv tycker att det är jättekul att läsa och för att 

eleverna utvecklas positivt av det. Deras förmåga att lyssna ökar tack vare högläsning. 

 
[…] från början kunde dom ju inte sitta på en stol och koncentrera sig, så för mig är det helt 

fantastiskt att dom sitter här allihopa alla sju på stolen och lyssnar, dom piper inte varandra i 

midjan utan dom klarar av att vara koncentrerade och höra en historia och för mig är det jättestort.  

 

Viveka vill fortsätta med högläsning för att hålla läsandet vid liv. Hon vet inte hur mycket 

föräldrarna läser högt för sina barn och därför känner hon att hon måste göra det så att eleverna 

inte bara ägnar sig åt TV-tittande och datorer. Dessutom har Viveka elever som kommer från 

andra länder och föräldrar som kanske läser på deras hemspråk. Då tycker Viveka att det är bra 

om hon kan komplettera med högläsning på svenska.  

Under högläsningen tycker Viveka att det är viktigt att hon gör kopplingar till det verkliga 

livet. 

 
Med särskoleelever så är det jätteviktigt att man drar kopplingar för dom kan ju ha problem med 

generaliseringen. Vi har ju flera barn med autism här och då, då kan det va så att man bara förstår 

den här situationen men inte andra och då är det ju viktigt att man, tar det i alla sammanhang. Att 

det liksom, att det här inte bara är i den här boken utan det kan ju va, även i det vekliga livet och 

så. Så det tycker jag är viktigt. 

 

Ola 

Ola framhåller i likhet med Viveka vikten av att eleverna får möjligheter att koppla det lästa till 

sina egna erfarenheter. Ola menar att det bästa med högläsning är att alla samlas kring samma 

text och det dyker upp frågor som han kan bearbeta tillsammans med eleverna. Det föds väldigt 

mycket idéer, tankar och funderingar som går att vända ut och in på tack vare högläsningen. 

Genom att läraren utbyter tankar om det lästa med eleverna så kan alla få en ökad förståelse för 

det lästa. Ola lyfter också fram att eleverna får en större ordförståelse och ett ökat ordförråd tack 

vare högläsningen. Han menar att högläsningen kan ha flera syften. Det kan dels fungera 

samlande och vara en trevlig stund, men det kan också fånga upp och beröra flera ämnen både 
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här och nu. ”Jag tycker att det är svårt att analysera det här egentligen för jag tycker bara rent 

allmänt att det är väldigt trevligt med högläsning överhuvudtaget.” 

Pontus 

Pontus säger att det viktigaste med högläsningen är att eleverna får en god läsupplevelse. En av 

litteraturens viktigaste uppgifter är att eleverna ska lära sig att tänka utanför bokens sammanhang. 

”[…] dels öppna upp för andra världar och dels att man associerar till sitt eget liv, associerar till 

andras liv och lite så va. Det tycker jag är litteraturens viktigaste uppgift.” Pontus har under 

nästan alla sina år jobbat med elever som har svårigheter i skolan. En av svårigheterna är deras 

egen läsförmåga. En viktig aspekt med högläsning är att Pontus, genom sitt läsande, kan ge 

eleverna en inblick i böcker som är för svåra för deras egen läsförmåga. De får en chans att höra 

en bok som annars skulle vara för svår för dem att läsa själva.  
 

Som den här killen som knappt kan läsa som jag sa förut då, den litteratur som han är hänvisad till 

när han läser själv är ju ganska platt. Och onyanserad. Och enkel. Nu har han en chans att stifta 

bekantskap med en bok som, och ett ämne som intresserar honom och som har en bredd i språket 

som berikar honom. Så det är en väldigt viktig, väldigt viktig aspekt med högläsningen. 

 

Pontus använder högläsningen som en motivationsfaktor för eleverna, att jobbar de på med sin 

egen läsning så kommer de så småningom kunna läsa mer avancerade böcker.  

Analys – positiva effekter av att arbeta med högläsning  

Samtliga lärare visar på vetskap om olika positiva effekter som högläsningen medför. Johanna 

och Moa lyfter fram att högläsning är viktigt för att eleverna ska utveckla sin förmåga att 

fantisera. Vygotskij (1995, s. 17) menar att fantasin alltid är uppbyggd av element som hämtats ur 

verkligheten och från människors tidigare erfarenheter. Fantasi kan inte skapas ur ingenting, utan 

våra tidigare erfarenheter är ett krav för att vi ska kunna fantisera. Johanna, Moa och Ola 

försöker därför att under högläsningen stanna upp och koppla det lästa till elevernas erfarenheter. 

Vygotskij (a.a., s. 20) menar att det till bakgrund av detta är nödvändigt att vidga barnets 

erfarenheter för att barnet ska bli mer produktivt och fantasifullt. 

Moa och Ola menar att högläsningen fungerar språkutvecklande för eleverna. Genom att 

eleverna får samtala om det lästa så ökas förståelsen och det blir lättare för eleverna att haka upp 

texten på egna erfarenheter. Att samtala om en text är nära förknippat med det sociokulturella 

perspektivet som framhåller att elever kan lära av varandra genom interaktion (Säljö 2000, s. 19-

21). Som det finns beskrivet i temat Högläsning som ett sätt att interagera med sina elever, lyfter flera av 

lärarna fram just vikten av att eleverna får en chans att koppla det lästa till sina egna erfarenheter, 

vilket Keene och Zimmermann (2003, sid 75) benämner som text-till-själv-koppling och menar 

att det är en viktig förståelsestrategi för att ta till sig en text. Att koppla det lästa till sina egna 

erfarenheter hjälper eleverna att generalisera och röra sig utanför textens här och nu för att nå ett 
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mer situationsoberoende språk (Liberg, 2008, s. 57). Lärarna i studien nämner inte de övriga 

förståelsestrategierna text-till-text-koppling och text-till-världen-koppling.  

Pontus är den enda läraren i vår studie som lyfter fram att genom högläsning får eleverna 

chansen att erfara litteratur som de annars inte skulle få chans att ta del av. Han menar att 

högläsningen fungerar som en motivationsfaktor för eleverna att utveckla sitt eget läsande. 

Genom att eleverna får se att de kan få ett stort utbyte av att lyssna till högläsning ökar också 

chansen till att de vill lära sig läsa på egen hand (Taube 2007, s. 24; Björk & Liberg 1999, s. 23).  

Viveka är den enda läraren i vår studie som tar upp problematiken kring att eleverna kanske 

inte blir lästa högt för hemma och därför känner hon att det är viktigt för henne att läsa högt för 

eleverna. I Fasts studie (2008, s. 9) belyses att föräldrar har en viktig roll för elevernas språkliga 

utveckling. Vivekas uttalande skulle kunna tolkas som att hon inte har tillräcklig kunskap om 

elevernas hemförhållanden, men å andra sidan är hon som sagt den enda läraren i 

undersökningen som reflekterar kring den här problematiken. Viveka har flera elever som inte 

har svenska som modersmål och hon vet inte om föräldrarna läser högt för sina barn på deras 

hemspråk. Det är en anledning till att Viveka vill komplettera med att läsa högt på svenska så att 

alla elever får ta del av det.  

Moa använder sig av scaffolding vid högläsningssituationerna (Säljö 2000, s. 122). Till exempel 

visar Moa läsriktningen för eleverna genom att peka med fingret där hon läser. På så sätt 

uppmärksammar hon eleverna på att läsriktningen går från vänster till höger i det svenska 

språket. 

Förberedelser och inledning av högläsningen (Emanuel Janzon) 

Johanna 

Under intervjun med Johanna berättar hon att hon känner en enorm tidsbrist i arbetet och att 

hon därmed inte hinner göra allt som hon vill göra kring högläsningen. Om hon hade mer tid så 

skulle inledningen på högläsningen se annorlunda ut och hon skulle vilja att eleverna forskade om 

författaren innan högläsningen. Under observationen av högläsningen så börjar Johanna med att 

berätta att hon ska läsa Mio min Mio. Hon och eleverna börjar med att prata om vem Astrid 

Lindgren var och läraren ber eleverna berätta om Astrid Lindgren. Eleverna vet mycket om 

henne och kan nämna några böcker som hon har skrivit. Under inledningen när eleverna berättar 

om Astrid Lindgren så uppmuntrar läraren eleverna hela tiden och berömmer deras svar. Johanna 

lyfter fram vikten av att själv läsa igenom boken innan hon läser den högt för eleverna. Hon 

menar att om hon läser boken själv innan den tas upp i högläsningssammanhang så kan hon gå in 

i boken och hitta frågor att ställa till eleverna under läsningens gång. Genom att läsa boken innan 

får hon en möjlighet att gå mer på djupet i boken. 
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Viveka 

Under observationen med Viveka ser vi att högläsningen börjar på ungefär samma sätt som hos 

Johanna, det vill säga med att hon berättar vem som har skrivit boken och vem som illustrerat 

bilderna. Boken som läses heter Kompassresan. Innan läsningen börjar visar hon bokens framsida 

och eleverna får berätta vad bilderna föreställer. Under intervjun berättar Viveka att det brukar gå 

till ungefär på det sättet. Hon tycker att det är viktigt att berätta vem som har skrivit boken samt 

vem som har illustrerat bilderna. Hon säger att hon inte vet hur många av eleverna som kommer 

ihåg det dagen efter, men hon anser att det är så det bör gå till.  

Viveka tar också upp tidsbristen som en faktor till att inledningen av högläsningen inte blir så 

bra som den skulle kunna bli. Hon berättar att hon helst skulle vilja läsa boken innan så att hon 

kan förbereda frågor till eleverna, men att hon inte alltid hinner det. Risken är då att elevernas 

intresse tappas eftersom ögonkontakt med eleverna inte kan upprätthållas under läsningen på 

grund av att läsaren ständigt måste fokusera blicken på texten i boken. 

Pontus 

Under observationen av Pontus ser vi hur han börjar högläsningen med att repetera de regler 

som gäller vid högläsningen. De elever som vill får rita under högläsningsstunden. Det är 

förbjudet att prata rakt ut, öppna och stänga bänklock, gå upp och hämta pennor eller liknande. 

Sedan berättar han för eleverna vad som har hänt tidigare i boken så att det blir lättare för 

eleverna att hänga med i läsningen. Boken som läses är Expert på att rodna. 

Under intervjun berättar Pontus om sina tankar kring reglerna vid högläsningen. Tanken med 

att eleverna får möjlighet att rita är att det kan fungera ångestdämpande och att det är lugnande 

för många. Det gör att de kan koncentrera sig på lyssnandet och det är förstås frivilligt om de vill 

rita eller inte. Att de inte får öppna och stänga bänklocket samt gå och hämta saker är till för att 

sådant stör läsningen och elever blir oroliga, det ska vara en läsupplevelse att lyssna till 

högläsning. Fyra av nio elever valde att sitta och rita under högläsningen. ”På nåt sätt så har den 

här regeln accepterats att när jag läser är det tyst. Och det kan ju betyda att man missar en del, 

men, men, man måste göra sina val i livet.”  

Innan Pontus startar upp läsningen av en ny bok så läser han den, i alla fall början, för att sätta 

sig in i karaktärerna ordentligt. På så sätt kan han ge de olika karaktärerna sina röster och minspel. 

Sedan presenterar han boken för eleverna och berättar vem författaren är samt varför han har 

valt just den här boken. Det finns dock svårigheter med att starta läsningen av en ny bok.  

 
Ja den här boken är 250 sidor nånting sånt. Ska jag läsa hela boken innan jag bestämmer mig? 

Hinner jag det? Är det väl använd arbetstid? Eller hur ska jag göra? Det är det svåraste. Räcker det 

att jag läser de 30 första sidorna? Räcker det med att jag tar det där boktipset från en kollega? Kan 

jag lita på att det funkar i min grupp också? Det är svårast. 

  

Han återkommer till att bokvalet är nyckeln och att han kan förvarna eleverna om att de kan 

uppfatta boken som tråkig i början:  
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[…] jag har en älsklingshögläsningsbok som heter Striden vid ringmuren av Olov Svedelid som 

handlar om Atterdals ockupation av Gotland på 1200-nånting. Den är så jäkla bra! Men den är 

trög i början! Men då kan jag förbereda eleverna och säga att en del av er kanske tycker det är 

långsamt här i början, men vänta bara, ni ska få se. Jag har läst den här boken. Jag vet att den är 

skitbra! 

Moa 

Moa berättar under intervjun att hon brukar starta högläsningen på lite olika sätt beroende på om 

det är hon eller någon av eleverna som har valt boken. Om det är en bok som är ny och som de 

inte har läst förut så börjar hon med att titta på bokens framsida. Vid observationen av 

högläsningstillfället med Moa presenterar hon alla tre böckerna som ska läsas högt och berättar i 

vilken ordning hon kommer att läsa dem. Hon berättar vad böckerna och författarna heter och 

att flickan har valt Var är Sammeli? samt att pojken ville att hon ska läsa JA-trollet och NEJ-Trollet 

eftersom det är hans favoritbok. Dessutom läser Moa När prinsessor vaknar om natten eftersom hon 

själv tycker om den så mycket. Läraren berättar att hon har högläst böckerna förut för eleverna. 

Moa och eleverna tittar på bokens framsida och berättar för varandra vad bilderna föreställer. 

Moa har två elever och flickan har svårigheter att minnas och därför är bildstöd viktigt för henne. 

De läser också samma bok flera gånger för att stödja flickan i hennes språkutveckling.  

Ola 

Under observationen av Ola berättar han att de arbetar med ett tema om elevernas hemstad. 

Eleverna får berätta vad de kommer ihåg om det de har arbetat med tidigare under temat. Läraren 

berättar att han ska läsa Sketna Gertrud och råttjakten och presenterar boken så att eleverna vet vad 

den kommer att handla om. Ola berättar att boken handlar om deras hemstad på medeltiden. 

Han har dock inte hunnit med att läsa boken innan, men tycker att boken verkar vara bra. 

Under intervjun berättar Ola att han kan starta upp högläsningen på lite olika sätt och att han 

inte har någon speciell procedur för just starten. Ibland så kan han tillsammans med elevernas 

hjälp försöka göra en resumé av vad som hänt hittills i boken. Ola menar att det måste ske på en 

ganska enkel nivå eftersom flera av eleverna har svårt att komma ihåg händelser i böcker. När de 

sammanfattar vad som hittills har hänt brukar han försöka repetera bokens grundhandling samt 

dess huvudkaraktärer. Det har eleverna ofta glömt och Ola får då lyfta fram det igen tillsammans 

med eleverna. Eleverna hjälper varandra att minnas bokens handling. När Ola ska börja läsa en 

ny bok som eleverna inte har hört förut så berättar han ramhandlingen, beskriver 

huvudpersonerna och miljön. Genom att presentera boken så förkortas startsträckan litegrann 

och eleverna blir mer familjära med boken.  

Analys - Förberedelser och inledning av högläsningen  

Samtliga lärare lyfter fram tidsbrist som en orsak till att inledningen inte blir så givande som den 

skulle kunna bli. Viveka berättar att hon prioriterar bort att läsa boken innan just på grund av den 
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rådande tidsbristen. Om lärarna hade mer tid skulle de kunna läsa igenom boken i förväg så att de 

kan gå in på djupet och ställa frågor till eleverna om det lästa så att förståelsen kan ökas. 

Lindström och Pennlert (2009, s. 43) menar att tid är en ramfaktor för undervisningen. Genom 

att lärarna ser tid som en ramfaktor och reflekterar över detta kan de fatta välgrundade didaktiska 

beslut. I likhet med Lindström och Pennlert reflekterar respondenterna över tidsbristen och 

kommer fram till att läsa boken innan inte är väl prioriterad arbetstid. Samtidigt framhåller 

samtliga respondenter att samtal kring det lästa är av största betydelse för lärandet (se tema 

Högläsning som ett sätt att interagera med sina elever). I och med att respondenterna väljer att prioritera 

bort att läsa boken innan högläsningen finns det en risk att samtalet kring det lästa blir lidande. 

Respondenterna väljer således att nedprioritera ett led i det som många av dem framhåller som 

viktigast med högläsningen. Det som lärarna betonar som viktigt med att samtala om det lästa är 

att eleverna får en chans att utveckla sin språkliga förmåga genom att kommunicera med 

varandra; något som är nära förknippat med det sociokulturella perspektivet som lyfter fram 

språkets betydelse för lärande (Säljö, 2000, s. 18ff). Moa berättar att hon ofta använder sig av 

högläsningsböcker som hon tar med sig hemifrån och därmed har läst förut. På så sätt 

kompenserar hon för problematiken kring tidsbristen och kan förbereda frågor kring det lästa. 

Pontus och Viveka är de lärare som verkligen reflekterar kring problematiken med tidsbrist. 

Pontus frågar sig bland annat om det är väl använd arbetstid att läsa igenom en bok som omfattar 

250 sidor bara för att se om boken håller god kvalitet. Han ställer sig bland annat frågan om det 

räcker med att ta ett boktips från en kollega och hoppas på att boken fungerar i hans grupp? 

När lärarna börjar läsa en ny bok presenterar samtliga lärare boken för eleverna och berättar 

vem som har författat den. Pontus förklarar också för eleverna varför han har valt just den 

boken. När lärarna läser en kapitelbok börjar alla med att repetera vad som lästes förra gången. 

Ola vill gärna att eleverna är med och hjälper varandra att komma ihåg vad som har lästs tidigare. 

I och med att de hjälps åt att minnas vad som lästes förra gången och att Ola ständigt 

uppmuntrar dem till denna interaktion genom en bekräftande kommunikation, så skapas en 

potential till att elevernas självförtroende kan öka (Juul & Jensen 2009, s. 72, 90). En sådan 

interaktion är av central betydelse inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s. 18-28, 

233). Till skillnad från Ola börjar Pontus varje högläsning med att gå igenom de regler som gäller 

när han läser högt, han vill att eleverna ska vara tysta under högläsningen. Ola och Pontus 

kontrasterar i det här fallet varandra. Pontus säger dock att han är medveten om att han kan gå 

miste om en hel del viktiga synpunkter från eleverna, men han framhåller ändå att läsupplevelsen 

i det här fallet är viktigare än det sociokulturella samspelet som sker när eleverna deltar aktivt vid 

högläsningen. 

Pontus är den enda läraren i studien som lyfter fram att det är viktigt att läsa boken innan 

högläsningen så att han kan sätta sig in i karaktärerna ordentligt och ge varje karaktär en egen 

röst. De övriga lärarna vill också läsa boken innan, men då handlar det mer om att göra det för att 
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kunna ha en möjlighet att förbereda med frågor att ställa till eleverna efter högläsningen för att 

uppnå ett givande samtal om det lästa.  

Ola, Moa, Viveka och Johanna arbetar mycket med förförståelsen innan texten börjar läsas. Vi 

menar här det som Eriksen Hagtvet (2006, s. 207) tar upp om förförståelse till högläsningen. När 

lärarna berättar om bokens handling innan högläsningen börjar så förbereder lärarna eleverna på 

vad boken kommer att handla om. Genom att eleverna är förberedda på det som ska komma kan 

de förhoppningsvis fokusera bättre på det lästa.  

Pontus är den enda läraren som inte samtalar om händelserna i boken efter läsningens slut. 

Han väljer att samtala om det lästa när hela boken är slut, medan övriga lärare väljer att samtala 

om det lästa efter varje högläsningstillfälle. Pontus motiverar valet genom att förklara att han ser 

läsupplevelsen som den viktigaste faktorn i högläsningen. Det sociokulturella samspelet blir 

således lidande, men det är ett didaktiskt val han har gjort och kan motivera med att just 

läsupplevelsen blir lidande om det blir för många avbrott i högläsningen. 

Inlevelse som ett sätt att dramatisera lärandet (Emanuel Janzon) 

Johanna 

Under intervjun berättar Johanna att hennes roll vid högläsningen är att läsa med stor inlevelse.  

Detta är något som blir tydligt under observationen av högläsningsstunden då Johanna använder 

sig av olika berättarröster beroende på vilken karaktär hon gestaltar. Johanna förkroppsligar 

läsningen med mimik och nickningar samt huvudskakningar och läser med stor inlevelse.  

Under intervjun förklarar Johanna att ett av hennes mål med högläsningen är att fånga 

elevernas uppmärksamhet så mycket som det bara går. Hon tycker att det är viktigt att när en 

lärare läser en bok högt så får den inte bara läsas rätt upp och ned på en rak linje hela tiden. Hon 

menar att det blir lättare för eleverna att hänga med i handlingen om läraren skiftar tonläge, ”det 

ska gå lite upp och ner”. Hon säger att det ibland blir lite konstigt med rösterna då fel röst 

används till fel karaktär. Hon kan då upptäcka det mitt i en mening, men säger ändå att det är 

viktigt att försöka att använda olika röster. När hon läser ett spännande stycke så använder hon 

sin röst för att gestalta spänningen. ”Det är ju skittråkigt att lyssna på någon som låter helt lika 

hela tiden också […] det är viktigt att man har en bra berättarröst.”  

Viveka 

Under intervjun med Viveka berättar hon att något som eleverna uppskattar extra mycket är när 

läraren läser med engagemang och inlevelse. Detta stämmer väl överens med observationen av ett 

högläsningstillfälle med Viveka. Hon jämför med andra som läser högt genom att bara läsa boken 

lite halvt engagerade. Hon menar att läraren måste läsa med inlevelse för att fånga elevernas 

intresse. När hon byter röstläge mellan karaktärerna i boken så ser hon att eleverna hänger med 

på ett helt annat sätt. Hon tycker dessutom att det blir mycket roligare för henne att läsa om hon 
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använder sin röst på rätt sätt. Viveka poängterar engagemangets betydelse vid högläsning. Hon 

menar också att det är hennes uppgift att göra högläsningen intressant för eleverna.  

Pontus 

När vi observerar Pontus inlevelse under högläsningen kunde vi se att även han lever sig in i de 

olika karaktärerna på ett livfullt sätt. Under intervjun poängterar Pontus vikten av att ge varje 

karaktär en egen röst.  ”Ja, jag vet inte om det framgår så tydligt här, men jag tycker det är viktigt 

att ge varje huvudperson i boken en egen röst så att det blir tydligt. Jag läser inte bara en text utan 

jag gestaltar personerna mer eller mindre. Det tycker jag är viktigt.”  

Pontus framhåller gestaltningen som en av högläsningens viktigaste egenskaper. Något som 

eleverna verkar uppskatta extra positivt är just hur Pontus gestaltar rollfigurernas känslor.  ”Ja 

och är Jerker [karaktär i högläsningsboken] förbannad, då blir jag förbannad också […] det känns 

naturligt. Det är till och med jävligt roligt! […] Jag hade en assistent här som när jag började här 

som var skådespelare och han undrade varför jag inte var det istället.”  

Moa 

Under observationen med Moa kunde vi tydligt se att hon flitigt använder sig av olika röster till 

varje karaktär i högläsningsböckerna. Hon leker med olika röster och språket. Under intervjun 

berättar Moa att hon försöker att läsa med inlevelse. ”För läser man bara rakt upp och ner så här 

då får man ju inte barnen med sig. Nej så man måste leva sig in lite i boken […] Jag tror man 

kommer långt på det!” 

Ola 

Ola berättar att han arbetar intuitivt och att det både är en styrka och en svaghet hos honom. 

Han har under många år arbetat med teater på olika sätt. Ola menar att han och hans kollega är 

två helt skilda personligheter, men som ändå kompletterar varandra väldigt bra. 
 

Jag kommer liksom intrallande på ett bananskal med teaterbakgrunden och musiken såhär och 

tillåter mig att vara väldigt liksom galen på ett sansat sätt. Medan hon [Olas kollega] har strukturen 

va. I min natur ligger det här med att bara låta saker hända. Det här alltså intuitiva i att låta mig gå 

utanför, det kan vara mer eller mindre, men det tycker jag är till största delen min tillgång. Ibland 

kan det ju också vara så att man far iväg för långt förstås, så är det ju. Men det är ju risken man tar. 

 

När Ola märker att elevgruppen inte riktigt är med försöker han att lägga ifrån sig boken om han 

är helt säker på vad det handlar om och berätta mer fritt och med ännu större inlevelse. Eleverna 

uppskattar när Ola iklär sig roller och använder sig av attribut vid högläsningen. Han brukar ta på 

sig ett huckle när han gestaltar en kvinna och så tar han av det när han ska gestalta en man och så 

skådespelar han mot sig själv. Det gör han när han känner sig trygg i boken och han tycker att det 

är roligt. Han menar att när det börjar bli lite oroligt i klassen kan rösten sänkas lite istället för att 

höjas och på så sätt öka uppmärksamhetsgraden. Att byta röstläge kommer spontant för Ola, 
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men ibland råkar han använda fel röst till fel karaktär. Då menar han att det kan vara bra att göra 

något komiskt av situationen och påpeka att även vuxna kan göra fel ibland. 

Analys – Inlevelse som ett sätt att dramatisera lärandet 

Samtliga lärare betonar vikten av att läsa med inlevelse. Detta stämmer också mycket väl överens 

med vad vi såg under observationerna. Ola är den lärare i studien som arbetar allra mest med 

gestaltningen av högläsningen. Lindqvist (1996, s. 30) menar att gestaltningen bidrar till att ge 

möjligheter till dialog med eleverna. När Ola märker att eleverna inte riktigt är med och lyssnar 

aktivt i högläsningen brukar han använda sig av det pedagogiska greppet gestaltning. Lindqvist 

(a.a., s. 35) menar att drama kan levandegöra innehållet. Med tanke på Olas teaterbakgrund är det 

naturligt för honom att gestalta högläsningen med hjälp av drama.  

Samtliga lärare lyfter fram att högläsningen måste vara lustfylld för att eleverna ska ta till sig 

innehållet. Björk och Liberg (1999, s. 89) framhåller att mottot för högläsning bör vara att 

eleverna ska tycka att det är roligt. Genom att högläsningen är lustfylld utvecklas deras språk och 

eleverna kan tillägna sig texter av olika slag. Sanderoth (2002, s. 100-103) framhåller att skolan 

borde genomsyras av lusten att lära. Lust är nära knutet till engagemang och nyfikenhet. Lärande 

handlar inte om tillägnande av det som redan är utvecklat utan handlar snarare om skapande 

processer. Ziehe (1993, s. 96) beskriver hur en bra lärare ska agera. Författaren menar att om en 

lärare rör sig inom ett fält som intresserar henne/honom kan lärarens framställning och inlevelse 

smitta av sig på eleverna. Även Björk och Liberg menar att läraren har en viktig roll som förebild 

för eleverna (1999, s. 23). Eleverna kan således inspireras av pedagogens förhållningssätt till 

högläsningen. Ett sätt som samtliga respondenter i vår undersökning använde sig av för att göra 

högläsningen mer lustfylld var just att läsa med stor inlevelse och mimik. Deras inlevelse kan 

sättas i relation till vad Säljö (2000, s. 81ff) skriver om mediering. Högläsningsstunden blir inte 

bara en trevlig stund, utan genom att läraren läser med inlevelse förmedlar läraren också ett 

budskap om att det som läses är viktigt. Om läraren bara läser boken helt utan inlevelse så 

förmedlar läraren att det är tråkigt att läsa, vilket i sin tur riskerar att smitta av sig på eleverna och 

deras framtida läsintresse och lust att lära. Genom att läsa med inlevelse kan eleverna således ges 

bättre möjligheter till lärande; pedagogen förmedlar budskap om textens betydelse samtidigt som 

eleverna kan få det lättare att tillägna sig innehållet. Den gemensamma läsestunden blir på så sätt 

starkare, vilket betonas inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s. 18-28).  

 



52 

 

Diskussion 

Samtliga lärare i vår studie lyfter fram högläsningens betydelse för elevernas lärande. I likhet med 

den litteratur vi tagit del av har de som ambition att använda högläsningen som mer än en 

samlingsstund, de lyfter fram potentialen hos lärandeformen och menar att den har många 

positiva effekter för elevernas utveckling. Även om alla arbetar med högläsning på ett, enligt den 

behandlade litteraturen, utvecklande sätt för eleverna har vi dock kunnat urskilja vissa bristande 

element i undervisningen. En del av dessa kan kopplas till vad respondenterna lyfter fram som 

tidsbrist. De hade således kunnat utveckla lärandeformen om det funnits mer tid de kunnat lägga 

på högläsningen utan att andra undervisningsmoment blir lidande. Detta kan i ett vidare 

perspektiv ses som ett nationellt skolproblem och därmed även ett samhällsproblem; med 

utgångspunkt i vad Lindström och Pennlert (2009, s. 43) skriver om tid som ramfaktor kan den 

här ses som en bristande vara som får konsekvenser för undervisningen. Högläsning som 

lärandeform, som tidigare forskning lyfter fram som väldigt betydelsefull för såväl 

språkutveckling som för att stärka eleverna som individer, får inte det tidsutrymme som lärarna 

önskar. Eleverna skulle således kunna ges bättre förutsättningar att utveckla sig själva och sitt 

språk om lärarna gavs mer utrymme att jobba med och förbättra högläsningen.  

Vi har kunnat se att lärarna vi observerat och intervjuat drivs av ett stort engagemang för sitt 

arbete. Detta återses inte minst i deras inlevelse för de texter som läses högt för eleverna. Med ett 

stort engagemang från lärarens sida kan eleven sättas i fokus via de samtal som förs och de 

böcker som väljs. Vi kan inte dra slutsatser som pekar på hur de medverkande lärarnas elever 

utvecklas under högläsningen eftersom vi haft ett lärarfokus. Vi kan dock se kopplingar mellan 

deras arbetssätt och den litteratur vi tagit del av. Detta arbetssätt kan enligt den bearbetade 

litteraturen stärka elevernas självbild och självförtroende, vilket är något som betonas i 

grundsärskolans läroplan (Skolverket, 2011, s. 9). Ur läroplanen framkommer det också att detta 

är något som med fördel kan utvecklas genom gemensamma, språkliga aktiviteter. Lärarnas 

engagemang och att de ofta sätter eleven i centrum kan mynna ut i samtal kring det lästa. I dessa 

samtal kan eleverna ges möjlighet att utveckla sina egna tankegångar och ta del av hur andras 

känslor och tankar kan se ut. Till följd av det skulle eleverna kunna utveckla en förståelse för att 

människor tänker olika (Jönsson, 2007, s. 134) samt att kunna tänka självständigt. Genom att 

uttrycka sina egna åsikter och tänka självständigt utvecklar eleverna även en större tilltro till sin 

egen förmåga (Juul & Jensen, 2009, s. 72, 90). Genom ett sådant arbetssätt skulle eleverna kunna 

utveckla en potential att bli fritt tänkande individer i ett demoratiskt samhälle.  

För att utveckla individer som tänker fritt och självständigt är det sociokulturella perspektivet 

av stor betydelse. De egenskaper samtalet kring en bok skapar sker uteslutande i samspel med 

andra. Om lärandeprocessen hos våra respondenters elever sker på samma sätt som Säljö (2005, 

s. 50-55) beskriver är det således genom dessa sociokulturella mönster som eleverna kan utveckla 
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tilltro till sig själva och samtidigt skapa förståelse för andras tankar och åsikter. Genom att den 

här processen sker i en samspelsmiljö är också språket av central betydelse, vilket resulterar i att 

även det kan utvecklas genom samtalet. I ett sådant sammanhang fungerar språket således 

medierande för eleverna, denna artefakt kan hjälpa dem att få en större förståelse för hur vår 

värld är beskaffad och ta del av system som är centrala i vårt samhälle (Säljö, a.a., s. 50-55). Dessa 

nya system kan göras begripliga för eleverna genom att de sätts i samband och mönster de redan 

är bekanta med och därmed ge en bredare bild och förståelse av omvärlden (Säljö, 2005, s. 50-55; 

Vygotskij, 1999, s. 296). Närmast alla av våra respondenter arbetade med språket som en 

medierande faktor vid samtal kring högläsningsboken. Enligt nämnda författare hjälper detta 

eleverna att förstå världen bättre genom att koppla de nya systemen till sina egna erfarenheter, det 

är något som även återses hos Deweys (1980, s. 102) tankar om att skapa mening för eleverna 

genom att kunskaper sätts i sammanhang. Lärarna har genom att arbeta tematiskt skapat goda 

möjligheter för eleverna att öka deras förmåga att generalisera och se samband mellan olika 

system i vardagen. Kopplat till ovan nämnda författare arbetar de på ett sätt som kan träna 

eleverna att via högläsningen se kopplingar mellan deras egna liv och andra företeelser. 

Läroplanen för grundsärskolan lyfter fram att eleverna via språket ska ges möjlighet att utveckla 

förståelse för andras känslor samt att skapa sammanhang. Det framhålls också att ett 

välfungerande språk hjälper individen att verka i dagens samhälle (Skolverket, s. 9, 11). Kopplat 

till Säljö, Vygotskij och Deweys teorier har vi funnit att de undersökta lärarna i hög grad har 

arbetat med att utveckla dessa förmågor hos eleverna.   

I media har grundsärskolan, som vi nämnt i inledningen, främst handlat om felplaceringar och 

därmed inte belyst hur lärare arbetar kunskapsutvecklande, exempelvis med språkutveckling. Vi 

har i vår studie kunnat se att lärare inom särskolan på ett medvetet sätt arbetar språkutvecklande 

med sina elever. Vi har förvisso uppmärksammat vissa exempel där lärarnas val inte tycks vara 

fullt så genomtänkta eller överensstämmande med forskning på området, men de har i 

övervägande fall givit oss en beskrivning som visar på väl övervägda didaktiska beslut där 

elevernas perspektiv tas tillvara på. Arbetssättet lärarna använder sig av vid högläsning återses i 

såväl forskning som kursplaner vilket tyder på att eleverna ges goda förutsättningar att kunna 

utvecklas såväl språkligt som socialt.  
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Konklusion 

Vi har i vår studie kunnat se att lärarna använder högläsningen som en kunskapskälla för 

elevernas lärande. Genom att engagerat arbeta tematiskt och föra samtal kring det lästa använder 

de högläsningens potential till att utveckla elevernas språk och självförtroende samt att se 

samband som hjälper dem att generalisera. Det sociokulturella perspektivet har därmed kunnat 

återses hos samtliga respondenter i olika sammanhang när de bedrivit högläsning i sina klasser.  

Som vi beskrev i metodavsnittet har vi haft som ambition att hitta generaliseringar i enlighet 

med vad Larsson (2009, s. 32f) menar att kvalitativa studier bör ha. I relation till vad han 

beskriver anser vi således att våra analyser skulle kunna återses i andra situationer. I vår studie har 

vi exempelvis sett att lärare lyfter in elevers erfarenheter och på så vis gör världen mer förståelig. 

Att på det här sättet arbeta sociokulturellt med ämnesövergripande undervisning tror vi kan 

återses även i andra sammanhang. Om resultaten i vår studie skulle återses i andra kontexter 

skulle också de eventuella följderna för de berörda eleverna kunna bli likartade; språket som 

medierande redskap kan stötta dem att förstå deras omvärld på ett klarare sätt. I våra analyser har 

vi även kunnat urskilja att lärarnas inlevelse fungerar medierande för eleverna. Det sker genom att 

lärarna förmedlar ett budskap om att texten är betydelsefull och har ett stort värde. Om 

inlevelsen har den här verkan kan eleverna således inte bara få en lustfylld högläsningsstund, utan 

också förståelse för att det som läses är viktigt. Det här fenomenet menar vi skulle kunna kännas 

igen även i andra kontexter; en inlevelsefull lärare som arbetar med högläsning tror vi kan 

överföra läsningens budskap till eleverna. Vi vill dock återigen påpeka att vi inte kan uttala oss 

om de undersökta lärarnas elever. De medverkande pedagogerna har emellertid använt sig av ett 

arbetssätt som i litteraturen framhävs som positivt, de slutsatser som här har dragits är således 

baserade på respondenternas handlingar och utsagor kopplat till forskning på området. Det är 

därför också dessa resultat vi nu menar skulle kunna återses i andra sammanhang.  

Det Larsson (a.a., s. 32f) lyfter fram om kontextuella generaliseringar har vi kopplat till vår 

studie genom att visa på fenomen som skulle kunna utmärka sig på liknande sätt i andra 

situationer som har en liknande kontext. Vi anser att de undersökta lärarna har en gruppstorlek 

som gynnar det dialogiska klimat de flesta av dem innehar. Vi är medvetna om att antal elever 

enahanda inte är direkt kopplat till undervisningskvalitet, men vi tror ändå att boksamtalet har 

bättre potential att bedrivas på ett fördelaktigt sätt om gruppen består av ett likande antal elever 

som vi återsett hos lärarna i studien. Vi tror således att det finns en möjlighet att lärare, med 

gruppstorleken som en liknande kontext, i andra sammanhang bedriver boksamtal på ett sätt som 

är gynnsamt och utvecklande för eleverna.  

Vi anser att det utifrån våra resultat, som visat på språk- och identitetsutveckling inom 

grundsärskolan, skulle vara intressant att forska vidare inom. Eftersom debatten kring särskolan 

inte tidigare i någon större utsträckning har berört elevers språkutveckling efterlyser vi ytterligare 
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forskning på det här området. Det skulle vara intressant att se hur lärare arbetar med detta även 

utanför högläsningen. Det skulle även vara givande med studier som jämför grundsärskolan med 

grundskolan och förskolan och som visar på både samband och skillnader. Utöver detta skulle vi 

även gärna se studier som behandlar språkutveckling inom de övriga skolformerna som går under 

särskolan.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inom parantes = Analytiskt/teoretiskt syfte 

 

Tema bakgrund 

 Vad har du för examen/inriktning? (Studieorientering) 

 Hur många år har du jobbat som lärare? (Erfarenhet) 

 Hur många år har du jobbat på skolan? (Erfarenhet) 

 

Tema Förberedelser 

 Hur väljs boken? (Didaktiska val – lärarroll/interaktion) 

 Använder ni er av någon speciell placering i klassrummet? (Didaktiska val - Interaktion) 

 Gör ni någon gruppindelning? (Didaktiska val – Interaktion) 

 Ingår högläsningen i ett tema? (Didaktiska val – Tematiskt arbete/ämnesöverskridande) 

 

Tema Utförande 

 Hur ofta jobbar ni med högläsning och hur långa pass rör det sig om? (Didaktiska val – 

kontinuitet/Hur stor del av undervisningen?) 

 Hur startar du läsningen? (Didaktiska val – återkoppling/interaktion)  

 Stannar du upp något när du läser för att exempelvis ställa frågor eller reflektera? 

(Didaktiska val – scaffolding)  

 Hur avslutar du ett lästillfälle? (Didaktiska val – Återkoppling/Förberedelser/Samtal) 

 Arbetar ni med boken på något mer sätt än att bara läsa? (Didaktiska val – estetiskt eller 

övrigt arbetssätt) 

 

Tema Efterarbete 

 Jobbar ni med boksamtal? (Didaktiska val – interaktion, läsförståelse, lässtrategier, 

Scaffolding)  

 Skriver ni texter eller ritar bilder med koppling till den lästa boken? (Didaktiska val – 

estetiskt arbetssätt, språkinlärning) 

 Sker någon kontroll eller uppföljning på elevers förståelse av det ni läst? (Kontroll)  

 Gör ni något ytterligare efter läsningen? (Övrigt) 

 

Tema Inställning/Uppfattning 

 Vad anser du högläsning betyder för undervisningen? (Inställning)  



60 

 

 Varför använder du dig av högläsning i skolan? (Inställning) 

 Hur ser du på din roll under högläsningen? Vad har eleverna för roll? (Lärarroll/elevroll) 

 Vad verkar eleverna uppskatta? (Positiva erfarenheter) 

 Finns det något annat du upplever som extra positivt? (Positiva erfarenheter) 

 Är det något som du upplever fungerar mindre bra med högläsningen? (Negativa 

erfarenheter) 

 Har du något ytterligare du vill tillägga? (Övrigt) 
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Bilaga 2  

Observationsmall 

Hur inleds högläsningen? 

 

Vilken bok läses högt? 

 

Ställer läraren frågor till eleverna kring boken? 

 

Tar läraren till vara på elevernas inflikelser? 

 

Tillåts interaktion? 

 

Hur länge varar högläsningen? 

 

Antal elever 

 

Elevernas placering 

 

Förklarar läraren eventuellt svåra ord? 

 

Visas bilderna i boken?  

 

Hur hanterar läraren övriga svårigheter och disciplinavbrott under högläsningen? 
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Bilaga 3 

     2011-11-09 
 

 

 

 

Information till lärare  

 

Hej!  

 

Vi heter Anders Tovinger och Emanuel Janzon och skriver till er med anledning av att vi håller 

på och skriver en uppsats om hur lärare resonerar och arbetar med högläsning som ett 

pedagogiskt verktyg i arbetet med elevers lärande och kunskapsutveckling. Uppsatsen är ett 

examensarbete och skrivs inom ramen kursen Allmänt utbildningsområde 3 på lärarprogrammet 

F-5 vid Uppsala universitet. De metoder vi kommer att använda oss av för att samla in vårt 

empiriska material är individuella intervjuer med lärare och observationer i klassrum. Vi kommer 

att spela in intervjuerna för att senare transkribera dessa och för att kunna fokusera på själva 

intervjusamtalen.  

  

Du har rätt att när du vill avbryta din medverkan i undersökningen. Självfallet kommer ert 

deltagande att vara anonymt. Varken namn på personer eller skolan kommer att nämnas i 

undersökningen. All information vi samlar in kommer endast användas inom ramen för vårt 

examensarbete. Detta i enlighet med Vetenskapsrådet etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig 

forskning.  

 

Vi är väldigt glada för att vi har fått möjligheten att komma till er skola och tackar för er 

medverkan!   

 

 

Med vänliga hälsningar1 

 

Anders Tovinger 

 

Emanuel Janzon 

 

Handledare 

Hassan Sharif, doktorand i utbildningssociologi  

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

 

                                                 

 
1 I versionen som skickades ut till pedagogerna fanns även våra mailadresser och telefonnummer med. 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

         2011-11-08 

 

Information till föräldrar  

 

 

Hej! 

 

Vi heter Emanuel Janzon och Anders Tovinger och läser vår examenstermin på lärarprogrammet 

vid Uppsala universitet. Vi ska skriva vårt examensarbete om högläsning i särskolan och ska göra 

en undersökning i ert barns klass. Vi kommer att titta på hur lärare använder högläsning som ett 

pedagogiskt verktyg i arbetet med elevernas lärande. Vi kommer även att genomföra individuella 

intervjuer med lärarna som deltar i vår studie.  

 

All information vi får fram under observationerna i klassrummen och intervjuerna med lärarna 

kommer endast att användas inom ramen för vårt examensarbete. Vi kommer att fokusera på 

läraren, inga elever och deras skolor kommer att nämnas med deras riktiga namn i 

undersökningen. Samtliga namn på lärare och skola kommer att anonymiseras.  

 

Har ni några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till oss eller till vår handledare på 

Uppsala universitet. 

 

 

Med vänliga hälsningar2 

 

Anders Tovinger 

 

Emanuel Janzon 

 

Handledare 

Hassan Sharif, doktorand i utbildningssociologi 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

 

                                                 

 
2 I versionen som skickades ut till föräldrarna fanns även våra mailadresser och telefonnummer med. 


