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Studien behandlar lärares arbete med högläsning i sin undervisning. Läsförståelse är en 

viktig grund i skolans alla ämnen och ett återkommande kunskapskrav genom hela 

grundskolan. Syftet är därför att undersöka hur lärare i årskurs 1 – 2 beskriver sitt arbete 

med högläsning. Dessa frågeställningar har varit utgångspunkterna för studien: Vilket 

syfte har lärare med sin högläsning? Hur arbetar lärarna med högläsning i sin 

undervisning? Vilka för- och nackdelar ser lärarna med högläsning? Studien har sin 

utgångspunkt i den sociokulturella teorin som utgår från att människor utvecklas genom 

sociala aktiviteter där stöttning är viktigt för att utvecklas. Semistrukturerade intervjuer 

har använts och totalt har sex lärare intervjuats. Materialet har analyserats och diskuterats 

i förhållande till forskning inom området. Resultatet visar att lärarna har flera olika syften 

med högläsning. Den kan syfta till att skapa en gemensam läsupplevelse eller öka elevers 

läsintresse, men syftet kan också vara att utveckla elevers läsförståelse. Hur och hur 

mycket lärarna använder högläsning i sin undervisning skiljer sig åt. Enligt lärarna är 
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This study is about teachers’ read-aloud in the classroom. Reading comprehension is 

important in all subjects of the school and a recurring knowledge requirement throughout 

the compulsory school. The purpose is therefore to investigate how teachers in grades 1 – 

2 describe their read-aloud. The following questions have been the starting point of this 

study: What purpose do teachers have with their read-aloud? How do teachers work with 

read-aloud? Which advantages and disadvantages do teachers see with read-aloud? This 

study is based on the sociocultural theory assuming that people develop through social 

activities where scaffolding is important for development. Semi-structured interviews 

have been used and six teachers have been interviewed. The material has been analyzed 

and discussed in relation to the field. The result shows that the teachers have several 

different purposes of read-aloud. The purpose can be to create a mutual reading 

experience or increase pupils’ interest in reading. Also, the purpose can be to develop 

pupils’ reading comprehension. How and how much the teachers use read-aloud differs. 

According to the teachers there are major advantages of read-aloud while the 

disadvantages are few. 
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1. Inledning 

En god läsförståelse är en viktig grund i skolans alla ämnen eftersom elever möter text i 

alla ämnen, därför behöver elever tidigt lära sig att förstå text. Saknar eleverna en god 

läsförståelse kan det leda till sämre skolresultat överlag (Reichenberg, 2008, s. 7). PISA, 

Program for International Student Assessment, har tidigare visat att svenska elever ligger 

under den grundläggande nivån för läsförståelse, en nivå som anses vara en lägstanivå 

som är viktig att nå för att klara sig i samhället (Skolverket, 2013, s. 13). Sverige har 

förbättrat sig och senare resultat visar att läsförståelsen går åt rätt håll men att 18 % 

fortfarande inte når den grundläggande nivån (Skolverket, 2018). Som visas i figur 1 kan 

vi se att elevers resultat inom läsförståelse har förbättrats från år 2012 till 2015 vilket är 

en positiv förändring. Trots denna förbättring ser vi också att vi inte når den nivå som vi 

låg på år 2006. Det ger oss en bild av att vi är på väg mot rätt håll men att vi fortfarande 

måste arbeta för att förbättra elevers läsförståelse. Under år 2018 genomförs studien igen 

och i december år 2019 publiceras huvudrapport och resultat, det blir då intressant att se 

om elevers läsförståelse förbättrats ytterligare (Skolverket, 2018). 

 
Figur 1. (Skolverket, 2018). 

Utifrån tidigare litteraturstudie (Fräjdin & Petersson, 2017) framkommer det att 

högläsning är en aktivitet som kan främja elevers läsförståelse. Högläsningen ska dock 
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syfta till att stärka läsförståelsen och inte bara användas för sakens skull. Läsförståelse är 

en viktig grund i skolans alla ämnen och ett återkommande kunskapskrav genom hela 

grundskolan. Detta arbete syftar därför till att undersöka hur lärare i årskurs 1 och 2 

beskriver sitt arbete med högläsning.  

Under mina verksamhetsförlagda utbildningar har det visat sig att arbete med högläsning 

inte behandlas på det vis forskning beskriver att den bör. Oftast har högläsning varit en 

stund för att gå igenom läsläxa eller för en mysig stund. Min uppfattning är att många 

elever har svårigheter med sin läsförståelse. Utifrån det jag sett är min tolkning att 

högläsning mest har använts som tidsfördriv och utan efterföljande samtal. Genom den 

kunskap jag fått utifrån tidigare litteraturstudie (Fräjdin & Petersson, 2017) och andra 

erfarenheter ville jag undersöka lärares arbete med högläsning vidare. Studien är givande 

för min kommande yrkesroll eftersom jag får ta del av flera lärares arbete kring 

högläsning och koppla det till forskning inom området. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Läsförståelse är en viktig grund i skolans alla ämnen och ett återkommande 

kunskapskrav genom hela grundskolan. Syftet är därför att undersöka hur lärare i årskurs 

1 – 2 beskriver sitt arbete med högläsning.  

- Vilket syfte har lärarna med sin högläsning? 

- Hur arbetar lärarna med högläsning i sin undervisning? 

- Vilka för- och nackdelar ser lärarna med högläsning? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs viktiga begrepp och bakgrundsfakta för att enklare förstå 

resultatet. Begreppet läsförståelse tydliggörs (3.1) och vad läsning innebär (3.1.1). Vidare 

beskrivs begreppen modellering och läsförståelsestrategier (3.1.2). Därefter beskrivs 

högläsning (3.2) och projektet En läsande klass (3.3) men också koppling till läroplanen 

(3.4) och teori (3.5). 

3.1 Läsförståelse 

Läsförståelse innebär att finna mening i det vi läser, det handlar om ett tolkande och 

meningsskapande (Westlund, 2017, s. 97). För att texten ska bidra till utbyte krävs 

avancerade tankeprocesser som kräver att vi koncentrerar oss och kopplar på vårt minne. 

Koncentrationen hjälper oss att följa med i texten och gör att vi kan förstå innehållet när 

vi läser (Roe, 2014, s. 33-34). Förståelse är det huvudsakliga målet med läsning. 

Undervisning i läsförståelse innebär att få eleverna att upptäcka läsförståelsestrategier 

som kan användas vid läsning (Fridolfsson, 2015, s. 197-198). Enligt Fridolfsson är det 

flera faktorer som påverkar läsförståelsen. De faktorer hon lyfter är ordavkodning, 

läsflyt, ordförståelse, bakgrundskunskap, att kunna göra inferenser, textbindningar, 

planera framåt, kritisk läsning och förmågan att inse om man förstått eller inte. För att 

kunna förstå text behövs nödvändiga omvärldskunskaper som ligger till grund för texten. 

Förståelse påverkas av individens förkunskaper och erfarenheter och förmågan att 

aktivera dessa. Ju mer kunskap och erfarenhet om innehållet man har desto större är 

chansen att förstå (Fridolfsson, 2015, s. 197-198, 200) 

3.1.1 Läsning = avkodning * förståelse 

Läsning innebär att avkoda text samtidigt som en förståelse för innehållet skapas.  

Avkodning och förståelse är två komponenter som båda är lika betydelsefulla för att 

läsning ska bli möjlig och vara lustfylld. Avkodning innebär att koppla fonem1 till 

grafem2 och när det sker kallas det att barnet knäckt koden (Alatalo, 2016,s. 46; 

Fridolfsson, 2015, s. 77). För att skapa förståelse för innehållet behöver avkodningen ske 

automatiskt (Glentow & Druid, 2006, s. 30) vilket kan kopplas till automatiseringsteorin 

om läsflytets roll för läsförståelsen. Hos en individ finns en begränsad mängd 

                                                        
1 Fonem är språkljud (Westlund, 2017, s. 97). 
2 Grafem är bokstäver (Westlund, 2017, s. 97).  
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uppmärksamhet för kognitiva uppgifter. Det innebär att ju mer uppmärksamhet 

avkodningen tar desto mindre mängd uppmärksamhet finns till förståelsen. En god 

läsförmåga innebär automatisk avkodning med full fokus på förståelsen (Alatalo, 2016, s. 

55, 74). Läsförmågan är en viktig byggsten för hela skolgången eftersom eleverna genom 

läsning utvecklar kunskap i alla ämnen (Reichenberg, 2008, s. 7). Tidigare har 

undervisning fokuserat på att lära barn knäcka koden men det räcker inte med att ha 

knäckt skriftkoden för att eleverna ska kunna läsa på ett produktivt och reflekterande sätt. 

Flera forskare belyser vikten av automatiserad avkodning för att nå god läsförståelse 

(Alatalo, 2016; Alatalo, 2011; Liberg, 2010; Fridolfsson, 2015; Torgesen, 2002; 

Tjernberg, 2013; Glentow & Druid, 2006) men Eckeskog (2015, s. 34) motsätter sig 

detta. Hon menar att det finns elever som är mindre goda avkodare men som ändå visar 

förmågan god läsförståelse. Vidare skriver hon att om automatiserad läsning vore en 

avgörande komponent för att läsning ska bli möjlig skulle inte dessa elever existera. 

Även Fridolfsson (2015) lyfter fram samma tanke men menar att elever med svag 

avkodning till exempel inte hinner läsa textremsan på teven vilket innebär att de inte 

heller förstår innehållet i utländska teve-program. För elever med avkodningssvårigheter 

är chansen att bygga upp goda läsförståelsestrategier på sikt begränsade (Fridolfsson, 

2015).  

3.1.2 Modellering av läsförståelsestrategier 

Forskning har visat att läsinlärning påbörjas redan innan elevers skolstart och att man i 

princip aldrig kan bli fullärd (Liberg, 2010, s. 12). Individen har med tiden mer att lära 

om läsinlärning i den meningen att vi läser olika texter på olika sätt. Vi ”vandrar” i ett 

föränderligt textlandskap som kräver olika sätt att ”röra sig” i texten. När läsaren rör sig i 

texten används flera olika läsfärdigheter och en god läsare har förmågan att röra sig på 

flera sätt. För att utveckla förmågan att röra sig på flera sätt i text och förstå textens 

innehåll behövs läsförståelsestrategier (Liberg, 2010, s. 15; Körling, 2006, s. 97-98). 

Vana läsare har en mängd läsförståelsestrategier som används omedvetet för att läsa och 

förstå text (Körling, 2006, s. 97-98). Läsförståelsestrategierna tydliggörs genom lärarledd 

undervisning och diskussion, ju större medvetenhet elever har om läsförståelsestrategier 

desto större blir lärandet (Körling, 2006, s. 108). 

Sammanfatta, ställa frågor, förutsäga och klargöra är läsförståelsestrategier som grundar 

sig i Palincsar & Browns modell reciprocal teaching [RT] (1984, s. 120-121). Vid 
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sammanfattning är det viktigt att rikta fokus mot det viktigaste för att visa att man har 

förstått. Ställa frågor innebär att koncentrera sig på huvudinnehållet och ställa frågor om 

detta. Klargöra innehållet innebär att läsa texten med kritiska ögon medan förutsäga 

innebär att tänka framåt och producera slutsatser om vad man tror kommer hända 

(Palincsar & Brown, 1984, s. 120-121). För att synliggöra läsförståelsestrategier för 

elever kan läraren modellera3. Läraren modellerar läsförståelsestrategier för att 

synliggöra strategierna, tankeprocessen och hur de kan användas (Beck, McKeown, 

Sandora, Kucan & Worthy, 1996, s. 395; Eckeskog, 2013, s. 95; Varga, 2015, s. 51). 

Meningen med läsförståelsestrategier är att elever ska klara sig självständigt i sin läsning 

och utveckla sin läsförståelse (Eckeskog, 2013, s. 92). Enligt Chambers (2011, s. 62) 

”lånar läraren ut sitt kunnande” genom att eleven får härma läraren som redan kan och 

ligger steget före, sedan lär sig eleven och klarar sig på egen hand och detta kopplar både 

han och Körling (2006, s. 42) till Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen. 

3.2 Högläsning 

Högläsning kan kopplas till den aktivitet då lärare läser högt för elever men även när 

elever läser högt för varandra. Vidare i studien syftar högläsning på den aktivitet där 

läraren läser högt för eleverna. 

Högläsning kan användas som utgångspunkt för att stärka och utveckla elevers 

läsförståelse, detta genom att ge elever möjlighet att utveckla läsförståelsestrategier 

(Eckeskog, 2013, s. 91; Santoro, Chard, Howard & Baker, 2008, s. 407). Högläsning är 

en aktivitet där alla elever oavsett läsförmåga kan delta och tillsammans skapa en 

sammanhållen läsupplevelse (Jönsson, 2007, s. 10; Fridolfsson, 2015, s. 204; Wedin, 

2011, s. 111). Chambers (2011, s. 71) menar att det inte finns något som skapar så starka 

band mellan människor som en gemensam upplevelse och högläsning bidrar till att man 

är del i en gemenskap. Genom aktiviteten kan eleverna fokusera på att förstå innehållet 

istället för att lägga energi på att avkoda (Jönsson, 2007, s. 61-62), de kan också möta 

längre och svårare texter vilket skapar en bredare textrepertoar (Jönsson, s.61-62; 

Fridolfsson, 2015, s. 204). Genom högläsning får de elever som ännu inte kan läsa 

krävande texter tillgång till information och textens språk. Högläsning ger elever 

möjlighet att tidigt delta i skriftspråksaktiviteter som läsningen ingår i. Aktiviteten 

                                                        
3 Begreppet beskriver hur läraren i handling utför aktiviteter som eleverna får möjlighet att härma, pröva 
och ha som utgångspunkt för att utveckla självständig kunskap (Körling, 2006, s. 42). 
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stimulerar också elevers fantasi och skapar intryck av olika böcker (Wedin, 2011, s. 111). 

Tillfällen med högläsning väcker inte bara läsintresset utan ger kunskap om hur man 

”beter” sig som läsare och vad det innebär att läsa, exempelvis hur man håller boken, 

vänder blad och att text och bild leder läsaren framåt (Liberg, 2006, s. 37). 

Aktiviteten bidrar till att alla elever hör samma sak och är därför inte bara bra för 

skönlitterär läsning utan även för att gå igenom nytt ämnesområde och läsa faktatexter 

(Roe, 2014 s. 163). När läraren genom högläsning av skönlitteratur inleder ett nytt 

ämnesområde kan det bidra till att inledningsvis skapa motivation och intresse hos 

eleverna. Likväl som elever får hjälp med texters uppbyggnad och innehåll genom 

högläsning bidrar det också till att utveckla ett rikare ordförråd hos eleverna (Roe, 2014, 

s. 163). Högläsning kan användas både när man läser skönlitteratur och faktatexter. 

Högläsning kan användas till ett tema- eller arbetsområde och på så vis ge eleverna en 

fylligare bild av området (Wedin, 2011, s. 110). Eleverna kan genom högläsning sätta sig 

in i andras liv och på så vis levandegöra innehållet. På det sättet kan eleven få enklare att 

ta till sig innehållet och skapa sin förståelse. Ofta används högläsning kopplat till 

skönlitteratur i skolan. Högläsningen ger då möjlighet till en stund med gemensamma 

upplevelser som kan bidra till sammanhållning men det kan också skapa möjlighet till 

samtal (Wedin, 2011, s. 110-111).  Det är viktigt att läraren tänker över bokval eftersom 

boken innehåller förutsättningar till efterföljande samtal, därför är val av bok en ytterst 

viktig uppgift (Chambers, 2011, s. 198; Santoro et al., 2008, s. 407). Enligt Westlund 

(2017, s. 155-156) innebär framgångsrik högläsning bland annat att den har ett syfte, är 

planerad, utgår från elevernas intressen, tar hänsyn till svåra ord, engagerad läsning och 

uppföljande samtal om boken med utgångspunkt hos eleverna. 

3.2.2 Samtal 

Högläsning är en aktivitet som ofta leder till samtal som i sin tur kan bidra till en 

fördjupning av innehållet och läsförståelsen (Roe, 2014, s. 164). Jönsson (2007) har 

under fyra år genomfört en kvalitativ studie av en klass från årskurs F-3. I studien har 

hon undersökt elevers läsning av skönlitteratur och litteraturarbete. I arbetet utgår hon 

från att samtal, läsning och skrivning sker i en social kontext med fokus på innehåll. 

Högläsning är början på den struktur Jönsson (2007) arbetar efter, därefter får eleverna 

skriva ner sina reflektioner i loggböcker för att sedan gemensamt i klassen arbeta med 

textsamtal. Jönsson (2007) använder sig av loggböcker för att alla elever ska delta i 
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samtalet och studien visar att elever med hjälp av textsamtal kan fördjupa sina tankar, 

möta nya perspektiv och utveckla sin förståelse (Jönsson, 2007, s. 234-235). Läslogg kan 

användas som metod för att utveckla elevers läsförståelse. I läsloggen får eleverna skriva 

tankar som uppkommer vid högläsning, loggboken fungerar sedan som ett underlag vid 

efterföljande samtal. I läsloggarna får eleverna uttrycka de tankar och känslor de ställs 

inför i högläsningen och vid samtal får de diskutera med varandra och få syn på hur 

andra tänker (Jönsson, 2007, s. 234; Varga, 2015, s. 46). 

För att högläsning ska bidra till att utveckla goda läsförståelsestrategier måste den följas 

av samtal efteråt (Fridolfsson, 2015, s. 204). Ett sätt att skapa förutsättningar för lärande 

genom text är att samtala om texterna. Genom samtal ges även möjlighet för läraren att 

analysera elevens förståelse av texten (Liberg, Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 2010, s. 

45). Det är viktigt att elever får samtala i många sammanhang och att de genom samtalet 

får stöd för att underlätta lärandet. Genom möjlighet att samtala om texter skapas 

förutsättningar för lärande genom text (Liberg et al., 2010, s. 58). Lärarens val av frågor 

påverkar elevernas tankar och hur de väljer att ställa frågor till texten (Eckeskog, 2013, s. 

99). Med rätt frågor kopplade till textens innehåll utmanas eleverna att reflektera i 

samtalet. Det sker en process i samtalet där man tillsammans kan bygga en förståelse och 

utmanas till fortsatt tänkande (Jönsson, 2007, s. 235). 

3.2.3 Ordförståelse 

För att öka elevers meningsskapande bör läraren förbereda eleverna på texterna innan de 

ska läsas. Eleverna ska förberedas på svåra ord så att de förstår dem när de dyker upp i 

texten (Schmidt, 2013, s. 262). Ord och begrepp som kan verka svåra för eleverna ska 

introduceras och förklaras, genom att introducera dessa bygger läraren upp elevernas 

ordförråd som gör att de kan kommunicera sin läsförståelse (Varga, 2015, s. 51). Hur 

många ord som förklaras bör läraren vara uppmärksam på då elever många gånger förstår 

ord när de sätts i sitt sammanhang och läraren läser med inlevelse (Eckeskog, 2013, s. 

98). För att förstärka elevers ordförståelse kan läraren också visa en bild för att vara extra 

tydlig (Eckeskog, 2013, s. 99; Schmidt, 2013, s. 111-112). Elever ska ges möjlighet att 

möta ord och begrepp vid varje undervisning och pröva orden genom att tala om dem och 

införliva dem i deras egna ordförråd (Körling, 2017, s. 45). Utgångspunkten är elevernas 

språk och de ska använda sig av de ord de kan men också utmanas med ord de inte kan 

för att bygga upp ordförrådet. Eleverna behöver få möta ord och lära sig om deras 
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innehåll för att sedan använda sig av dem i olika sammanhang. Ord och begrepp bör 

alltid vara en del av undervisningen eftersom dess betydelse för förståelse och lärande är 

starkt. Elevers ordförråd ska utvidgas genom hela skoltiden så att de kan lära, 

kommunicera och tänka (Körling, 2017, s. 113). 

3.3 En läsande klass 

En läsande klass är ett projekt där man under fem år, 2013 – 2018, satsar på att öka 

svenska barns läsförmåga. Syftet är att vända trenden med den drastiskt sjunkande 

läsförståelsen i landet (Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 2014). Initiativtagaren är 

författaren och mellanstadieläraren Martin Widmark. Materialet är ett konkret redskap 

för arbete med läsförståelsestrategier och i handledningen finns färdiga 

lektionsplaneringar med tillhörande övningstexter. Materialet sägs bygga på de 

forskningsbaserade modellerna reciprocal teaching [RT], Questioning the Author [QtA] 

och Transactional Strategies Instruction [TSI] och utgår från fyra grundstrategier som 

återfinns i RT och TSI, men de har också lagt till ytterligare en läsförståelsestrategi och 

refererar därför till fem läsförståelsestrategier. Läsförståelsestrategierna nämns som 

”läsfixare” och de tydliggör de läsförståelsestrategier en god läsare använder för att 

utveckla sin läsförståelse (Gonzales et al., 2014). 

Läsfixarna är spågumman, reportern, detektiven, cowboyen och konstnären. Spågumman 

handlar om att förutspå och används för att förbereda eleverna för läsning genom att 

exempelvis titta på framsidan av en bok eller bilder i boken med frågeställningar som 

”Vad tror du kommer hända i kapitlet?”, ”Varför tror du det?”. Reportern ställer frågor 

till det som händer i texten, exempelvis ”Varför är flickan så arg?”. Detektiven reder ut 

oklarheter, exempelvis nya ord och begrepp. När läraren läser och kommer till ett nytt 

ord förklaras hur man går tillväga ”Om jag inte förstår ordet, läser jag hela meningen 

igen”. Cowboyen sammanfattar genom att fånga det som har lästs med hjälp av sin lasso. 

Exempelvis genom att ställa frågan ”vad hände i det förra kapitlet du läste?”. Konstnären 

är strategin de lagt till ytterligare och handlar om att skapa inre bilder. Den används för 

att inse att texten ibland påverkar oss och våra känslor, exempelvis ”Hur kändes det att 

läsa den här boken?” (Gonzalez et al., 2014). 
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3.3.1 Kritik mot En läsande klass 

Projektet En läsande klass har bland annat fått kritik av Ulla Damberg (docent i 

pedagogiskt arbete) och Jan Nilsson (lektor i svenska med didaktisk inriktning). De 

menar att materialet har ”allvarliga brister” då det inte framgår vem eller vilka som ligger 

bakom materialet eller hur det har finansierats, det ställer sig också frågande till vilka 

intressen som finns i bakgrunden. De skriver också att det brister kopplat till vetenskaplig 

förankring och formalia. I bakgrunden nämns ”modern forskning” men det saknas dock 

referenser till dessa. Vid närmare granskning visar det sig också att Martin Widmark 

tycks ha gjort egna tolkningar av forskarna Palincsar och Brown och deras modell RT. I 

förordet tackas samarbetspartner, till exempel Barbro Westlund och Monica 

Reichenberg, men båda forskarna dementerar medverkan i framtagandet (Damberg & 

Nilsson, 2014). Westlund kommenterar detta och menar att det blir fel när hon står som 

samarbetspartner fast hon inte varit med och skapat materialet. Widmark menar att han 

inspirerats av bland annat Westlunds forskning men Westlund framför att det blir 

allvarligt när hon nämns som samarbetsparter istället för inspiratör (Skolministeriet, 

2014). 

Westlund har dessutom riktat skarp kritik mot delar av handledningen (Damberg & 

Nilsson, 2014, 25 september). Hon har tidigare introducerat de fyra läsfixarna 

spågumman, detektiven, nyfikna apan och cowboyen som gestaltar olika 

läsförståelsestrategier. Läsfixarna är idag båda kända och använda och bygger på RT som 

är amerikansk forskning från år 1984 (Bengtsson, 2014). Westlund riktar kritik mot att 

En läsande klass lagt till ytterligare en läsförståelsestrategi som inte finns i RT-modellen, 

läsförståelsestrategin konstnären. Den används för att måla bilder till text och Westlund 

menar att det inte har någonting att göra med läsförståelse. Vidare framför hon att detta 

är ett exempel som visar hur fel det kan bli när läsförståelsestrategierna inte bygger på 

empirisk grund. Hon ställer sig frågande till med vilken rätt man kan ändra ett 

väletablerat ramverk och dessutom kalla modellen för samma sak (Bengtsson, 2014). 

Westlund påpekar dock att hon tror att det finns goda intentioner då man vill stödja lärare 

i hur man kan undervisa men menar att hon som forskare också måste berätta vilka risker 

det finns med projektet. Enligt henne är risken med materialet att det leder till isolerad 

läsförståelseträning utan att nå en djup förståelse (Skolministeriet, 2014). Även Damberg 

& Nilsson (2014) skriver att de inte tror att materialet kan leda till att utveckla elevers 



11 
 

läsförståelse och att det blir för mycket fokus på läsförståelsestrategierna istället för på 

texten. 

3.4 Läroplanen 

I läroplanens inledande kapitel om skolans värdegrund och uppdrag betonas att varje elev 

ska få utvecklas i att kommunicera genom rika möjligheter att läsa och skriva 

(Skolverket, 2017b, s. 9). I kursplanen för svenskämnet står det bland annat att språket 

ska ses som ett redskap för att kommunicera, tänka och lära. I syftet nämns det att 

eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om det svenska språket. Det står 

även att undervisning som bedrivs ska vara stimulerande och väcka intresse för att skriva 

och läsa. Den undervisning som bedrivs ska utveckla elevers förmåga att bearbeta text 

både enskilt och tillsammans med andra (Skolverket, 2017b, s. 252). 

Att ha kunskaper om det svenska språket innebär att ha kunskap om hur det är uppbyggt 

och att kunna diskutera hur en text kan vara uppbyggd (Skolverket, 2017a, s. 6-7). 

Förutom det innebär det även att kunna formulera sig och det är genom undervisning i 

svenska som kunskaperna ska utvecklas hos eleverna. Detta för att sedan kunna använda 

språket i olika sammanhang där det behövs (Skolverket, 2017a, s. 6-7). Läsa och skriva 

är två självklara delar av språkförmågan och det är viktigt för elever att ta del av texter i 

olika sammanhang och syften. Eleverna ska även kunna bearbeta texter eftersom det är 

en viktig förmåga för att klara av kraven studier och arbetsliv ställer på skrivandet. 

Eleverna ska genom undervisning ges rika möjligheter att läsa och upptäcka glädjen med 

läsning. Genom diskussioner utifrån litteratur får eleverna möjlighet att utveckla sin 

identitet, sitt språk och sin förståelse för omvärlden (Skolverket, 2017a, s. 6-7). 

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 står det bland annat att man ska arbeta med 

läsförståelsestrategier och återberättande i olika samtalssituationer (Skolverket, 2017b, s. 

252). Läsförståelsestrategier är viktigt för att bredda och fördjupa läsförmågan. Med 

läsförståelsestrategier menas de konkreta sätt som används för att förstå en text, det är 

någonting som läsaren gör med texten. Elever ska genom hela sin skolgång få 

undervisning om hur man läser olika texter och det finns en progression då 

innehållspunkterna blir mer komplexa ju äldre eleverna blir (Skolverket, 2017a, s. 9-10). 

I ämnet svenska för årskurs 1-3 finns kunskapskrav kring läsförståelse både i årskurs 1 

och 3. I kunskapskraven för årskurs 1 står det bland annat att eleven ska kunna läsa 

meningar i enkla och elevnära texter. Eleven ska också kunna återge något för eleven 
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viktigt innehåll. Uppstår det problem i läsningen kan eleven pröva att läsa om och 

korrigera sig själv. Vidare ska eleven kunna föra enkla resonemang om tydligt 

framträdande budskap och relatera till egna erfarenheter (Skolverket, 2017b, s. 258). I 

kunskapskraven för årskurs 3 står det bland annat att eleven ska kunna läsa elevnära 

texter med flyt och använda läsförståelsestrategier. Eleven ska också visa grundläggande 

läsförståelse genom att kommentera några viktiga delar av innehållet. Vidare ska eleven 

föra enkla resonemang om framträdande budskap och relatera till egna erfarenheter 

(Skolverket, 2017b, s. 258). 

3.5 Teori  

Studien lutar sig mot den sociokulturella teorin och innebär att undervisning utgår från att 

vi lär tillsammans med andra. Följande avsnitt utgår från Säljös (2014) tolkning av Lev 

Vygotskijs syn på lärande. 

Språket är ett viktigt redskap då människan i kommunikation och samspel med andra kan 

uttrycka sig (Säljö, 2014, s. 301). Enligt Vygotskij är språket människans partner i allt vi 

gör, det är med hjälp av vårt språk som vi uttrycker oss, fördjupar vår förståelse och 

skapar en förståelse för världen. Det är tack vare det skrivna och talade språket som 

människan kan kommunicera och på så vis skapa en gemensam förståelse. Vygotskij ser 

lärande och utveckling som att människan ständigt är i utveckling med möjlighet att 

utveckla kunskaper i de situationer som individen befinner sig i (Säljö, 2014, s. 305). 

Vidare menar han att utveckling är något som människor alltid befinner sig i och inte 

något som kan begränsas till barn. Vygotskij beskriver samspel och kommunikation som 

vägar till utveckling och lärande, han menar att kunskap inte överförs mellan människor 

utan är något som vi deltar i (Säljö, 2014, s. 307). 

Utmärkande för det sociokulturella perspektivet är den närmsta proximala 

utvecklingszonen, ett begrepp som Vygotskij införde. Den närmsta proximala 

utvecklingszonen innebär att eleven befinner sig i två utvecklingsnivåer (Säljö, 2014, s. 

305). I den aktuella utvecklingsnivån som eleven befinner sig i kan den klara uppgifter 

självständigt till skillnad från den andra nivån. I den andra nivån behöver eleven 

vägledning av en mer kunnig person för att lösa uppgifter (Säljö, 2014, s. 305). Den 

undervisning som bedrivs bör sträva mot de ofärdiga processerna, alltså den 

utvecklingsnivån som eleven strävar mot och behöver stöd för att nå. Lärandet är 

beroende av stöd av någon som är mer kunnig. Vygotskij kallar stödet scaffolding och 
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inledningsvis behöver den lärande mycket scaffolding för att i efterhand behöva mindre. 

Så småningom behärskar den lärande färdigheten och stödet kan upphöra (Säljö, 2014, s. 

306). Det är så man inom sociokulturellt perspektiv ser på samspel och lärande, genom 

scaffolding inom den närmsta utvecklingszonen lär sig eleven nya kunskaper (Säljö, 

2014, s. 306). 
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4. Metod 

I detta kapitel framgår det hur studiens material har samlats in (4.1) och urvalet (4.2). 

Vidare beskrivs hur materialet bearbetats och analyserats (4.3) och därefter förtydligas de 

etiska principerna (4.4) och begreppen reliabilitet och validitet (4.5), samt hur studien 

förhåller sig till dessa.  

4.1 Metod för materialinsamling 

Studien är kvalitativ med utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ 

forskning har ett tolkande synsätt och fokuserar på ord till skillnad från kvantitativ 

forskning där fokus är på siffror (Bryman, 2011, s. 40). Kvalitativa intervjuer är en bra 

metod för att förstå människors resonemang men också för att få syn på intervjuades 

känslor, erfarenheter och uppfattningar (Trost, 2010, s. 32, 43-44). Enkla och öppna 

frågor kan ofta inom kvalitativa intervjuer ge innehållsrika svar och mycket material att 

finna intressanta skeenden i (Trost, 2010, s. 25). Trost skriver om standardisering kopplat 

till frågor under intervjuerna och att låg grad av standardisering innebär stora 

variationsmöjligheter medan standard innebär avsaknad av variation och att allt är 

likadant för alla. Vid låg grad av standardisering anpassas intervjuerna efter den 

intervjuade vilket kan innebära att de frågor man utgår från ställs i den ordning som de 

passar och att följdfrågor beror på tidigare svar (Trost, 2010, s. 39).  Semistrukturerade 

intervjuer används ofta när det finns ett tydligt fokus med specifika frågeställningar som 

ska besvaras (Bryman, 2011, s. 416) och det är därför det används i den här studien. 

Under semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide, men 

intervjupersonen har stor frihet att formulera svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011, s. 

415). Inför föreliggande undersökning formulerades en intervjuguide (se bilaga 2) med 

öppna frågor som överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar. Enligt 

Bryman (2011, s. 419) ska frågorna i intervjuguiden vara öppet ställda och följdfrågor 

ska kunna formuleras. Men enligt Trost (2010, s. 72) behöver intervjuguiden inte följa en 

logisk ordningsföljd, det viktigaste är att den passar en själv. 

4.2 Urval 

Jag utgick från tre kriterier vid val av personer att intervjua. Det första var att lärarna 

skulle vara legitimerade i årskurs 1-3. Det andra var att de skulle ha minst fem års 
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arbetslivserfarenhet. Det tredje och sista kriteriet var att lärarna skulle använda sig av 

högläsning i sin undervisning. Anledningen till att lärarna skulle ha minst fem års 

erfarenhet var för att de skulle ha viss erfarenhet av arbete med högläsning och därmed 

kanske kommit fram till bra eller mindre bra arbetssätt. I studien ingår sex verksamma 

lärare i grundskolans årskurs ett och två. För översikt av deltagarna se figur 2. Lärarna 

arbetar i två olika kommuner på fem olika skolor. Med förhoppning om varierande svar 

valdes två olika kommuner då det kan förekomma liknande arbetssätt på skolor i samma 

kommun. Urvalet av lärare valdes dels efter tidigare kontakt men också genom råd om 

lärare vars högläsning genomsyrar hela undervisningen. Därför är urvalet dels ett 

bekvämlighetsurval men också ett subjektivt urval. Subjektivt urval utgår från att 

avsiktligt ”handplocka” personer utifrån relevans och kunskap om eller erfarenhet av 

ämnet. Bekvämlighetsurval utgår från att välja de första personerna som finns till hands 

(Denscombe, 2016, s. 77). Valet att intervjua sex stycken grundar sig på Trost (2010, s. 

143) tankar då han menar att för stort antal intervjuer kan leda till att materialet blir 

svårhanterligt och problematiskt att överblicka. Istället är det bättre att fokusera på färre 

intervjuer (Trost, 2010, s. 143). 

 

 

 

 

 

Figur 2.  

4.3 Genomförande och bearbetning av material 

Vid första kontakt om förfrågan till att medverka i studien skickades mail till fler lärare 

än vad som var tänkt att intervjuas. Det gjordes för att öka chansen att komma i kontakt 

med intresserade deltagare som hade tid att medverka. Det visade sig vara svårt att få 

svar och hitta lärare som kunde delta. Totalt svarade fyra av tio lärare att de kunde 

medverka. Genom en av lärarna kom jag sedan i kontakt med ytterligare två lärare som 

Lärare Erfarenhet Årskurs Kommun 

A 30 år 2 1 

B 30 år 2 1 

C 9 år 1 2 

D 22 år 2 2 

E 28 år 1 2 

F 31 år 2 2 
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ville delta. Det sättet att komma i kontakt med ytterligare personer att intervjua kallar 

Trost (2010, s. 141) för snöbollsmetoden. Intervjuerna genomfördes på respektive lärares 

arbetsplats och vid alla intervjuer användes intervjuguiden. För att rikta all 

uppmärksamhet mot den intervjuade spelades fem av sex intervjuer in. Enligt Trost 

(2010, s. 74) finns det både för- och nackdelar med att spela in ljud. Fördelen är att 

efteråt ha möjlighet att lyssna till vad som sagts och att anteckningar inte behöver göras 

under tiden vilket innebär att koncentrationen kan riktas mot frågorna och svaren. 

Nackdelen är att alla inte vill bli inspelade och att det kan uppfattas som besvärligt av 

den intervjuade. Det kan även vara tidskrävande att i efterhand lyssna och gå igenom 

materialet (Bryman, 2011, s. 428; Trost, 2010, s. 74). Anledningen till att en intervju inte 

spelades in var för att läraren istället ville visa mig deras arbete med högläsning genom 

att konkret visa hur de arbetade och berätta om det. Genom att hon berättade och visade 

hur de arbetade kunde mina intervjufrågor besvaras.  

Efter intervjuerna följde bearbetning och analys av materialet. Till skillnad från 

kvantitativa studier finns det inom kvalitativa studier enligt Trost (2010, s. 147) inte en 

uppsättning definierade tekniker vid analys. Istället måste fantasi och kreativitet vara ett 

hjälpmedel. Analysarbetet sker redan vid insamling av data och goda idéer för 

analysarbetet ska antecknas när de dyker upp (Trost, 2010, s. 148-149). Efter varje 

intervju avlyssnades inspelningen och sådant som var viktigt i förhållande till studiens 

syfte och intervjuguide transkriberades. Transkriberingen är viktig att kontrollera för att 

försäkra sig om att den är av god kvalitet, det kan exempelvis uppstå fel på grund av 

trötthet eller att man hört fel (Bryman, 2011, s. 429). Sådant som inte ansågs ha lika stor 

betydelse i förhållande till studiens syfte transkriberades inte, däremot skrevs det ner i en 

sammanfattning. Även om det materialet inte var lika betydelsefullt för studiens syfte 

kunde det komma till användning vid analys av materialet. Valet till varför data 

behandlades så här var med inspiration från Trost (2010, s. 150). Transkribering kräver 

mycket tid och genom att fokusera på det mest väsentliga sparades tid. Eftersom de delar 

som inte transkriberades inte kopplade till studiens syfte ansåg jag att jag inte gick miste 

om delar av materialet och dessutom kunde jag gå tillbaka och lyssna på inspelningarna 

igen om det behövdes. Trost (2010, s. 150) poängterar vikten att själv ha utfört alla 

intervjuer vid val av metoden. Minnet är viktigt och med hjälp av det hittar man enklare i 

intervjuerna, dessutom minns man lätt kroppsrörelser och ansiktsuttryck vilket kan vara 

intressant (Trost, 2010, s. 150). Vid analys av det transkriberade materialet utgick jag 
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från studiens frågeställningar. Varje lärare tilldelades var sin färg och under varje 

frågeställning samlade jag sedan det relevanta utifrån alla intervjuer. Genom att analysera 

materialet på detta sätt fick jag en tydlig överblick av det insamlade materialet kopplat 

till studiens frågeställningar. Under frågeställning två skapades även underrubrikerna 

före-, under- och efter högläsningen vilket gjorde det mer överskådligt. Eftersom jag 

samlade de olika lärarnas svar under varje frågeställning fick jag syn på likheter och 

skillnader mellan lärarnas svar som sedan kunde lyftas i resultatet.  

4.4 Forskningsetiska principer  

När lärarna kontaktades informerades de om de fyra allmänna huvudkraven på forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 

informationskravet informerades lärarna om studiens syfte och om villkoren för 

deltagande. De informerades också om att det själva bestämmer över sin medverkan och 

att det är fritt att avbryta sin medverkan när som helst och detta enligt samtyckeskravet. 

Det framgick också av nyttjandekravet att alla uppgifter om enskilda personer endast 

används för forskning. Uppgifter om deltagare i studien ges konfidentiellt och alla 

personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem vilket är kopplat till 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, begreppet används ofta i kvantitativa 

studier för att ta reda på om ett mått är stabilt (Bryman, 2011, s. 49). Reliabilitet ställer 

frågan om en studies resultat skulle bli samma om den genomfördes på nytt, eller om 

slumpmässiga betingelser spelat in (Bryman, 2011, s. 49). Hög reliabilitet innebär att 

situationen är standardiserad. Kvalitativa intervjuer förutsätter låg grad av 

standardisering (Trost, 2010, s. 132). Studien grundar sig i intervjuer av individer och 

eftersom människan inte är statisk utan tvärtom ingår i en process blir inte svaren på 

frågor detsamma varje gång (Trost, 2010, s. 132). Många forskare inom kvalitativ metod 

ser på sin rapport som en av flera tänkbara representationer och inte som en slutgiltig 

version av den sociala verkligheten. Det utgår inte från att det finns en absolut sanning 

om den sociala verkligenheten utan att det kan finnas flera beskrivningar av verkligheten 

(Bryman, 2011, s. 360). För att öka reliabiliteten har jag valt att utgå från två olika 

kommuner eftersom en och samma kommun kan arbeta efter samma metoder och 
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arbetssätt. Validitet syftar på frågan om författare av en studie lyckats besvara sina 

forskningsfrågor, alltså om resultatet motsvarar syftet (Bryman, 2011, s. 50). Under hela 

arbetsprocessen har studiens syfte och frågeställningar stått i fokus för att stärka studiens 

resultat och tillförsäkra högsta möjliga validitet. 
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5. Resultat 

I resultatet beskriv vilka syften med högläsning som lärare använder (5.1), sedan beskrivs 

arbetsprocessen kring högläsning (5.2). Arbetsprocessen är uppdelad så att det tydligt 

framgår vad som sker före, under och efter högläsning. Därefter lyfts för- och nackdelar 

som lärarna upplever med högläsning (5.3). 

5.1 Högläsningens många syften 

I studien framgår det att lärares syfte med högläsning är många och att syftet beror på 

vad läraren vill uppnå med högläsningen. Syftet kan vara att eleverna ska få en 

läsupplevelse för att skapa läsintresse. Den kan också syfta till att utveckla elevers 

ordförråd, användning av läsförståelsestrategier eller som utgångspunkt för att diskutera 

olika ämnen. Detta är syften alla lärare i studien lyfter fram men hur och hur mycket de 

arbetar med de olika syftena skiljer sig åt. 

Lärare C, D och F använder sig ofta av högläsning med syftet att skapa en positiv 

läsupplevelse.  

Den högläsning som sker varje dag i samlingen den vill jag ska vara en läsupplevelse 
i första hand. Att man får en positiv läsupplevelse och liksom öka viljan att vilja lära 
sig läsa och att hitta vad det är för härligt med just böcker (Lärare C).  

Det handlar mycket om att förmedla att läsning är något positivt, läslust. Det är 
egentligen den viktigaste delen, läsintresset, att man får barn att läsa för får man det 
så har man så väldigt mycket gratis (Lärare D). 

Nummer ett är en gemensam läsupplevelse tror jag mycket, samla ihop och knyta 
ihop gruppen. Högläsningen blir en grej som ”vi” gör (Lärare F). 

Liksom lärare C, D och F tycker lärare A, B och E att läsupplevelsen är viktig. 

Skillnaden är att lärare A, B och E även utgår från att syftet är att utveckla elevers 

läsförståelse. Lärarna har olika syn på syftet med högläsning och lärare C menar att det är 

viktigt att inte blanda ihop syftena. Morgonens högläsning ska vara en upplevelse för att 

få läsintresse. Högläsningsboken ska inte ”hackas” sönder genom modellering av 

läsförståelsestrategier eller för att arbeta med ordförrådet för syftet är att utveckla 

elevernas läsintresse, inte deras läsförståelse. Till skillnad från lärare C menar lärare A att 

man kan få ut så mycket mer av högläsningen än att det bara är en läsupplevelse. Hon 

menar att man får ut så mycket mer om man ställer frågor, samtalar och får med eleverna 

i texten. Lärare E berättar att hennes högläsning på senare år fått mer fokus på 
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språkutvecklande arbete och att det inte bara är en läsupplevelse utan att högläsningen 

också ska vara språkutvecklande. 

5.2 Lärarnas arbetsprocesser med högläsningen 

För att tydliggöra lärarnas arbetsprocesser kring högläsning har rubrikerna före (5.2.1), 

under (5.2.2) och efter (5.2.3) skapats. Detta för att skapa en tydlig bild av vad som görs i 

de olika processerna. 

5.2.1 Före högläsningen 

Arbetsprocessen börjar hos samtliga lärare genom val av lämplig bok. Samtliga påpekar 

att valet ska grunda sig i elevernas behov och intressen men valet beror också på vilket 

syfte högläsningen har. Val av bok kan också grunda sig i olika teman vilket samtliga 

lärare berättar. Behöver gruppen arbeta med relationer och kamratskap så väljs en 

högläsningsbok med det temat. Boken ska även vara vardagsnära så att eleverna kan 

relatera och känna igen sig.  

Det kan vara ett tema som ligger att ’nu är det världsboksdagen och nu pratar vi 
mycket om Martin Widmark’ då väljer man en bok av honom just därför. Eller är det 
ett område man pratar om, till exempel rymden och då väljer vi kanske en fantasy-
rymdbok eller nått annat som har med temat att göra (Lärare F). 

Lärare A väljer även bok efter vad som är inne just nu eller nya böcker. Då väljer hon 

oftast tre böcker där eleverna sedan får rösta på den bok de vill ha som nästa 

högläsningsbok. Det kan också vara så att klassen läst mycket inom en viss genre och då 

väljs en bok med en annan genre till nästa gång. Läser klassen en faktabok om äpplet 

baserar hon ibland sitt val på det och väljer då ”sagan om äpplet” för att det ska höra ihop 

med samhälls- och naturvetenskap. 

Lärare C lägger stor vikt vid val av bok. I början av ettan fick hon tips om Sandvargen 

(2016), skriven av Åsa Lindh. 

Jag tyckte att den var helt underbar men insåg snabbt att det var en bottenbok i 
elevgruppen. Boken var alldeles för abstrakt och bildfattig med tjocka kapitel. För 
vissa barn var den fantastisk men för de allra flesta var den för svår (Lärare C). 

Efter lärarens misstag har val av bok fått mycket uppmärksamhet. Enligt henne är det 

viktigt att boken inte är för tjock eftersom det tar för långt tid innan man läst klart. Det 
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ska även vara korta kapitel i boken så att man alltid hinner läsa klart och få ett avslut. 

Bildstöd nämner hon också som en viktig del då hon har många nyanlända i klassen och 

för dem är bildstödet jätteviktigt. När lärare E väljer bok är syftet ibland att skapa 

läsintresse hos eleverna. Hon presenterar då en bokserie där de tillsammans har 

högläsning av första boken i serien. Sedan är tanken att eleverna ska ha skapat ett intresse 

för serien och sedan själva välja att läsa de andra delarna i serien på egen hand. 

Arbetsprocessen som följer efter val av bok skiljer sig hos de olika lärarna. Om lärarna 

introducerar en helt ny högläsningsbok tittar samtliga på bokens framsida, tillsammans 

med eleverna beskriver de framsidan och bilden av högläsningsboken. Alla använder sig 

av läsfixaren spågumman och diskuterar vad de tror boken kommer handla om. Lärare F 

använder sig av framsidan på boken men på ett annat sätt än vad de andra beskrivit. 

Innan klassen läser första kapitlet tittar de inte på framsidan, de läser det första kapitlet 

och efter det använder de sig av läsfixaren konstnären. Eleverna får då utifrån den 

information de fått av första kapitlet rita sin inre bild av hur de tror framsidan ser ut. 

Efter det tittar de på bokens framsida och jämför med sina egna bilder. 

Många av lärarna startar högläsningen med att återkoppla till vad som hände då de läste 

boken sist. Lärare C berättar att det ibland kan vara svårt för eleverna att minnas men 

genom att titta tillbaka på bilderna minns eleverna ofta vad det handlade om. Lärare C 

och D fokuserar mycket på att högläsningen ska vara en positiv läsupplevelse och när det 

är syftet med högläsningen förbereds eleverna inte på texten i förväg, exempelvis genom 

att förklara svåra ord. Orden förklaras istället när de dyker upp i texten eftersom det då är 

ett bra tillfälle att som lärare modellera. Lärare D menar att det annars kan bli många 

lösryckta ord utan sammanhang som eleverna ändå inte minns. 

Är syftet med högläsningen däremot att utveckla läsförståelsestrategier arbetar lärare C 

och D annorlunda. Lärare C arbetar mycket med ordförståelse, hon förklarar då vissa ord 

ur texten före högläsningen. Läraren skriver orden på tavlan och förklarar betydelsen för 

eleverna. När orden sedan dyker upp under högläsningen ska eleverna vifta med handen 

för att visa att de har hört orden. Hon menar att arbetssättet gör att eleverna koncentrerar 

sig och noga lyssnar efter orden. Lärare D brukar inte förklara ord innan högläsningen 

även om syftet är att utveckla elevers läsförståelsestrategier utan det förklaras fortfarande 

när de dyker upp i texten. Däremot kan eleverna innan högläsningen få en fråga som de 

ska tänka på under tiden och sedan svara på efter högläsningen. 
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Lärare A, B och E använder sig nästan alltid av spågumman innan högläsningen. 

Eleverna ska till exempel titta på framsidan av boken eller på kapitlets rubrik och 

använda sig av spågumman för att diskutera vad de tror det kommer handla om. Lärare A 

använder sig också av detektiven och tar då ut fem-sex ord ur kapitlet som eleverna ska 

lära sig, men det kan också vara uttryck som ”han blev blöt som en disktrasa”. Orden 

sätter hon antingen in i meningar eller så får eleverna hjälpas åt att förklara tillsammans i 

klassen eller för en kompis vad orden betyder. Eleverna kan även få en fråga innan 

högläsningen som de ska tänka på under högläsningen och svara på efteråt vilket är något 

som samtliga lärare i studien arbetar med. 

Lärare B tar ut tre ord inför kommande högläsning som eleverna ska skriva meningar om 

i en enskild loggbok. Efter det delar eleven med sig av meningarna till kompisen bredvid 

och några elever läser högt för klassen. Därefter tittar de på textens rubrik och eleverna 

får skriva en fråga var till rubriken. Eleverna får början av meningen som börjar med 

”Jag undrar…” och ska sedan skriva klart meningen. Eleverna läser sedan frågan för en 

kompis och läraren läser vissa av frågorna högt för eleverna. Efter det har läraren 

förstorat en bild på storskärm som de kommer möta i högläsningen. Eleverna ska då 

skriva meningar till bilden, de ska börja på ”Jag ser…”, ”Jag undrar…” och ”Jag tror…”. 

Alla elever delar sedan sina tankar med någon och några tankar lyfts högt i klassen. 

Därefter har läraren plockat ut en mening ur högläsningstexten. Tillsammans läser 

klassen meningen högt flera gånger. De läser med olika intonation och röstlägen, 

exempelvis med arg, glad eller ledsen röst. Ibland reflekterar de kring meningen och 

ibland byter de ut ord i meningen och leker med den. Gör de om meningen läser de ofta 

högt för varandra hur det blir. Lärare B berättar att den här stunden före högläsningen 

inte tar så lång tid men att den ger mycket och gör alla mer nyfikna på högläsningen som 

kommer. Hon beskriver även högläsningsstunderna som ”våra guldstunder”. 

5.2.2 Under högläsningen 

Under högläsningen tänker samtliga lärare på röstläge och intonation för att leva sig in i 

boken. Lärare C och D som ibland utgick från att syftet med högläsningen var att skapa 

en positiv läsupplevelse modellerar under högläsningen och förklarar nyckelord eller 

återkommande ord. När syftet med deras högläsning är att utveckla elevers 

läsförståelsestrategier och ordförråd ser arbetet annorlunda ut. Lärare C har under en 
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längre period arbetat med sagor, hon har då läst mycket sagor för klassen. En gång i 

veckan har det varit fokus på en berättelse, exempelvis Rödluvan. På måndagen har hon 

börjat med att läsa Rödluvan utan att stanna. Dagen efter har hon plockat ut cirka 10-15 

ord från berättelsen och skrivit på tavlan och gått igenom betydelsen med eleverna. 

Sedan har hon läst Rödluvan en gång till och då har eleverna fått vifta när de hör orden 

de gått igenom. Eleverna har då varit väldigt koncentrerade på att leta ord i högläsningen. 

En annan dag samma vecka läser läraren samma saga en tredje gång men då utan att 

stanna upp vid orden. Hon menar att hon ser att eleverna reagerar när de hör orden och 

att de förstår.  

Lärare D arbetar dels med syftet att bidra med läsupplevelse men också 

läsförståelsestrategiträning. Vid högläsning med syfte att utveckla läsförståelsestrategier 

är eleverna aktiva och en metod de använder är att eleverna ska räcka upp handen när de 

hör ett ord som de inte förstår. Eleverna ska då säga stopp och läraren skriver ordet på 

tavlan och förklarar vad det betyder, på samma sätt arbetar även lärare E. Lärare D 

berättar att eleverna blir duktiga på att samla ord och att de är medvetna om att ord är 

viktigt för att förstå en text. De sparar inte orden i en ordbank men följer däremot upp 

orden dagen efter och kollar om eleverna kommer ihåg dem. Vid högläsning av detta slag 

stannar läraren upp och modellerar genom att resonera högt hur hon själv gör när hon 

läser. Hon ställer frågor som får eleverna att reflektera, exempelvis ”har du varit med om 

något sådant?”. Hon påpekar att hela metakognitionen är svår för eleverna men att det är 

lätt att få med dem på spågumman.  

Lärare F tycker det är viktigt att uttrycka sig och dramatisera högläsningen, exempelvis 

ha små attiraljer och lägga till något synligt. Hon byter ofta plats under tiden och ändrar 

rösten för att inspirera eleverna. Under intervjun påpekar både lärare A och B betydelsen 

av att leva sig in i boken och att man är som dem i boken. Eleverna sitter under 

högläsningen i båda fallen på en matta. Läser läraren till exempelvis ”björnen lufsar 

iväg” då ställer läraren frågan ”hur lufsar man?” och då ska alla lufsa. Alla ska vara med 

i boken och gå i karaktärernas fotspår. Under tiden använder både lärare A och B även 

bildstöd på storskärm så att eleverna hela tiden får nya intryck. Ibland pekar de där de 

läser och följer med i texten och modellerar, inte bara förståelsestrategier utan även 

grammatik, skrivregler och uppbyggnad av språket. De lyfter då exempelvis 
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utropstecken, punkt och stor bokstav. Under tiden som de läser har eleverna i uppgift att 

räcka upp handen om de hör de orden som de blivit förberedda på innan läsningen. 

Lärare B beskriver att hon innan högläsningen förberett olika ställen i boken med förslag 

på lässtopp. Vid lässtopp ställer hon frågor, lyfter meningar eller korta dialoger där några 

elever får dramatisera. Ofta lyfter hon de meningar hon redan före läsningen förberett 

eleverna på. Det skapas då en aha-känsla när eleverna får möta meningen igen och denna 

gång i sitt sammanhang. Anledningen till att hon har förberett olika stopp är för att det är 

en balansgång att inte göra för många stopp, det ska finnas ett ”läsflow” utan avbrott. 

Samtliga lärare använder även högläsning för att modellera och synliggöra språkets 

struktur och skrivregler. De synliggör även olika genrer och vad som är specifikt för 

dem. Exempelvis tydliggörs berättelsers struktur genom högläsningen: 

Sen mycket det här med en inledning, handlingen, avslut så att det kommer in naturligt 
och kunna nämna det vid namn. För det är mycket nationella prov från trean och uppåt 
som just det handlar om det här med inledning, handling och avslut (Lärare F). 

När lärare F har högläsning sitter elever bara och lyssnar men de har även en bok där de 

kan skriva ner ord de hör under tiden. Om eleven hör ett nytt ord skrivs det snabbt ner i 

ordboken, efteråt får frivilliga visa sina ord som de tyckte var spännande. De kallar det 

inte för svåra ord utan nya eller spännande ord. När läraren läser högt ur en skönlitterär 

bok förbereds eleverna inte på ord innan eller under läsningen. Istället utgår läraren från 

elevernas val av ord som de skriver i sina ordböcker. Hon berättar att eleverna ofta 

förstår ord som hon tänkte var svåra, medan de ofta undrar om ord hon inte hade lyft: 

Varenda gång tänker jag att nu kommer de fråga om det och det och det ordet, men 
de kan de orden och de som jag sladdar över kan de inte. Så att jag som vuxen blir 
väldigt aha-tänkande för texter över huvud taget. De kan de där kluriga nya orden 
som vi vuxna inte kan som vi känner att vi skulle vilja ha en ordbok. Ordboken är en 
succé (Lärare F).  

Efteråt får de elever som vill skriva in orden i sin ordbok och sedan skriva en mening till 

för att visa att de har förstått ordet. 

Hur ofta och länge lärarna högläser varierar. Lärare A och B använder högläsning flera 

gånger om dagen, lärare C, D och F använder högläsning en gång om dagen medan lärare 

E har högläsning två till tre gånger i veckan. Hur länge högläsningen är ligger mellan 10-

30 minuter, ibland längre och ibland kortare. Lärare C, D, E och F berättar att de ofta 
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läser cirka 10 minuter eftersom eleverna inte orkar längre än så. Hos samtliga lärare är 

högläsningen oftast schemalagd men det händer att det sker spontant om det finns tid 

över. 

5.2.3 Efter högläsningen 

På vilket sätt och hur mycket lärarna bearbetar högläsningen efteråt skiljer sig åt men om 

högläsningen grundar sig i ett tema, exempelvis kamratskap, bearbetas alltid 

högläsningen efteråt hos samtliga lärare. 

Har jag valt bok medvetet efter något som klassen behöver samtala om är det ett 
ypperligt tillfälle att diskutera ganska mycket efteråt. Nu läser vi en bok med mycket 
känslor och då har många mycket att säga efteråt så då blir det längre samtal. Man 
bearbetar det man läser och får en gemensam upplevelse (Lärare C). 

Vi har arbetat med kamratrelationer och då kan det bli väldigt bra diskussioner kring 
en bok. Även svåra saker som dödsfall går att koppla till högläsningen. Där är boken 
fantastisk att kunna identifiera sig med huvudpersonen så man inte känner sig ensam. 
Det finns oändliga möjligheter vad gäller böcker och vad man kan använda dem till 
(Lärare D). 

Lärarna använder ibland högläsningen som utgångspunkt för samtal om något som 

eleverna behöver diskutera. Precis som lärare D säger finns det oändliga möjligheter vad 

gäller böcker och detta påpekar även lärare B. Genom hennes val av böcker skapas ett 

naturligt samtal där exempelvis olika familjekonstellationer lyfts och diskuteras. De läste 

exempelvis en bok om två homosexuella föräldrar och hon menar att genom boken 

skapas naturliga samtal som kanske annars kan vara svåra att komma åt. Men genom 

högläsningen skapas ett naturligt samtal som också kopplas till elevernas nivå. Förutom 

samtal som skapas genom teman arbetar lärare B med att eleverna efter högläsningen 

använder sina loggböcker. Det kan exempelvis vara att eleverna ska skriva en tanke om 

hur de tror att det ska gå för huvudpersonerna boken eller att de ska rita en bild till något 

som gestaltas i texten. Även lärare A utgår från loggbok efter högläsningen: 

Eleverna har varsin loggbok så den är som rutin nästan varje dag. Är det någon 
So/No-bok vi läser kan de få i uppgift att måla en bild efter, exempelvis nu ska ni 
måla hur ni tror slutet är. Eller så ska de skriva om hur de tror slutet är (Lärare A). 

Lärare A berättar att eleverna kan ha fått frågor under högläsning att tänka på och som 

efteråt diskuteras för att sedan skrivas i loggböckerna. De utgår från frågorna ”Jag tror.. 

Jag undrar..”. Eleverna får början av meningarna och ska sedan själva skriva klart 
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meningarna. När lärare A läst ut en högläsningsbok ser de ibland en film av samma bok, 

exempelvis Kalle och chokladfabriken. De skriver också en recension av boken och gör 

ett pic-collage. Genom att göra recension och pic-collage utifrån den gemensamma 

högläsningsboken lär sig eleverna hur de sedan kan göra samma sak när de läst klart egna 

böcker. 

Lärare C, D, och E bearbetar endast muntligt efter högläsningen och det kan innebära att 

eleverna fått en fråga före högläsningen som de nu ska diskutera. Det kan också handla 

om att eleverna ska berätta vad de tyckte om/inte tyckte om i högläsningen, hur de skulle 

velat ha ändrat den och hur den skulle kunnat sluta om de fick bestämma. 

Det är inte så genomtänkt vad som blir efter varje kapitel men jag ställer alltid någon 
fråga, ofta en text-till-själv fråga. Exempelvis om det är någon mer som känt samma 
sak. Vid varje tillfälle gör vi ingenting speciellt efter utan vi fortsätter med nästa grej 
på dagens schema. Däremot om en hel bok är avslutad brukar vi prata om vad den 
handlade om och försöka summera och få med dem viktigaste delarna ” (Lärare C). 

Är det en bok som tar upp värdegrundsfrågor då kanske man pratar om innehållet. 
Hur personerna gjorde och om eleven hade vart huvudpersonen, hur hade du gjort 
då? Hade du gjort likadant? Så att man fortsätter tanken (Lärare E). 

Lärare F arbetar mycket muntligt efter högläsningen men det sker även viss skriftlig 

aktivitet. När de läst ett kapitel eller en bok får eleverna visa vad de tyckte om 

kapitlet med hjälp av sin tumme. De ska då visa tummen upp, åt sidan eller ner för 

att sedan argumentera för vad de tyckte. När de arbetar med läsförståelsestrategier 

använder de sig ibland av läsfixaren reportern och ställer fem frågor till 

huvudrollsinnehavaren. Om de använt sig av läsfixaren konstnären före högläsning 

gör dem det även efter högläsningen. De målar då en ny bild utifrån inre bilder de 

skapat om boken, sedan jämför de den första bilden med den nya för att se om 

bilden förändrats. När de läst ut en bok gör de alltid en recension antingen muntligt 

eller skriftligt för att kolla vad de tyckte. Lärare F berättar också att eleverna ger 

henne formativ bedömning efter högläsning i form av två stjärnor och en önskan. 

De läser högt i sina grupper när de läser läsläxa och använder två stjärnor och en 
önskan. Så de har blivit att de också gett mig det när vi haft högläsning. ’Du läser 
spännande, du får aldrig sluta, du stannar vid punkt, läser sakta så vi hänger med’, 
sen en önskan att det ska vara en längre stund nästa gång, eller att de vill måla 
innan eller efter […] det är roligt att det är åt båda håll, en win win (Lärare F). 

Under intervjun fick samtliga lärare frågan om de använde sig av någon forskning eller 

modell i arbetet med högläsning. Det framgick att det inte var någon som utgick helt och 
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hållet från någon modell men att de inspirerades av olika forskare. Alla lärare använder 

sig av läsförståelsestrategier från En läsande klass. Samtliga påpekade att de plockar 

intressanta aspekter från olika forskares material och skapar en undervisning efter det. 

Forskare och författare som lärarna inspireras av är bland annat Anne-Marie Körling, 

Barbro Westlund, Ingvar Lundberg och Catharina Tjernberg. 

Ingvar Lundberg är ju guru på området, det är gammal forskning egentligen men det 
är fortfarande det vi jobbar efter hans sätt att se på läsning och det utvecklar språket. 
Och vikten av det. Ska man luta sig på någon så. Det är mycket med läsfixarna, 
läsförståelsestrategier, mycket fokus på det (Lärare D). 

Jag plockar nog från det mesta. Jag har ju med mig en-läsande-klass-gubbarna i 
strategierna fast jag utgår inte från En läsande klass som material. Jag jobbar mer 
utifrån Barbro Westlund och det är ju utifrån hennes forskning kring lässtrategier 
och läsförståelse. En annan som jag inspirerats mycket av är Anne-Marie Körling 
och hennes text- och bildpromenader. Jag försöker plocka bitar från det också 
(Lärare C). 

Lärare A nämnde också Vygotskij som inspiratör i arbetet med högläsning. I 

högläsningsboken arbetar klassen tillsammans. Läraren modellerar så att eleverna 

sedan på egen hand vet hur de kan använda läsförståelsestrategier och utveckla sin 

läsförståelse. 

5.3 Högläsningens för- och nackdelar 

I studien framgår det att högläsning enligt lärarna anses domineras av fördelar och att 

nackdelar är få. Generellt hade alla lärare svårt att lyfta nackdelar och menade att det mer 

är svårigheter som kan uppstå i samband med högläsningen. Lärare C och D ansåg att det 

var en svårighet att hitta en bok som passar alla elever kopplat till den språkliga nivån de 

befinner sig på. Det är enligt dem en av de största utmaningarna i arbetet med 

högläsning. Lärare B menar att ”ordning och reda” under högläsningen eller för många 

stopp kan vara en nackdel då det kan medföra att eleverna tappar intresset. För att 

högläsningen ska bli lyckad menar lärare B även att eleverna måste ha tillgång till text 

och bild och finns inte det är det en nackdel. 

Fördelarna som skapas genom högläsning är många. Lärare A menar att hon inte kan ge 

tillräckligt med förslag. Det hon lyfter är exempelvis att högläsningen gynnar elevernas 

språk, relationer till varandra, läsförståelse och samvaro med varandra. Övriga lärare är 

inne på samma spår och menar att en av fördelarna är att det skapas ett ”vi” genom 

aktiviteten. Högläsningen är sammansvetsande och inkluderande, tillsammans upplevs 
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känslor och eleverna utvecklar empati och nya perspektiv. Lärare F beskriver det som en 

magisk stund som de tillsammans deltar i. Högläsningen skapar även möjlighet att som 

lärare modellera läsförståelsestrategier, men också olika textgenrer och det svenska 

språkets grammatik. Lärare E är inne på samma spår: 

Jag ser bara positiva effekter med högläsning, det är så viktigt för barns 
språkutveckling och det börjar redan när de är små och man ska läsa mycket 
tidigt.[…]. Och för barn med andraspråk som ska lära sig mycket svenska är det en 
möjlighet för också. Sen behöver man kanske anpassa högläsningen för dem och 
förklara mycket ord men det är ju gynnsamt för alla elever (Lärare E). 

 

Lärare B menar att eleven får tänka på en hög kognitiv nivå genom högläsning, tanken 

utvecklas genom reflektion av läsupplevelsen både muntligt och skriftligt. En annan 

positiv effekt av högläsningen som lärare B lyfter är att eleverna får enklare att uttrycka 

sina tankar i skrift. En fördel lärare D lyfter är att högläsning kan användas på en mängd 

olika sätt. Det kan utveckla elevers eget läsintresse och förmedla att läsning är något 

positivt. Högläsning är även fördelaktigt för ordförrådet då det har visat sig att 

högläsning eller egen läsning visat sig vara det sättet man lär sig nya ord på enligt lärare 

D. 
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6. Diskussion 

I kapitlet följer en metoddiskussion (6.1) och resultatdiskussion (6.2). I 

metoddiskussionen diskuteras val av studiens metod och i resultatdiskussionen diskuteras 

studiens resultat i förhållande till teoretisk utgångspunkt, styrdokument och forskning 

inom området. Avslutningsvis framgår förslag till framtida forskning (6.3). 

6.1 Metoddiskussion 

I studien undersöks enskilda lärares beskrivningar av arbete med högläsning och därför 

valdes en kvalitativ metod. Enligt Trost (2010, s. 32) är det passande med kvalitativ 

studie om man är intresserad av att förstå eller urskilja handlingar. Semistrukturerade 

intervjuer valdes eftersom det innebär låg grad av standardisering vilket innebär stora 

variationsmöjligheter (Trost, 2010, s. 39). Det gav mig möjlighet att ställa följdfrågor 

som kan bidra till fördjupade svar. Det har även gett mig möjlighet att ändra ordning på 

frågorna beroende på vad lärarna svarat eller ta bort frågor som redan blivit besvarade. 

Då jag endast hade erfarenhet av att intervjua elever kan min brist på erfarenhet av att 

intervjua lärare påverkat resultatet. Detta eftersom jag inte kände mig helt bekväm i 

situationen och för att jag inte gjort en pilotstudie och testat intervjufrågorna innan. I 

början fanns en tanke om att göra en pilotstudie för att pröva intervjuguide och att 

intervjua lärare, men eftersom det var tidsbrist gjordes inte det. Detta kan vara en svaghet 

med studien då resultatet kanske hade blivit annorlunda om jag hade prövat att intervjua 

lärare innan genomförandet. 

Jag utgick från att spela in alla intervjuer för att rikta all fokus mot lärarnas svar, därmed 

ville jag inte skriva anteckningar och missa fokus på samtalet. Genom att spela in kunde 

jag efteråt gå tillbaka och lyssna på vad som sagts ordagrant vilket är en fördel. Eftersom 

jag spelade in intervjuerna transkriberades de efteråt. En nackdel med det var att det tog 

lång tid att lyssna och transkribera vilket även nämns som en av nackdelarna med att 

spela in och transkribera (Bryman, 2011, s. 428; Trost, 2010, s. 74 ), men eftersom 

antalet intervjuer inte var så många fungerade det ändå. En av intervjuerna (Lärare B) 

spelades inte in eftersom läraren valde att berätta om deras arbete med högläsning genom 

att visa mig hur hon arbetade. Jag visste inte att läraren skulle göra detta men med 

respekt för arbetet lät jag henne gå runt och visa och berätta hur de arbetade. Jag 

lyssnade, tog kort och antecknade det hon berättade för att komma ihåg. Efteråt skickade 
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hon även en text där hon tydligt beskrev sitt arbete med högläsning. Vid oklarheter eller 

frågor var jag även välkommen att höra av mig vilket jag gjorde. Detta har bidragit till att 

jag kunnat få en så bra bild som möjligt av materialet även om samtalet inte spelades in. 

Även om jag inte intervjuade läraren så blev mina intervjufrågor besvarade när hon 

berättade om arbetet. Jag kan även se en fördel i och med att vi inte satt ner och pratade 

under intervjun. Genom att vi rörde oss i klassrummet och läraren konkret visade hur de 

arbetade minns jag vissa bitar bättre från det samtalet än de intervjuer jag spelat in. 

Genom att gå runt och samtala och konkret se hur de arbetade skapades inre bilder i 

huvudet vilket har hjälpt mig minnas och tänka tillbaka och det ser jag som en styrka i 

mitt arbete. 

Jag valde att intervjua sex lärare i årskurserna ett och två, av de lärare som intervjuades 

var tre stycken kända av mig sedan tidigare och tre stycken var för mig främmande. Det 

var till en början svårt att få kontakt med lärare som ville ställa upp och eftersom det 

fanns en viss tidsbegränsning kontaktades tre lärare som jag varit i kontakt med tidigare. 

Utöver det kom jag i kontakt med tre lärare som jag inte varit i kontakt med tidigare, två 

av dem kontaktades eftersom jag fått tips om deras högläsningsarbete.  Detta är val som 

har påverkat mitt resultat eftersom jag redan innan visste att de arbetade mycket med 

högläsning både före, under och efteråt och att det var insatta i ämnet. När det gäller fyra 

övriga deltagare visste jag bara att de arbetade med högläsning i sin undervisning men 

inte hur mycket de arbetade med det. 

Intervjufrågorna skickades inte till deltagarna före intervjun eftersom jag ville ha 

spontana svar. Hade intervjufrågorna skickats innan intervjun hade lärarna kunnat 

förbereda sig och därmed bidra till mer omfattande svar. Eftersom jag ville ha en bild av 

lärarnas verklighet som den är idag gjordes inte det eftersom risken då finns att svaren 

inte överensstämmer med verkligheten och detta är något som jag ser som en styrka med 

studien. Det som kan vara en svaghet och påverkat resultatet kan vara att lärarna i viss 

mån har försökt säga det som de tror att jag är ute efter och därför anpassat sina svar efter 

mig. Tolkning och analys av materialet har även färgats av mina tidigare erfarenheter och 

syn på högläsning i undervisning med grund i den litteratur och forskning jag läst om 

ämnet. 

Studien bygger på sex lärares subjektiva syn på arbete med högläsning och för att hävda 

att studien har god validitet har en passande metod använts för att svara på syfte och 
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frågeställningar. I kvalitativa intervjuer kan validitet anses felplacerat enligt Trost (2010, 

s. 133) eftersom studien utgår från människors personliga tankar. Jag anser dock att 

studien fyller sitt syfte och når god validitet. Reliabilitet handlar om studiens 

tillförlitlighet och ställer frågan om en studies resultat skulle bli samma om den 

genomfördes på nytt (Bryman, 2011, s. 49). Eftersom studien utgår från människor som 

ingår i en process blir inte svaren på frågorna samma varje gång (Trost, 2010, s. 132) och 

därför kan det bli svårt att mäta en kvalitativ studies reliabilitet. För att öka studiens 

reliabilitet valdes två olika kommuner då skolor i samma kommun kan ha liknande 

arbetssätt. Det visade sig finnas en viss skillnad kring arbetet med högläsning mellan de 

två kommunerna. På skolorna i kommun två fungerar högläsning som ett komplement till 

övrig undervisning medan högläsning är utgångspunkten för övrig undervisning i 

kommun ett. Studien är dock svår att generalisera eftersom den utgår från intervjuer med 

ett litet antal individer och Bryman (2011, s. 369) menar att det är omöjligt att 

generalisera sådana resultat. De personer som intervjuas i en kvalitativ undersökning kan 

enligt honom inte vara representativa för en population. 

6.2 Resultatdiskussion 

Reichenberg (2008, s. 7) betonar vikten av att utveckla en god läsförmåga eftersom det är 

en viktig byggsten för hela skolgången. Genom att eleverna läser kan de tillägna sig 

kunskap inom alla ämnen vilket även framkommer som betydelsefullt i den här studiens 

resultat. En av lärarna beskriver att det mest centrala med högläsningen är att få barn att 

läsa för då får de ”så mycket gratis”. Enligt henne är det viktigt att syftet med högläsning 

är att förmedla läslust. Alla lärare i studien lyfter läsupplevelsen och läsintresset som en 

betydelsefull del för att få barn att läsa. Det finns en viss skillnad mellan några av lärarna 

då vissa av dem kopplar ihop läsupplevelse och läsintresse med syftet att utveckla 

läsförståelse, medan vissa ofta endast väljer att fokusera på läsupplevelsen. De lärarna 

som ofta endast fokuserar på läsupplevelsen menar att den högläsning som sker varje dag 

i första hand ska vara en läsupplevelse för att det ska öka elevernas vilja till att lära sig 

läsa. Fridolfsson (2015, s. 197-198) menar dock att det huvudsakliga syftet med läsning 

är förståelsen.  

Genom undervisning inom läsförståelse ska eleverna upptäcka läsförståelsestrategier som 

de sedan ska kunna tillämpa på egen hand och utvecklas som läsare (Fridolfsson, 2015, s. 

197-198). Enligt de erfarenheter jag har av lärares arbete med högläsning är syftet oftast 
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en lugn stund där eleverna ges en läsupplevelse. I enighet med vissa av lärarna i studien 

anser jag att läsupplevelsen är betydande men att syftet samtidigt borde vara att utveckla 

elevers läsförståelse. De lärarna som i studien arbetade med läsupplevelse och utveckling 

av elevers läsförståelse parallellt menar att det finns så mycket mer att få ut av 

högläsningen än att den endast är en läsupplevelse. Jag delar denna uppfattning och 

personligen har jag svårt att se varför det ena nödvändigtvis utesluter det andra.  

Skolans uppdrag innebär att främja ett lärande där individen stimuleras och ges rika 

möjligheter att läsa, samtala och skriva. Detta ska utveckla elevers möjligheter att 

kommunicera och skapa tilltro till den språkliga förmågan (Skolverket, 2017b, s. 8). 

Lärarna nämner att det genom högläsning skapas en gemenskap och en ”vi-känsla”. Detta 

lyfter även forskning inom området, genom högläsning skapar klassen en sammanhållen 

läsupplevelse (Jönsson, 2007, s. 61-62; Fridolfsson, 2015, s. 204; Wedin, 2011, s. 111). 

Den gemensamma stunden är en av fördelarna med högläsning som lyfts i studien, 

fördelen är också att alla elever oavsett läsförmåga kan delta vilket också bidrar till att 

eleverna får ta del av texter och information de annars inte kan tillägna sig på egen hand 

(Wedin, 2011, s. 111). 

Samtliga lärare lyfter högläsning med syfte att diskutera olika ämnen i klassen vilket 

även Roe (2014, s. 163) och Wedin (2011, s. 110) skriver om. Eftersom högläsning är en 

aktivitet som bidrar till att alla har möjlighet att ta del av samma information är 

aktiviteten bra för att gå igenom nytt ämnesområdet och ge en fylligare bild av området 

(Roe, 2014, s. 163; Wedin, 2011, s. 110). När högläsningen grundar sig i ett ämne eller 

tema som exempelvis vänskap bearbetar samtliga lärare högläsningen, däremot ser 

bearbetningen olika ut mellan lärarna. Två av lärarna använder sig av loggbok både före 

och efter högläsningen vilket kan kopplas till Jönssons (2007) studie där eleverna 

använder sig av loggbok för att skriva ner sina reflektioner och därefter arbeta med 

textsamtal i klassen. Loggbok används för att alla elever ska delta i samtalet som följer 

och studien visar att eleverna fördjupar sina tankar, möter nya perspektiv och utvecklar 

sin förståelse med hjälp av textsamtalen (Jönsson, 2007). Under de intervjuer jag gjorde 

framkom det att lärarna som inte arbetade med loggböcker skulle vilja göra det och med 

tanke på Jönssons studie anser jag att användning av loggbok är ett bra sätt för att få alla 

elever delaktiga i samtalen eftersom de då har fått reflektera och skriva ner egna tankar 

innan klassens gemensamma samtal. Enligt Fridolfsson (2015, s. 204) måste högläsning 

följas av samtal för att bidra till att eleverna utvecklar läsförståelsestrategier vilket 
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lärarna arbetar med kopplat till olika ämnen, men i studien framkommer det att endast två 

av sex lärare gör det kontinuerligt i sin undervisning. 

Även om vissa av lärarna i studien arbetar med högläsning i syfte att endast bidra med en 

läsupplevelse så arbetar de också för att utveckla elever läsförståelse genom utveckling 

av läsförståelsestrategier, även om det sker var för sig. Alla lärare nämner projektet En 

läsande klass och arbetar med de läsförståelsestrategier som ingår där. Projektet har mött 

viss kritik vilket även en av lärarna nämner under intervjun. Det är ingen av lärarna som 

utgår helt från materialet utan de använder sig av delar av det och plockar sedan från 

olika material. Under en av intervjuerna påpekades även att läsförståelsestrategierna inte 

fick vara i fokus, de nämnde strategierna först efter att de använt dem för att eleverna inte 

skulle fastna i ”nu ska vi använda spågumman”. Jag tycker det är positivt att lärarna 

använder de delar av materialet de anser är relevant och sedan skapar sin egen 

undervisning. Vissa av lärarna använder sig även mycket av konstnären och även om den 

saknar empirisk grund så är min tolkning att den är uppskattad och jag kan själv tänka 

mig att använda mig av den i framtiden. Vissa elever kan ha svårt att formulera sig med 

skrivna ord och då tänker jag att konstnären kan vara bra att använda. Den bjuder även in 

till kreativitet vilket även läroplanen (2017b) lyfter fram som en viktig byggsten i 

undervisningen. Enligt Stensson (2006, s. 33) får vi en djupare förståelse då vi skapar 

inre bilder och de gör oss mer engagerade samtidigt som de ökar vår förmåga till kreativt 

tänkande. 

När lärarna arbetar med läsförståelsestrategier arbetar samtliga med att modellera för 

eleverna. För att eleverna ska utveckla förmågan att röra sig i text och förstå innehållet 

behövs läsförståelsestrategier (Liberg, 2010, s. 15). Enligt Körling (2006) är lärarledd 

undervisning och diskussion ett sätt att tydliggöra läsförståelsestrategier och ju större 

medvetenhet om läsförståelsestrategier eleverna har desto större blir deras lärande 

eftersom de då blir bättre läsare med god läsförståelse (Körling, 2006, s. 108). Läraren 

ska modellera läsförståelsestrategier för att synliggöra strategierna, tankeprocessen och 

hur de kan användas (Beck et al., 1996, s. 395; Eckeskog, 2013, s. 95; Varga, 2015, s. 

51). Detta kan kopplas till lärarna i studien då de modellerar genom att exempelvis 

synliggöra deras tankeprocess när de exempelvis inte förstår ett ord eller när de ställer en 

fråga till texten.  Precis som Körling (2006, s. 42) skriver är lärarens roll som modell 

knutet till Vygotskijs syn på lärandet. Genom att lärarna modellerar får eleverna 

möjlighet att lära sig hur det ska ta sig an text, läraren ger stöd för att eleven sedan ska 
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klara sig på egen hand i läsningen. Detta är enligt mig ett tydligt exempel på hur studiens 

teori speglar sig i högläsning som aktivitet för lärandet där lärarens modellering ligger till 

grund för elevers utveckling av läsförståelsestrategier. 

Det framgår tydligt i studiens resultat att lärarna ser många fördelar med högläsning och 

att nackdelarna är få. Svårigheten med högläsning enligt vissa av lärarna är val av bok. 

De menar att det är svårt att hitta en bok som passar alla elever kopplat till den språkliga 

nivå de befinner sig på. En av lärarna i studien berättar att hon i början av ettan valde att 

läsa Sandvargen efter att ha blivit tipsad om den och tyckte boken var underbar men den 

passade inte gruppen alls. Chambers (2011, s. 198-202) skriver att val av bok är en ytterst 

viktig uppgift och att man måste testa sig fram för att hitta böcker som passar. Barn 

samtalar bäst om deras synpunkter, förutsättningar och intressen respekteras. Vidare 

skriver han att lärares bokval brukar vara en blandning av gamla favoriter och nya 

upptäckter vilket tycks fungera utmärkt men att det inte räcker. För att intressera barnen 

är det också viktigt att minnas att läsning bygger på tidigare erfarenheter (Chambers, 

2011, s. 198-202). En anledning till att Sandvargen inte passade klassen kan ha varit att 

den inte byggde på elevernas tidigare erfarenheter som Chambers nämner som 

betydelsefullt. Det var i början av ettan läraren valde att introducera boken och det kan 

varit så att läraren inte var medveten om elevernas erfarenheter, däremot märkte hon att 

den inte passade ganska fort och valde att avsluta den vilket jag tycker är positivt. 

Bokvalet gjorde läraren medveten om hur betydande valet är och hon nämnde själv att 

hon efter det fokuserade mycket på att eleverna ska kunna relatera till innehållet. 

Alla lärare påpekar ordförståelse och utveckling av ordförråd i samband med högläsning 

men deras arbetssätt skiljer sig åt. Flera av lärarna förklarar inte ord före högläsningen 

utan stannar under läsningen om det skulle dyka upp ord de anser att de bör förklara. 

Ändå säger forskning att elever bör förberedas på texterna innan de ska läsas för att öka 

meningsskapandet och för att eleverna ska förstå orden när de dyker upp i texten 

(Schmidt, 2013, s. 262). Eckeskog (2013, s. 98) påpekar dock att läraren bör vara 

uppmärksam på hur många ord som behöver förklaras eftersom eleverna många gånger 

förstår ord när de sätts i sitt sammanhang. Detta påpekar även en av lärarna i studien som 

menar att hon inte tar upp ord före läsningen eftersom det kan bli många lösryckta ord 

utan sammanhang och att eleverna ändå inte minns dem under läsningen. En annan av 

lärarna har kommit fram till att de ord som hon tror behöver förklaras ofta inte 

överensstämmer med de ord eleverna väljer att skriva ner i sina ordböcker som de inte 
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förstår under läsningen. Detta fann jag intressant då forskning säger att man bör förklara 

ord men å andra sidan visar lärarens arbete att de orden ändå inte stämmer överens med 

de ord eleverna bekräftar att de behöver få förklarade. Det är enligt mig mer rimligt att 

utgå från vilka ord eleverna säger att de inte förstår än att som lärare i förväg välja ut ord 

som jag tror att eleverna inte kommer förstå.  Vi ska i undervisning utgå från eleven och 

dennes behov för att främja elevernas fortsatta lärande där utgångspunkten är elevens 

bakgrund, språk, kunskaper och tidigare erfarenheter (Skolverket, 2017b, s. 8). Genom 

att utgå från elevernas tidigare kunskaper och utgå från de ord som de behöver utveckla 

ges eleverna möjlighet att ta initiativ och ansvar (Skolverket, 2017b, s. 9). 

Inom den sociokulturella teorin är språket ett centralt redskap människan använder för att 

kommunicera och samspela med andra. Genom språket uttrycker vi oss och fördjupar 

förståelsen (Säljö, 2014, s. 301, 305). Det kan kopplas till högläsning eftersom det är en 

aktivitet där språket spelar en central roll. Högläsningen förmedlas genom språket och 

det sker ett samspel mellan de som deltar i aktiviteten genom samtal. Högläsning skapar 

möjlighet till samtal som kan fördjupa vår förståelse. Precis som Vygotskij uttryckte sig 

är kunskap någonting vi deltar i och det är också det som sker genom högläsning. Genom 

högläsning ges läraren möjlighet att modellera och på så vis stödja eleven i dennes 

utveckling. Eleven får stöd av läraren för att sedan klara samma sak på egen hand, detta 

kopplar jag till Vygotskijs begrepp den närmsta proximala utvecklingszonen. Enligt 

Westlund (2017, s. 168) utgår undervisning av läsförståelsestrategier i hög grad från 

Vygotskijs tankar och hon kopplar då till den proximala utvecklingszonen. 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Denna studie fokuserar på lärares syn och arbete med högläsning och det vore därför 

intressant att i nästa studie fokusera på elevers åsikter och syn på högläsning. Genom att 

använda mig av intervjuer enskilt eller i fokusgrupp skulle jag vilja undersöka hur elever 

ser på högläsning och koppla det till läsintresse och läsförståelse. 
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Bilagor 

Informationsbrev 

Jag heter Evelina Fräjdin och är student på Jönköping University. Jag läser sista terminen 

på grundlärarprogrammet med inriktning F-3. Jag ska nu skriva mitt examensarbete som 

handlar om högläsning och skulle gärna vilja ha din hjälp då jag önskar att intervjua dig. 

Jag kommer främst att fokusera på vilket syfte din högläsning har och ditt arbete med 

högläsning i klassrummet. 

Intervjun kommer att spelas in för att efteråt kunna transkriberas och bidra till ett 

professionellt efterarbete. Självklart följer jag de forskningsetiska råden; din identitet och 

arbetsplats kommer att presenteras anonymt i arbetet och du har rätt att när som helst 

avbryta din medverkan. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i 

examensarbetet. Har du några frågor kring arbetet eller din medverkan hör av dig så 

berättar jag mer! 

 

Evelina Fräjdin 

Telefon: […] 

eller mail: frev1495@student.ju.se 

Tack på förhand! 

 

 

Jag godkänner mitt deltagande i undersökningen 

Signatur:___________________________________________________________________ 

Namnförtydligande:__________________________________________________________ 

Datum:____________________________________________________________________ 

Skola:______________________________________________________________________ 
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Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. I vilken årskurs undervisar du i nu? 

 

3. Vilket syfte fyller högläsning i din undervisning? 

- Utveckla läsförståelse? 

- Stund för avkoppling? 

 

4. Vad gör eleverna under högläsningen? 

- målar, skriver, äter frukt, bara lyssnar? 

 

5. Beskriv hur du arbetar med högläsning i din undervisning 

Före  

- Val av bok 

- Schemalagd? Spontant? 

- Hur ofta?  

- Ordförråd 

Under 

- Hur länge? 

- Stannar du upp? Modellerar? 

- Ordförråd? 

Efter  

- Bearbetas högläsningen? Hur? 

 

- (Gör ni alltid på samma sätt, varierar det?) 

 

6. Vad är enligt dig viktigt att tänka på i arbetet med högläsning? 

 

7. Utgår du från någon speciell forskning eller modell i arbetet? 
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8. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med högläsningen? 

 

9. Är det någonting annat som du skulle vilja berätta om angående 

högläsningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


