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Läsförståelse är en central beståndsdel i de flesta skolämnen. Att läsa med förståelse är viktigt för 

alla elever i skolan eftersom det kan ge dem möjlighet att utveckla kunskap i skolans ämnen 

(Eckeskog, 2015, s. 5-6). Trots att läsförståelsen är av denna vikt i skolan visar resultat från 

Program for International Student Assessment (PISA) att svenska elevers resultat i läsförståelse 

har sjunkit (Skolverket, 2013, s. 13).  

Syftet med studien är därför att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 beskriver att de planerar och 

genomför sin undervisning av högläsning för att utveckla elevers läsförståelse. Detta besvaras med 

följande frågeställningar: Hur beskriver lärare att de arbetar med lässtrategier i samband med 

högläsningen?, Hur ges elever enligt lärare möjlighet att arbeta med texterna i högläsningen? Och 

slutligen: Vilka olika texttyper väljer lärare att fokusera på i sin undervisning i utvecklingen av 

elevers läsförståelse?  

Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Materialet samlades in genom en 

kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades genom kodning för att finna 

intressanta mönster i deltagarnas beskrivningar. Resultatet visade att lärarna använder högläsning 

som verktyg för att utveckla elevers läsförståelse. De läser både skönlitteratur och sakprosa. Före, 

under och efter högläsningen använder flertalet av lärarna lässtrategierna: förutspå, klargöra, 

sammanfatta och ställa frågor. Elever får enligt lärarna visa sin läsförståelse genom textsamtal, 

skrivning och arbete med bilder.  
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ABSTRACT 
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Malin Petersson 

”Do not let the read aloud become killing time” 

–  A qualitative thesis on how five primary school teachers work with pupils’ reading 

comprehension while reading aloud.    

     Number of pages: 34 

Reading comprehension is a central part of most school subjects. It is important for all pupils to be 

able to understand what they read, as it can enable them to develop knowledge within the school 

subjects (Eckeskog, 2015, p. 5-6). Although reading comprehension is of such importance in 

school, results from the Program for International Student Assessment (PISA) shows that Swedish 

pupils results in reading comprehension have fallen (Skolverket, 2013, p. 13). 

The purpose of this study is, therefore, to study how teachers in grades 1-3 describe that they plan 

and implement their read aloud teaching to develop the pupils’ reading comprehension. This will 

be answered by the following questions: How do teachers describe that they work with reading 

strategies in connection with the read aloud? How do the teachers, according to themselves, give 

the pupils the opportunity to work with the texts in the read aloud? And finally: What different 

types of texts do teachers focus on in their teaching in the development of the pupils’ reading 

comprehension?  

The study is based on the socioultural perspective. The data was collected through a qualitative 

method, semi structured interviews. The data was analyzed by coding to find interesting patterns 

in the participants descriptions. The results showed that the teachers use read aloud as a tool to 

develop the pupils’ reading comprehension. They read both fiction and non-fiction. Before, during 

and after the read aloud most teachers use some of the reading strategies: predict, clarify, 

summarize and questioning. According to the teachers, the pupils show their reading 

comprehension through text conversation, writing and working with pictures. 

___________________________________________________________________________ 

Keyword: modelling, read aloud, reading comprehension, reading strategies 
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1. Inledning 

För att bistå de demokratiska värderingar och den värdegrund som vårt samhälle bygger 

på är det en förutsättning att kunna läsa texter. Saknar en individ god läsförståelse är risken 

stor att den inte klarar sig i ett samhälle som bygger på en skriftspråklig kompetens. För 

att argumentera och delta i olika beslutfattande krävs det att en individ kan uttrycka sig, 

läsa texter kritiskt och lyssna på andra (Skolverket, 2016a, s. 8). Att läsa med förståelse är 

därför viktigt för alla elever i skolan eftersom det också kan göra att de utvecklar kunskap 

inom andra ämnen. Det är utmanande att lära barn läsa med förståelse eftersom läsning är 

komplext. Lärare bör undervisa explicit i läsförståelse redan i de lägre årskurserna för att 

sedan fortsätta med det genom hela elevers skolgång (Eckeskog, 2015, s. 5-6; Reichenberg, 

2008, s. 7). 

Läsförståelse är en central beståndsdel inom de allra flesta skolämnen. Även om 

läsförståelsen är så pass viktig visar resultaten i Program for International Student 

Assessment (PISA) något annat. I PISA-testet som gjordes år 2000 visade de svenska 

eleverna goda resultat i läsförståelse. Sverige hade en låg andel elever som låg på den 

lägsta läsförmågenivån och de elever som låg på den högre nivån låg över OECD:s 

genomsnitt. Skillnaden mellan de svenska elevernas läsprestationer var även relativt liten 

(Skolverket, 2001, s. 55–56). Av de svenska eleverna som har utfört testet år 2012 är det 

dock 23% som inte når upp till den grundläggande läsförståelsenivån. Den grundläggande 

nivån är den lägsta nivå som en individ behöver för att klara sig i ett samhälle (Skolverket, 

2013, s. 13). Rapporten från det senaste resultatet i PISA visar att svenska elevers 

läsförståelse har blivit bättre. Dock är det fortfarande 18% av eleverna som inte når den 

grundläggande nivån (Skolverket, 2016b, s. 21). 

Trots att det senaste resultatet från PISA visar att elevers läsförståelse förbättras anser jag 

att det är viktigt att läsförståelsen inte glöms bort då det fortfarande är 18% av eleverna 

som inte når upp till den grundläggande nivån (Skolverket, 2016b, s. 21). Utifrån tidigare 

resultat från PISA valdes därför läsförståelse kring högläsning att studeras vidare då 

fördjupning av forskning kring området och lärares erfarenheter är givande för min 

kommande yrkesroll.  
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2. Syfte och frågeställningar 

De senaste åren har läsförståelse hos elever sjunkit och det är viktigt att ha förståelse för 

text för att klara sig i ett samhälle (Skolverket, 2013, s. 13). På grund av detta har jag valt 

att bidra med kunskap om hur lärare arbetar med läsförståelse i sin undervisning. Syftet 

med studien är därför att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 beskriver att de planerar och 

genomför sin undervisning av högläsning för att utveckla elevers läsförståelse. Detta 

kommer besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

• Hur beskriver lärare att de arbetar med lässtrategier i samband med högläsningen? 

• Hur ges elever enligt lärare möjlighet att arbeta med texterna i högläsningen? 

• Vilka olika texttyper väljer lärare att fokusera på i sin undervisning i utvecklingen av 

elevers läsförståelse? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel redogörs innebörden av begreppet läsning (3.1) och därefter beskrivs 

begreppet högläsning kortfattat (3.2). Vidare behandlas läsförståelse och faktorer som 

påverkar dess utveckling (3.3). Sedan behandlas lässtrategier (3.4) och forskningsbaserade 

modeller inom lässtrategier redogöras (3.4.1). Vidare förklaras En läsande klass (3.4.2) 

och vad styrdokumenten säger angående läsförståelse och lässtrategier (3.5). 

Avslutningsvis presenteras och förklaras studiens teoretiska utgångspunkt (3.6).  

3.1 Innebörden av begreppet läsning 

Vad läsning innebär anses ofta vara nästintill omöjligt att definiera eftersom det finns 

många olika slags läsning i vårt vardagliga liv. Allt från läsning av poesi, läsning av en 

tidtabell eller läsning på internet (Lundberg, 2010, s. 9). Dock hävdar forskare att läsning 

går att definiera. De benämner modellen som ”The simple view of reading”. Modellen 

innebär att Läsning = Avkodning x Förståelse. Läsning innebär inte bara att avkoda, att 

koppla grafem till fonem. Saknas förståelsen uppstår ingen läsning och kan ett barn förstå 

text men saknar förmågan att avkoda uppstår ingen läsning. Ingen komponent ska vara noll 

för då är det ingen läsning enligt forskarna (Gough & Tunmer, 1986, s. 7). Läsutvecklingen 

hos en individ som lär sig läsa består av fem dimensioner. Utöver avkodning och förståelse 

är det fonologisk medvetenhet, läsflyt och läsintresse som tillhör de fem dimensionerna. 

Dessa dimensioner ska samspela med varandra men de har även ett eget 

utvecklingsförlopp, däremot ska de inte bearbetas enskilt. En viktig komponent i 

läsutvecklingen är att eleverna känner glädje och lust till läsning och att de får erfara att 

läsning handlar om upplevelser och förståelse (Lundberg & Herrlin, 2003, s. 8-10).   

3.2 Högläsning 

Högläsning är ett begrepp som förekommer i denna studie och begreppet högläsning kan 

associeras med många situationer i olika slags kontexter (Dominkovic´, Eriksson & 

Fellenius, 2006, s. 10). Den kontext som denna studien syftar på är när en lärare läser högt 

för elever. Högläsning handlar delvis om att dela gemenskap, lära sig förstå och utveckla 

sin ordkunskap (Körling, 2012, s. 6-18).  Barn som tidigt får delta i högläsningsaktiviteter 

med vuxna får möjlighet att utveckla kunskaper om att en text har en mening och att skrift- 

och talspråk skiljer sig åt (Dominkovic´, et al., 2006, s. 13). Det är skillnad på högläsning 
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som sker i hemmet och högläsning som sker i skolan. Vid läsning där ett barn och en vuxen 

deltar kan dialogen och närheten se annorlunda ut om läsningen sker i ett hem. Samspelet 

mellan barnet och boken påverkas också beroende på vilken högläsningssituation barnet 

befinner sig i. Den största skillnaden mellan högläsning i hemmet och i skolan är samtalet 

om den lästa texten. Högläsning i hemmet är ofta interaktiv medan den i skolan riskerar att 

vara passiv. Det kan bli problematiskt att samtala om en text med en stor grupp elever 

eftersom det inte alltid är givande för alla. Alla elevers tankar kan inte få utrymme eftersom 

det riskerar att den lästa texten tappar fart och att elever blir ointresserade. Samtal om text 

bör därför hållas före eller efter läsningen eftersom samtal om text är givande för ett barns 

utveckling (Dominikovic´, et al., 2006, s. 132-134).  

3.3 Läsförståelse och faktorer som påverkar dess 

utveckling 

Läsförståelse innebär att läsaren skapar mening av det som läses. Att förstå en text ger 

läsaren möjlighet att skapa sig kunskap, få information och skapa sig en upplevelse (Roe, 

2014, s. 33). Läsaren ska känna att texten som tas del av är meningsfull eftersom läsaren 

och texten integrerar tillsammans för att texten ska skapa mening för läsaren (Westlund, 

2009, s. 70). För att skapa förståelse av text finns det olika faktorer som påverkar den. 

National Reading Panel [NRP] (2000, s. 4-11) skriver i sin rapport att det är tre teman som 

anses vara avgörande för att elevers läsförståelse ska öka. De tre delarna är ordförrådet, 

lärarens kunskap om hur läsinlärning ska ske och elevers användning av lässtrategier.  

 

En utgångspunkt som är givande för att utveckla elevers läsförståelse är att använda 

högläsning som verktyg. Genom högläsning kan samtal om text äga rum vilket kan leda 

till ökad läsförståelse (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007; Santoro, Chard, Howard & Baker, 

2008; Roe, 2014, s. 163 & Westlund, 2009, s. 72). I samtal om text kan eleverna ge 

kommentarer och ställa frågor till texten som visar att de är delaktiga och att de har lyssnat 

(Jönsson, 2007, s. 233). För att högläsning ska utveckla elevers läsförståelse är lärarens 

planering viktig och den ska ske noggrant. De texter som eleverna ska få ta del av under 

högläsningen ska vara väsentliga för eleverna, de måste relatera till innehållet och texten 

ska ha ett syfte. Läraren behöver ta hänsyn till att böckerna som väljs är kopplade till 

elevernas ålder och att ämnet intresserar dem (Santoro et al., 2008, s. 399-407). Elever 

tenderar att ställa den typ av frågor till text som läraren ställer till eleverna. Ställer läraren 
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frågor om ords stavning är sannolikheten stor att eleverna även gör det. För att samtal kring 

text ska vara givande för elevers läsförståelse är få effektiva frågor mer väsentliga än att 

ställa flera frågor på kort tid. Tankeutrymmet kring texten är det viktiga och ställs för 

många frågor kan samtal med djup utebli (Eckeskog, 2013, s. 98-99). Precis som NRP 

skriver menar Varga (2015, s. 51) och Alatalo (2011, s. 48-49) att lärare behöver 

introducera svåra ord och begrepp hos elever för att de ska nå läsförståelse. Får barn lyssna 

på berättelser kan de öka sitt ordförråd och högläsning är därför ett effektivt verktyg. Byggs 

ordförrådet upp kan det bidra till att de kan kommunicera sin läsförståelse. Läraren behöver 

uppmärksamma hur många ord som ska förklaras eftersom vissa ord kan förstås när de 

läses i ett specifikt sammanhang. Bilder till texten kan även vara ett verktyg för att 

förbereda eleverna på textens innehåll (Eckeskog, 2013, s. 98-99). Högläsning ska inte 

endast ligga till grund för att samtala om innehållet. Den ska dessutom ligga till grund för 

att öva elevers lässtrategier. Övning av elevers lässtrategier ska göras genom modellering1 

av läraren för att nå ett framgångsrikt resultat i läsförståelse hos eleverna. Läraren visar i 

modelleringen hur lässtrategierna kan användas för att eleverna sedan ska tillämpa dem på 

egen hand (Eckeskog, 2013, s. 91- 92: Varga, 2015, s. 51). Eleverna behöver inte bara 

kunna lässtrategierna, de måste även utveckla sitt metakognitiva tänkande för att veta 

vilken lässtrategi de ska använda och när (Stensson, 2006, s. 23).  

3.4 Lässtrategier 

När läraren ger elever instruktioner i hur lässtrategier ska användas kan det leda till att 

deras läsförståelse ökar (Keene & Zimmermann, 2013, s. 605). Det är vanligt 

förekommande att fokus på undervisning kring lässtrategier handlar om att namnge 

strategierna och då tappar lässtrategierna sitt syfte. För att användning av lässtrategier ska 

öka elevers läsförståelse ska fokus ligga på att eleverna reflekterar över sin läsning för att 

få en djup förståelse för texten (Keene & Zimmermann, 2013, s. 605; Eckeskog, 2013, s. 

97). Målet med användning av lässtrategier är att de ska tillämpas i andra kontexter än vad 

undervisningen visar. Eleven ska lära sig när och varför de olika lässtrategierna ska 

användas och hur de används. Den elev som lär sig detta kan bli en strategisk tänkare 

eftersom lässtrategierna blir metakognitiva (Westlund, 2009, s. 126).  Modellering av 

lässtrategier från lärare till elev kan bidra till att eleverna utvecklar förståelse för texten. 

Genom att läraren modellerar får eleverna syn på hur strategierna ska användas och målet 

                                                      
1 En kunnig person visar hur en företeelse kan gå till genom att tänka högt. 
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är att de sedan ska tillämpa strategierna på egen hand (Eckeskog, 2013, s. 95). Läraren 

behöver bli medveten om vilka kognitiva processer som den erfarna läsaren har. Ofta 

använder den erfarna läsaren lässtrategier omedvetet. Vanligt förekommande lässtrategier 

som används för att förstå text är att man ställer frågor till texten för att få en djupare 

förståelse kring det som står oskrivet mellan raderna. Vanligtvis kopplas den lästa texten 

även till ens eget liv, erfarenheter och upplevelser eller tidigare textupplevelser. Som 

erfaren läsare skapas också inre bilder med hjälp av texten och man drar inferenser genom 

förutsägelser och slutsatser i den lästa texten för att upptäcka textens underliggande tanke 

(Stensson, 2006, s. 29).  

3.4.1 Forskningsbaserade modeller i lässtrategier 

Undervisningsmodeller i lässtrategier som är forskningsbaserade kan lärare använda för 

att långsiktigt förändra sin läsundervisning till det bättre. Lärare och elever behöver 

motivation för att tillsammans förändra undervisningen för att modellerna ska ge effekt på 

undervisningen (Westlund, 2009, s. 263). Det finns tre modeller som visat sig ge god effekt 

på elevers läsförståelse. Dessa modeller är Reciprocal Teaching (RT), Transactional 

Strategies Instruction (TSI) och Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) (Westlund, 

2009, s. 263-265).  

RT är en forskningsmodell som Palincsar & Brown (1984) grundade. Modellen behandlar 

fyra lässtrategier: sammanfatta, ställa frågor, klargöra och förutspå. Vid sammanfattning 

av en text behöver eleven koncentrera sig på de viktigaste delarna i texten och hålla sig 

saklig till vad texten handlar om. Ställa frågor till texten kräver att eleven koncentrerar sig 

på huvudinnehållet i texten för att ställa relevanta frågor. Lässtrategin att klargöra kräver 

att eleven har kritiska ögon på det den har läst för att klargöra vad den inte förstod medan 

förutspå innebär att eleven ska tänka framåt och producera möjliga slutsatser. I arbetet med 

lässtrategierna har läraren en viktig roll. Läraren modellerar lässtrategierna för att eleven 

sedan ska anta ”lärarrollen” på egen hand i elevgrupper (Palincsar & Brown, 1984, s. 120-

124).  

TSI är en modell som forskarna Pressley och Wharthon-McDonald påbörjade under 1990-

talet (Westlund, 2009, s. 266). Modellen innebär att läraren tillsammans med eleverna 

samtalar om lässtrategier de själva använde vid läsning av text. Alla tolkningar kan äga 

rum eftersom varje individ bär på sin egen tolkning. Läraren är delaktig i samtalet av texten 

men det är eleverna som styr samtalet eftersom det är deras tolkningar och tankar som tar 
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plats. Läraren ska finnas som stöttning till eleverna och utmana dem (Pressley, El-Dinary, 

Gaskins, Schuder, Bergman, Almasi & Brown, 1992, s. 515-518). 

CORI bygger på en forskningsmodell som Guthrie påbörjade i slutet av 1990-talet 

(Westlund, 2009, s. 267). Modellen används i naturvetenskapliga ämnen och den kan även 

förekomma i samhällskunskap (Wigfield, Gladstone & Turci, 2016, s. 193). Syftet med 

modellen är att elevers läsförståelse och läsmotivation ska förbättras och det ska göras 

genom användning av lässtrategier. Strategierna som används i modellen är: förstå 

huvudinnehållet i texten, göra inferenser och fokusera på begrepp för att öka förståelse. 

Kollaborativt arbete i elevgrupper är i fokus i modellen eftersom gruppsamhörighet ökar 

elevers självkänsla på att utföra utmanande uppgifter (Guthrie, Mcrae & Klauda, 2007, s. 

241-243) 

3.4.2 En läsande klass  

En läsande klass är en undervisningsmodell där författaren och mellanstadieläraren Martin 

Widmark är initiativtagare. Modellen är grundad av Martin tillsammans med fem 

yrkesverksamma och legitimerade låg- och mellanstadielärare. Grundarnas syfte är att visa 

hur arbete med läsförståelse kan ske genom att arbeta med lässtrategier. De har producerat 

färdiga lektioner och planeringar för att lärare ska få förslag på hur man kan arbeta med 

materialet. I planeringarna är det inget enskilt arbete för eleverna utan författarna menar 

att det är samtalet kring text som kan ge en positiv effekt hos eleverna.  

Planeringarna i materialet bygger på de forskningsbaserade modellerna RT och TSI 

(Gonzales, Hugander, Jonsson, Pettersson & Trapp, 2014, s. 9-11). De bygger även på 

modellen Questioning the Author (QtA). QtA handlar om att läsaren ifrågasätter 

författarens och textens auktoritet. Lärarna ska leda textsamtal i modellen och fungera som 

förebilder och modellera genom att tänka högt. Genom det textsamtalet uppmanas eleverna 

att ställa egna frågor till författaren (Beck, McKeowon, Sandora, Kucan & Worthy, 1996, 

s. 395). De lässtrategier som ingår i En läsande klass kommer från RT och TSI. 

Strategierna är: förutspå, ställa frågor, klargöra och sammanfatta. Utöver dessa strategier 

la grundarna in en femte lässtrategi när de utformade materialet. Den lässtrategin handlar 

om att läsaren skapar inre bilder. De olika lässtrategierna är namngivna med figurer som 

grundarna väljer att kalla för läsfixare. Lässtrategin att förutspå kallas för spågumman och 

handlar om att man ställer hypoteser om texten. Strategin används innan, under och efter 
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läsningen. Lässtrategin att ställa frågor kallas för reportern och läsaren ska då ställa frågor 

under och efter läsningen. Det ska vara frågor på raderna, mellan raderna och bortom 

raderna. Lässtrategin att klargöra kallas för detektiven och den handlar om att läsaren reder 

ut oklarheter, exempelvis nya ord eller uttryck. Denna strategin används under läsningen. 

Lässtrategin att sammanfatta kallas för cowboyen och den handlar om att läsaren ska 

sammanfatta det viktigaste i texten. Strategin är tänkt att användas både under och efter 

läsningen. Den femte lässtrategin kallar grundarna för konstnären och där ska läsaren skapa 

inre bilder av det som läses. Denna strategi ska användas under läsningen (Gonzales et al., 

2014, s. 13-14). Grundarna betonar att läraren bör öva en strategi i taget och förklara syftet 

med den för eleverna genom att läraren modellerar strategin. När eleverna sedan kan 

behärska alla lässtrategier var för sig kan alla strategier användas vid samma 

undervisningstillfälle (Gonzales et al., 2014, s. 13).  

Widmark menar att lärarna som har gjort materialet är pålästa om de olika 

forskningsbaserade modellerna som materialet utgår från. De har många års erfarenhet av 

att arbeta efter modellerna och En läsande klass, så materialet vilar på forskning och 

beprövad erfarenhet. Det är dock inte alla som är positiva till En läsande klass utan det 

finns forskare som är kritiska till materialet. Monica Reichenberg, professor i didaktik på 

universitetet i Göteborg menar att materialet kan öka elevers läslust men inte som syftet 

är, deras läsförståelse. Hon är även kritisk till att materialet till största delen utgår från RT 

då hon menar att elever är olika och att RT inte kan gynna alla elevers läsförståelse. 

Reichenberg är även en av dem som tackas i förordet i materialet tillsammans med Barbro 

Westlund, forskare och universitetslektor. Det anser hon kan vara missvisande eftersom 

det kan tolkas som att hon och Westlund har varit med och utformat materialet vilket kan 

locka lärare att arbeta med det (Skolministeriet, 2014). Ulla Damber som är docent i 

pedagogiskt arbete och Jan Nilsson som är lektor i svenska med didaktisk inriktning är 

också kritiska till materialet. De menar att det kan bli negativa konsekvenser om lärare 

väljer att följa materialet. Eleverna kan bli uttråkade och instrumentella eftersom 

uppgifterna i materialet är av monoton karaktär. De menar att lässtrategier ska användas 

när det fyller en funktion för eleverna och de ska inte användas så att innehållet i de olika 

texterna läggs åt sidan. Damber och Nilsson menar att det påverkar eleverna negativt, deras 

läslust, läsglädje och läsförståelse går då mot en negativ riktning (Damber & Nilsson, 

2014). Westlund ser även problem med att en femte läsfixare har lagts till. Hon menar att 

man inte kan påstå att man arbetar efter den forskningsbaserade modellen RT eftersom den 
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femte läsfixaren, konstnären, inte ingår i RT. Hon hävdar att man inte ändrar ett 

väletablerat teoretiskt ramverk och gör man det ska man kalla modellen för något annat 

(Bengtsson, 2014).  

3. 5 Styrdokumenten 

I det centrala innehållet i årskurs 1 – 3 i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 i ämnet svenska står det att elever ska få möjlighet att använda 

lässtrategier för att förstå och tolka texter för att utveckla sin läsning (Skolverket, 2017b, 

s. 253). Undervisning om lässtrategier är väsentlig eftersom den ger eleven möjlighet att 

även fördjupa sin läsförmåga och därför ska den förekomma i alla årskurser (Skolverket, 

2017a, s. 10). Vidare ska eleverna få möjligheten att lyssna och återberätta i olika kontexter 

(Skolverket, 2017b, s. 253). Hur eleverna ska utvecklas som lyssnare är lärarens och 

elevernas gemensamma avgörande. Olika texttyper som berättande texter eller 

sakprosatexter kan då vara en utgångspunkt (Skolverket, 2017a, s. 12). I slutet av årskurs 

1 är ett kunskapskrav att eleven ska kunna kommentera och återberätta någon del av 

innehållet som anses vara viktig för eleven, medan det i årskurs 3 är ett kunskapskrav att 

eleven kan kommentera och återberätta några delar av innehållet som eleven tycker är 

viktiga. Genom detta visar eleven sin läsförståelseförmåga. Ett annat kunskapskrav i 

årskurs 3 är att eleven ska kunna läsa elevnära texter med flyt genom att använda korrekta 

lässtrategier (Skolverket, 2017b, s. 258). Under elevens skolgång ska den få möta olika 

typer av texter. Skönlitteraturen tar stor plats då ett syfte med ämnet svenska är att eleven 

ska få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. 

Skönlitteraturen tar även stor plats då den kan ge möjlighet till att eleven får ett intresse 

för litteratur vilket kan bidra till att eleven utvecklar läslust. Även sakprosatexter har ett 

stort inslag i skolan då det kan användas i många ämnen i form av faktatexter. Vidare kan 

sakprosan bidra till elevers kunskaps- och identitetsutveckling (Skolverket, 2017a, s. 7).  

3.6 Teoretisk utgångspunkt 

Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella 

perspektivet har sin uppkomst från Lev Vygotskijs studier om lärande, utveckling och 

språk (Säljö, 2014, s. 297). Vygotskij ansåg att alla individer, barn och vuxna ständigt är i 

utveckling. Lärande och utveckling är en naturlig del för varje människa. Genom 

kommunikation med andra individer med hjälp av vårt språk kan vi förstå vår värld och 
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fördjupa vår förståelse tillsammans med varandra (Säljö, 2014, s. 301-305). För att nå 

lärande och utveckling är det enligt teorin interaktion och kommunikation som är 

huvudpelarna. Genom samspel med andra individer överför vi inte kunskap mellan 

varandra, utan kunskap är något som vi skapar och deltar i tillsammans (Säljö, 2014, s. 

307).  

Två begrepp som har sin utgångspunkt i Vygotskijs arbeten är den närmaste 

utvecklingszonen (Zone of Proximal Development – ZPD) och mediering (Säljö, 2014, s. 

299- 305). ZPD innebär att den aktuella utvecklingsnivån en individ befinner sig i kan 

utmanas och ta sig till nästa möjliga nivå för att utveckling ska ske. Nästa nivå är enligt 

teorin utom räckhåll för individen och individen ska med hjälp och samarbete med andra 

vuxna eller kamrater prestera bättre än vad individen hade gjort på egen hand. Det 

individen klarar med hjälp av andra kommer den sedan utföra själv (Bråten & Thurmann-

Moe, 1998, s. 105).   

Begreppet mediering innebär att individer använder redskap eller verktyg för att förstå och 

kunna agera i vår omvärld. Enligt Vygotskij använder människan materiella och språkliga 

verktyg. Ett språkligt verktyg kan exempelvis vara vårt teckensystem i form av bokstäver 

eller siffror medan ett materiellt verktyg kan vara en bok (Säljö, 2014, s. 298-299). Ett 

annat väsentligt begrepp inom den sociokulturella teorin är begreppet scaffolding. I en 

undervisningskontext handlar scaffolding om att läraren ger eleven mycket stöd i början 

av undervisningen för att under tiden avta tills eleven klarar mer på egen hand. Scaffolding 

kan överensstämma med Vygotskijs syn på imitation vilket han menar är ett slags 

inlärningsverktyg. Imitation är en pågående process som har sin utgångpunkt i social 

interaktion där individen imiterar andra människor för att bli mer kunnig (Westlund, 2009, 

s. 20-23). Eftersom den sociokulturella teorin utgår från att lärande sker i en social 

interaktion kan dialogen ses som en viktig del för lärande och utveckling. Ny kunskap kan 

skapas genom dialogen genom att individerna som deltar får dela sina erfarenheter. 

Kopplas teorin till läsning så ska läsning inte ske i ett tomrum, utan den sker alltid i en 

kontext där de individen delar texten med ingår eftersom vi skapar oss en upplevelse och 

kunskap tillsammans (Westlund, 2009, s. 22).  

Som nämndes tidigare i detta kapitel ger högläsning möjlighet till textsamtal vilket är 

givande för barns utveckling (Dominicovic´, et al., 2006, s. 132-134). Högläsning kan i sin 

tur leda till att elever utvecklar sin läsförståelse genom textsamtal (Eckeskog, 2013; 
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Jönsson, 2007; Santoro, et al., 2008; Roe, 2014; Westlund, 2009). Fokus i den 

sociokulturella teorin är som nämns ovan kommunikation mellan individer med hjälp av 

språket och därför är teorin relevant till denna studie (Säljö, 2014, s. 307). I samtal om text 

kan läraren modellera lässtrategier för elever för att de ska utveckla sin läsförståelse. 

Eleverna ska få syn på hur lässtrategierna kan användas för att sedan använda dem på egen 

hand (Eckeskog, 2013, s. 95). I undervisning om lässtrategier är den sociokulturella teorin 

därför relevant eftersom läraren ger eleverna stöd genom modelleringen av lässtrategierna 

för att de sedan ska tillämpa lässtrategierna på egen hand. Detta innebär att läraren ger 

eleverna scaffolding och även möjlighet att imitera lässtrategierna.  

Teorin har använts i studien genom att jag som forskare har analyserat det insamlade 

materialet med syn på att lärande och utveckling sker genom kommunikation och samspel 

mellan individer med språket som verktyg. De centrala begreppen ZPD, mediering och 

scaffolding har varit centrala komponenter i analysen för att finna likheter med teorin och 

det insamlade materialet som presenteras i kapitel 5.   
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4. Metod 

I detta kapitel redovisas inledningsvis studiens metod (4.1) följt av kriterierna för studiens 

urval (4.2), forskningsetiska överväganden (4.3) och slutligen genomförande och 

bearbetning av material (4.4).  

4.1 Kvalitativ metod 

Studien har sin utgångspunkt i kvalitativ metod för att undersöka hur fem lärare i årskurs 

1–3 beskriver att de planerar och genomför sin undervisning för att utveckla elevers 

läsförståelse när högläsning sker. Kvalitativ metod är adekvat till denna studie eftersom 

syftet med studien är att få förståelse för människors erfarenheter och argument (Trost, 

2010, s. 32). Vanligtvis används intervjuer som en metod i kvalitativa undersökningar 

(Bryman, 2011, s. 412; Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 45). En kvalitativ intervju 

karaktäriseras av att intervjuaren ställer enkla frågor och genom det får detaljerade och 

innehållsrika svar. Härigenom finns möjligheten att få ett rikt material som kan ligga till 

grund för att upptäcka intressanta mönster (Trost, 2010, s. 25). Vid kvalitativa intervjuer 

kan deltagarens känslor, uppfattningar och erfarenheter synliggöras. Eftersom syftet med 

studien är att undersöka hur lärare beskriver sin undervisning av läsförståelse ansåg jag att 

kvalitativa intervjuer var en lämplig metod att använda (Trost, 2010, s. 43-44). Vid 

kvalitativa intervjuer kan frågorna ställas med hög eller låg grad av standardisering. Är det 

hög grad av standardisering ställs frågorna i bestämd ordning och är det låg grad av 

standardisering väljer intervjuaren att ställa frågorna i den ordning som faller sig naturligt 

under intervjun. I denna studie ställdes frågorna med låg grad av standardisering för att 

samtalen under intervjuerna inte skulle kännas ansträngda och strikta. Intervjuer av detta 

slag benämns som semistrukturerade interjuver (Patel & Davidsson, 2011, s. 81-82).  

I studien använde jag mig av semistrukturerade intervjuer för att kunna ge deltagarna 

utrymme till att svara fritt (Bryman, 2011, s 415). Vid de semistrukturerade intervjuerna 

utgick jag från en intervjuguide (Bilaga 2) över teman som skulle beröras under intervjun. 

Guiden följdes inte i ordningsföljd utan guiden användes som underlag. Följdfrågor med 

anknytning till något som deltagarna sa ställdes för att få mer utvecklande svar från dem, 

vilket berodde på att få fram intressanta delar (Bryman, 2011, s. 414-415). Förberedelse 

av intervjuguiden gjordes innan intervjuerna ägde rum och vid framställningen av 

intervjuguiden formulerades öppna frågor. Detta gjordes för att ge deltagarna möjlighet att 
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svara med egna tankar och ge samtalet möjlighet att bli mer styrt av deltagarnas 

erfarenheter. Frågorna utformades i olika teman för att underlätta att få svar på studiens 

frågeställningar och jag var vaksam på att inte göra frågorna för specifika. Ett förståeligt 

språk användes i formuleringarna av intervjuguiden för att ge möjligheten att ställa 

följdfrågor (Bryman, 2011, s. 419).  

4.2 Urval 

För att få fram relevanta deltagare till studien använde jag mig av flera kriterier vid urval 

av deltagarna. Ett kriterium var att lärarna skulle vara legitimerade lärare att undervisa i 

årskurs 1–3. Ett annat kriterium var att lärarna ska ha arbetslivserfarenhet inom läraryrket 

omfattande minst tre år. Till studien valdes fem verksamma lärare som undervisade i 

årskurs 1–3 där alla deltagare är kvinnor. Anledningen till att jag valde detta antal av 

deltagare har sin grund i att ett mindre antal intervjuer gör att risken för ett svårhanterligt 

material minskar. Vid ett stort antal deltagare kan viktig information gå förlorad eftersom 

det kan bli problematiskt att få en överblick av deltagarnas svar (Trost, 2010, s. 143). 

Deltagarna i studien arbetar på olika skolor och i två olika kommuner. Både skolorna och 

kommunerna valdes via ett bekvämlighetsurval. Två olika kommuner och lärare med olika 

erfarenheter inom läraryrket valdes för att ge möjlighet till varierande resultat (Trost, 2010, 

s. 140-1411). 

4.2.1 Presentation av deltagarna i studien 

Lärare A: Lärare A (LA) har erfarenhet av att arbeta inom skola sedan 40 år tillbaka där 

hon har arbetat som lärare i de lägre åldrarna i 22 år. För tillfället undervisar hon i en 

årskurs ett. LA arbetar i kommun 1 (K1). 

Lärare B: Lärare B (LB) har arbetat som lärare i 19 år och är behörig att undervisa i årkurs 

ett till sju. Hon har erfarenhet av att undervisa både på låg- och mellanstadiet. För tillfället 

arbetar hon i en årskurs tre. Även LB arbetar i K1.  

Lärare C: Lärare C (LC) har arbetat som lärare i fyra och ett halvt år. Hon är behörig att 

undervisa i förskoleklass till årskurs sex men har sedan sin examen enbart arbetat i årskurs 

ett till tre. För tillfället arbetar LC i en årskurs ett. Hon arbetar även i K1.  
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Lärare D: Lärare D (LD) har arbetat som lärare i 18 år och är behörig att undervisa i årkurs 

ett till sju. Hon har mer erfarenhet av att undervisa på lågstadiet än på mellanstadiet. Just 

nu arbetar LD i en årskurs två. Hon arbetar i kommun 2 (K2).  

Lärare E: Lärare E (LE) har arbetat som lärare i åtta år och är behörig att arbeta i förskola, 

förskoleklass, årkurs ett till sex samt ett ämne upp till årkurs nio. LE har arbetat på 

lågstadiet i fyra år och arbetar för tillfället i en årskurs två. Hon arbetar i K2.  

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Jag som forskare var under studien medveten om de forskningsetiska principer som är 

aktuella och beslutade efter dem vilka principer som skulle vägas in i studien (Bryman, 

2011, s. 130). De forskningsetiska aspekter som har följts är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid informationskravet blev deltagarna informerade om forskningens syfte genom ett 

informationsbrev som mailades till rektorer och lärare (Bilaga 1). Vid samtyckeskravet 

hade deltagarna rätt att själva besluta om sin medverkan. Deltagarna fick även vid 

intervjuernas början information om att intervjun och deras deltagande kunde avbrytas om 

så önskades. Alla uppgifter om deltagarna gavs konfidentialitet och alla personuppgifter 

om deltagarna förvarades från obehöriga. Genom informationsbrevet fick deltagarna 

information om detta. Slutligen följdes nyttjandekravet genom att deltagarna under 

intervjuernas början fick information om att uppgifterna om dem endast skulle användas 

till forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

4.4 Genomförande och bearbetning av material 

För att hitta deltagare till studien kontaktades 17 skolor från två olika kommuner via mail. 

På vissa skolor fick rektorn kontaktas eftersom jag saknade direkt kontakt till lärarna. 

Slutligen blev studiens deltagare fem lärare, tre från en kommun och två från den andra. 

Intervjuerna inleddes med att deltagarna fick höra studiens syfte ännu en gång och 

godkänna sitt deltagande genom en underskrift. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas. Inspelning och transkribering av intervjuer användes för den detaljerade 

analysen som sedan skulle göras. Genom att spela in materialet gick inga uttryck eller 

intressanta delar förlorade och jag som intervjuare kunde lättare följa upp deltagarens svar 

än om exempelvis anteckningar hade gjorts (Bryman, 2011, s. 420). Transkriberingarna 
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skrevs sedan ut för att göra en närmare analys av materialet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

220). Att skriva ut intervjuer menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 220) är en inledning 

till analysen av materialet. Metoden jag använde mig av vid analysen var kodning vilket 

Lindgren (2014, s. 37) beskriver som en process där man ska hitta mönster i sitt material. 

Målet med kodning är att materialet ska brytas ner till mindre betydelsefulla beståndsdelar 

(Lindgren 2014, s. 37). Utskrifterna lästes och granskades flera gånger för att möjliga 

mönster och teman skulle kunna hittas. De lästes allt efter hand eftersom analys av material 

vid slutet av datainsamlingen kan riskera att arbetet blir överväldigat (Bryman, 2011, s. 

525). Under processens gång använde jag mig av färgkoder för att göra analysen tydligare 

i koderna jag fann. De partier i materialet som tillhörde de olika frågeställningarna fick 

olika färger där exempelvis den första frågeställningen fick färgen gul.  Efter detta lästes 

transkriberingarna flera gånger för att inte förlora betydande avsnitt och för att förstå vad 

lärarna hade sagt. När intervjuerna lästes fann jag nyckelord som gjorde det möjligt att 

knyta an de olika delarna till varandra för att hitta gemensamma mönster (Bryman, 2011, 

s. 525; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 241). Nyckelord var ord som ofta förekom hos de 

olika deltagarna. Exempel på nyckelord till den första frågeställningen var: svåra ord, 

förklaring och läsa innan. Kodningen skedde vid flera tillfällen under analysen för att 

slutligen finna de mest centrala mönster i materialet som skapade olika teman. Exempel på 

ett tema som tillhör de angivna nyckelorden ovan blev: Hur lärarna förbereder sig innan 

högläsningen. De olika teman jag fann sattes i relation till studiens frågeställningar och det 

sociokulturella perspektivet som var den teoretiska utgångspunkten (Lindgren, 2014, s. 

40). När de olika temana var färdigställda sammanställdes resultatet vilket redovisas i 

kapitel 5.  
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Inledningsvis besvaras den första 

frågeställningen i avsnitt (5.1), den andra frågeställningen besvaras i avsnitt (5.2) och 

avslutningsvis besvaras den sista frågeställningen i avsnitt (5.3). 

5.1 En läsande klass 

Det råder blandade inställningar till en läsande klass hos samtliga lärare. Av de lärare som 

har arbetat med materialet är majoriteten tveksamma till materialet eftersom det fokuseras 

på en strategi åt gången. Dock beskriver LB en positiv inställning till läsfixarna i En 

läsande klass: 

I min gamla klass hade vi ingen läslära, då hade jag det materialet istället. Det blev 

mycket det att ”den här gången” ska man använda en strategi, då kunde det vara att 

någon gång skulle man måla och en annan gång skulle man leta svåra ord och så 

använde jag det i undervisningen. Det blev jättejättebra, och roligt och spännande, 

de fick ju in saker som de inte hade tänkt på själva. Ibland kunde det vara att 

sammanfatta texten, eller återberätta den för en kompis, så det var ju jättebra. – LB 

 

De så kallade läsfixarna som förekommer i En läsande klass berättar alla lärare förutom 

en om att de arbetar eller har arbetat med kring högläsning. Majoriteten av lärarna arbetar 

med samtliga lässtrategier som ingår i materialet och en av dem har med tidigare elever 

följt materialet som man ”ska”. Fyra av lärarna arbetar för nuvarande inte med materialet 

men tre av dem arbetar med de olika lässtrategierna och benämner strategierna med 

namnen som de olika läsfixarna har. Som nämndes tidigare arbetar inte en av lärarna med 

En läsande klass eller läsfixarna som ingår i materialet men läraren arbetar med de 

lässtrategier som läsfixarna symboliserar. Hennes lässtrategier har istället andra namn än 

vad läsfixarna i En läsande klass har. Istället för spågumman, lässtrategin att förutspå så 

kallar hon den strategin för ”Filippa som förutspår”. Lässtrategin att sammanfatta som i En 

läsande klass symboliserar en cowboy kallar läraren för ”Sam som sammanfattar”. 

Strategin att klargöra som i En läsande klass är detektiven kallas för ”Klara som klargör” 

och lässtrategin att ställa frågor som symboliserar en reporter kallar hon för ”Frans som 

frågar”. 

Två av lärarna som arbetar med läsfixarna har gjort arbetet med lässtrategier till sitt eget 

sätt med inspiration från materialet i En läsande klass. Alla lärarna anser att de arbetar med 
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de olika lässtrategierna från En läsande klass på ett naturligt sätt i undervisningen. Fokus 

ska inte ligga på undervisning om själva lässtrategin utan fokus ska ligga på att man 

använder lässtrategin naturligt i undervisningen. En av lärarna beskriver att man egentligen 

inte behöver använda läsfixarna men att de är till hjälp för eleverna att tänka vad de ska ta 

till eller hur de ska göra när de använder lässtrategier. 

En av lärarna som använder lässtrategierna som läsfixarna i En läsande klass står för men 

på sitt eget sätt, beskriver hur hon arbetade med en läsande klass förr: 

Först tog man spågumman, sedan var det fem av cowboyen för att sakta men säkert 

samla ihop det. Det tyckte jag var skönt att ha för då var jag ny som lärare och det 

var nytt för mig… Men sedan insåg man att det inte riktigt var så man vill använda 

det… det blev inte så naturligt. - LC 

Vidare beskriver läraren hur hon använder läsfixarna nu: 

Nu till exempel använder vi dem mer att boken som vi läser… ”Vad tror du det här 

kommer handla om?” Och sedan gör jag kopplingen till spågumman… Att nu 

försöker vi förutspå, vi vet inte om det är rätt, vi vet inte om det är fel. Det handlar 

om att vi fantiserar om det… Nu är det mer fokus på själva strategin och sedan 

kopplar vi till själva spågumman. Innan var det ju ”Nu är det spågumman”. Nu 

kopplar vi det mer parallellt. – LC 

En av lärarna arbetade med En läsande klass när eleverna gick i årskurs ett. Nu när eleverna 

går i årskurs två arbetar de inte aktivt med lässtrategier alls. Det finns två orsaker till varför 

läraren har valt att inte arbeta med lässtrategier: 

Sedan är det ju så att det finns liknande, cowboyen och frågeapan [reportern] och där 

är det lite… ”Vilken ska man använda?” Då har det blivit att jag inte har använt 

någonting, så jag har inte valt någon. - LE 

Vidare berättar LE att hon har valt att inte fokusera på läsförståelse i sin klass för tillfället. 

Vilket hon nämner beror på: 

Jag tycker alltså egentligen att det viktigaste är att man lär sig läsa först… Så jag har 

faktiskt tänkt läsningen först och sedan den andra biten. – LE 

Därför menar LE att hon för tillfället lägger fokus på elevers avkodning. 

5.1.1 Förberedelse innan högläsning 

Majoriteten av lärarna använder högläsning som verktyg när de ska arbeta med 

lässtrategier och arbetet sker tillsammans mellan lärare och elever. Innan högläsning ser 
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lärarnas förberedelser olika ut. Några av dem plockar ut svåra ord innan de ska högläsa. 

Hur det kan gå till beskriver LC: 

Jag förberedde mig mer när jag var helt ny och jag skulle hålla på med läsfixarna. 

Då höll jag på väldigt mycket med det. Nu kan det mer vara att jag läser igenom och 

känner om jag själv har koll på vad det handlar om och om det är några svåra ord 

som eventuellt kommer behöva förklaras. – LC 

En annan förberedelse som förekommer hos lärarna är att de ser till att läsa böckerna innan 

högläsningen för att vara förberedda inför vad som kommer hända i boken. Dock anser 

lärarna att det finns ont om tid för att hinna läsa alla böcker innan de ska läsa dem högt. 

Hur det kan gå till för LD beskriver hon på följande vis:  

Jag brukar försöka läsa igenom texten själv… det tycker jag är ganska viktigt. Om 

vi säger nöjesläsningen så känner jag att jag inte alltid hinner läsa boken för det 

kommer så mycket nya böcker. Det jag läste för tre år sedan i en etta kanske jag inte 

läser nu för man kanske får ett nytt tips och då är det inte alltid jag hinner läsa 

igenom. Jag försöker ibland men… ja, en av fem gånger kanske jag hinner det.  – 

LD.  

LA anser även att det är viktigt att ha läst boken innan högläsning men det är inte alltid det 

händer: 

Att ha läst boken innan, det är ett sätt. Men alltså nja… Det beror på vad jag har för 

syfte med det. Är det en vanlig högläsningsbok nu som vi läser känner jag inte att 

jag behöver förbereda mig extra om jag ska läsa. Det går på rutin och man hittar 

naturliga ställen att stanna på. -  LA 

 

5.1.2 Undervisning i lässtrategier 

Arbete med lässtrategier sker tillsammans när lärarna högläser. Samtliga lärare arbetar 

aktivt med spågumman, det vill säga lässtrategin att förutspå och arbetet sker kontinuerligt 

i undervisningen. En av lärarna som för tillfället inte arbetar med lässtrategier har använt 

spågumman tidigare med eleverna, så eleverna är bekanta med att förutspå en text. 

Majoriteten av lärarna brukar använda spågumman när de ska introducera en ny bok. Hur 

det kan gå till beskriver LA nedan: 

Vi har inte riktigt kommit igång mycket i ettan mer än när man läser en bok, så tittar 

man först på bokens framsida och frågar barnen ”Vad tror ni det här kommer handla 

om?”, att man förutspår heter ju den strategin… Och det kan man ju använda sig av 

om man stannar i en berättelse, ”Vad tror ni händer nästa gång?”. Det gör dem 
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nyfikna och sätter igång deras egen tankeverksamhet och man märker om eleverna 

är med i berättelsen. – LA 

När LB introducerade En läsande klass började hon med spågumman och konstnären 

eftersom hon menar att de är de lättaste lässtrategierna. Efter ett tag fortsatte hon att arbeta 

med de lässtrategierna som hon ansåg vara svårare: 

Jag började med spågumman och konstnären för de är det lättaste. Och sedan 

fortsatte jag med strategin ”att ställa frågor”, det är ju reportern. Den här strategin är 

ju svårast, att sammanfatta, den kan man använda i slutet av ett kapitel. Det är ju det 

svåraste för barnen, och oss också, att samla ihop det viktigaste. – LB 

Arbete med lässtrategin konstnären, att skapa bilder är det endast tre lärare som beskriver 

att de använder i samband med högläsningen. När de arbetar med konstnären är det 

elevernas inre bilder de arbetar med. De kan jämföra sina inre bilder med bilderna i 

böckerna eller jämföra med varandras inre bilder. När LC arbetar med konstnären kan det 

gå till på följande sätt: 

Det kunde vara att vi bara läste ett stycke och de fick själva fundera ”Hur föreställer 

jag mig att det här ser ut”… kanske få berätta för varandra och sedan måla ner det 

också. Det kunde vara någon väldigt liten sak det handlar om men det kunde också 

vara en person som är på någon plats och berätta hur det ser ut och att de fick måla 

det. – LC 

Samtliga lärare i studien arbetar med lässtrategin att ställa frågor. En av lärarna beskriver 

att den är svår att förklara för eleverna. När hon förklarar så gör hon det genom att 

modellera eller använda bilder som stöd: 

Reportern då… det har varit många frågor på raderna, mellan raderna, bortom 

raderna… Reportern är nog den jag har svårast att förklara för eleverna hur jag själv 

tänker. Jag har försökt visa lite olika sätt… det finns en bild på ett hav, över ytan och 

under ytan men den har jag lite svårt för att få till. Men antingen kopplar jag det till 

texten eller till mig själv. – LC 

Lässtrategin att sammanfatta som i En läsande klass motsvarar cowboyen arbetar samtliga 

lärare förutom en med för tillfället. Det kan ske oavsett vilken text de läser. En av lärarna 

beskriver att de använder strategin att sammanfatta mycket för tillfället eftersom de skriver 

mycket faktatexter om djur och för att skriva om djuret behöver eleverna få verktyg för att 

få ut det som är viktigast i texten de utgår från. När två av lärarna i studien sammanfattar 

gör de det under högläsningen. Det kan gå till genom att läraren frågar vad som hände i 

förra kapitlet och så får eleverna svara på det. LC använder lässtrategin att sammanfatta på 

ett annorlunda vis än de andra lärarna, hon modellerar och eleverna får öva i par: 
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Cowboyen, eller att sammanfatta, där brukar jag själv visa hur jag gör. Vi tänker att 

vi plockar ut det viktigaste från texten för att sammanfatta så vi inte tar med alla 

olika detaljer. Sedan får de testa att sammanfatta tillsammans. – LC 

Samtliga lärare är överens om att läsförståelse är viktigt att arbeta med eftersom eleverna 

behöver ha med sig läsningen genom hela skolgången. En av lärarna nämner att hon ser 

arbetet med lässtrategier som något som hon arbetar med kontinuerligt, oavsett vilket ämne 

det är hon undervisar i. Även om lässtrategier kopplas till svenskämnet menar hon att det 

genomsyrar hela undervisningen: 

Det är ju en röd tråd som flyter lite igenom hela arbetet. Det är det ju i matte också. 

Nu har vi börjat med talområdet upp till 1000, då är det jättemycket nya begrepp som 

vi måste veta. När vi gör problemlösningar måste vi ju kunna läsa ut texten och ta 
reda på frågan… Är det en problemlösning måste man ju kunna läsa lite mellan 

raderna… så det genomsyrar hela arbetet. – LD 

 

5.1.3 Arbete med ordkunskap 

Att arbeta med ordkunskap under högläsningen gör samtliga lärare och då är det 

lässtrategin att klargöra som används, som i En läsande klass motsvarar detektiven. Orden 

kan förklaras av läraren innan de ska läsa texten högt eller så kan de förklaras under tiden. 

För att eleverna ska förstå vissa ord brukar lärarna stanna upp i texten och fråga om 

eleverna har förstått ett specifikt ord eller det som läraren har läst. En av lärarna har en 

elevgrupp där ungefär två tredjedelar har ett annat hemspråk än svenska och läraren menar 

att lässtrategin att klargöra är viktig för de eleverna eftersom de ofta inte har det ordförrådet 

som barn med svenska som modersmål har. Det är inte alltid det händer att dessa elever 

vågar fråga när det dyker upp svåra ord och därför brukar hon själv stanna vid ord som hon 

tror att de inte förstår. En av lärarna berättar att hon även brukar ha valt ut ord i förväg som 

hon tror eleverna kommer ha svårt att förstå. Orden skrivs sedan på tavlan och de kan 

förklaras innan högläsningen men orden eller uttrycken kan även stå kvar för att eleverna 

ska upptäcka när de dyker upp i texten. Det beskriver läraren på följande sätt:  

Jag läste det högt och så fick de räcka upp handen när orden eller uttrycken kom och 

så fick vi med varandras hjälp förklara: Vad betyder det ordet? Vad betyder 

uttrycket? Med denna lässtrategin är det så att när man ska ta reda på ett ord så kan 

det ju vara någon som vet när man ser ordet men annars är det ju att ta reda på utifrån 

sammanhanget… ”vänta lite vi läser vidare här nu… eller vi backar lite, vad sa de?” 

och då kan de oftast resonera sig fram. – LD 
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När två av lärarna använder detektiven i undervisningen brukar de ha kort som eleverna 

får använda för att vara aktiva med lässtrategin kring ordförståelsen. Skillnaden mellan 

lärarnas arbetssätt med korten är att en av lärarna har en hel nyckelknippa med flera olika 

lässtrategier som eleverna får använda medan en av dem endast har detektivkort som 

tillämpas under högläsningen. När de hamnar på något ställe i texten som eleverna inte 

förstår får de hålla upp sitt detektivkort: 

Många (eleverna) var väldigt så att ”Nej men nu förstår jag inte ordet, då tar jag upp 

kortet”. Sedan gäller det ju att man själv ser korten, att nu åkte de upp och att man 

hittar ett bra ställe att stanna upp i texten på och prata om det för det är inte alltid det 

passar att stanna när det kommer upp. Sedan har det varit så att vi ser om de förstår 

om vi läser om, eller om vi väntar och läser nästa mening. Eller så kan vi slå upp 

ordet eller fråga om någon i klassen vet. – LC 

5.2 Textsamtal 

Samtliga lärare i studien nämner att de samtalar om text och att det är ett sätt att se om 

eleverna har förstått det de har läst. Samtalet kan gå till på olika vis. Det kan ske genom 

att läraren använder lässtrategin att ställa frågor både under högläsningen men även efter 

den. Samtalen kan ske i helklass men även en lärare berättar att hon låter eleverna samtala 

i par.  

Frågor på raderna förekommer hos en av lärarna för att se om eleverna har lyssnat på det 

hon har läst. Även frågor mellan raderna förekommer och det görs för att se om eleverna 

kan koppla det de läser till texter de har läst förut. Även frågor om vad eleverna tänker, 

tror eller undrar kan förekomma under högläsningen:  

Oftast är de väldigt med och jag låter de svara precis det de tänker, är det någon som 

vill upprepa precis vad en kompis har sagt så är det okej. Då tänker jag att det är bra, 

då får den testa få de orden i sin mun, säga det högt, säga det själv… jag tycker inte 

det behöver vara fel att upprepa vad någon annan har sagt och låna varandras idéer 

och tankar. – LC 

Lärarna kan även låta eleverna få berätta mer fritt om texten eller om det var något som de 

kan koppla till egna erfarenheter och upplevelser. LA menar att låta eleverna få berätta mer 

fritt om en text, exempelvis vad som hände är ett sätt man kan se om de har förståelse eller 

inte. Hon brukar även låta eleverna få prata om texten kopplat till sina egna erfarenheter 

under tiden som de läser. Det kan vara att eleverna kan koppla texten till egna upplevelser 

och det kan leda vidare till samtal med djup, exempelvis om skilsmässor eller att familjer 
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kan se olika ut. En av lärarna nämner att eleverna inte endast får bearbeta texten genom att 

samtala om det de har läst. De samtalar mer generellt om boken:  

Det brukar vara att vi tillsammans pratar om vad vi tyckte om boken, om man ska 

fortsätta läsa den. Det kan vara att det kanske finns fler böcker och de vill ha en 

fortsättning eller att de vill läsa en från samma författare… Den gemensamma boken 

är mer vad de har tänkt och tyckt muntligt. – LB 

5.2.1 Skriva 

Alla lärare låter eleverna få skriva i samband med högläsningen. Det kan ske när en ny bok 

introduceras. LC brukar låta eleverna få höra början ur en bok, berättelsens problem och 

så ska eleverna sedan få skriva en lösning på problemet och ett avslut.  

Skrivning kan även ske efter högläsningen, både efter ett kapitel eller när boken är utläst. 

Eleverna kan få sammanfatta det viktigaste från högläsningen på en post it-lapp för att 

läraren ska se om eleverna har förståelse. Två av lärarna har använt sig av loggböcker efter 

högläsningen. LE som är en av dem berättar att det eleverna fick skriva efter högläsningen 

ofta handlade om vad eleverna trodde skulle hända sedan i berättelsen. Efter de hade fått 

skriva fick de dela med sig av sina tankar i grupp. LC nämner att hon med tidigare elever 

har använt sig av loggbok i samband med högläsningen men att hon inte använder det på 

samma sätt längre, visst kan eleverna få skriva men inte som hennes förra elevgrupp fick 

göra: 

Jag har testat att ha loggbok och då var det bestämt och sagt att efter varje gång man 

hade högläst så ska det stå något i loggboken. Detta stressade alltid mig, vi hade inte 

tid för det. Vi hade pratat så mycket om texten och hållit på med den så mycket… - 

LC 

Tre av lärarna berättar att de brukar göra bokrecensioner. LB låter eleverna göra det efter 

den enskilda läsningen för hon menar att det blir många recensioner av en och samma bok 

annars. Två av lärarna berättar däremot att de och eleverna tidigare har gjort gemensamma 

bokrecensioner eller att de för nuvarande gör det. En av lärarna använder lässtrategin att 

sammanfatta när de skriver bokrecensioner gemensamt och hon beskriver det nedan: 

Men också att det här att kunna sammanfatta efter, att man gör mycket 

gemensamma bokrecensioner, i ettan gör vi det mycket gemensamt, och då är det 

ibland att skriva en bokrecension på olika sätt men ibland är det att göra det 

gemensamt… - LD  
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Vanligtvis brukar eleverna få svara på frågor om texten eller få producera egna frågor till 

texten.  En av lärarna beskriver att när eleverna får skriva frågor, kanske till en klasskamrat, 

så kan hon se om eleverna har förstått eftersom hon menar att en elev själv måste veta 

svaret på den frågan den skriver. Hur eleverna kan arbeta med frågor efter de har läst 

faktatexter kan gå till på följande sätt:  

Det är ganska lätt så för att barn tar verkligen till sig det med djur. En omgång hade 

jag frågor såhär, (på baksidan av en liten faktatext). – LA  

 

En av lärarna låter eleverna få arbeta med sin skrivning kring högläsning på flera sätt än 

som beskrivs ovan. Hon brukar väva in det tillsammans med bilder. En övning hon ofta 

gör med eleverna är att hon slår in deras nya högläsningsbok i papper så eleverna varken 

får se vad den heter eller hur framsidan ser ut: 

Jag har börjat läsa och sedan blir det en slutuppgift för dem att hitta på en titel till 

boken, göra en framsida och skriva en text på baksidan. – LD 

En annan uppgift som LD brukar använda efter högläsning där eleverna får skriva 

kombinerat med bilder kallar hon för karusellen. Eleverna arbetar två och två eller i en 

mindre grupp. På olika stationer finns det utskrivna bilder och text från högläsningsboken 

som de redan har läst. Flera stationer har placerats ut i klassrummet där eleverna ska lägga 

bilderna och texten i ordning. Är det något de vill lägga till får de skriva det. Efter en viss 

tid får eleverna byta station och då får de ändra ordningen eller fylla på med ny information 

om texten de hade läst, de går alltså runt som en karusell. LD är positiv till denna övningen: 

Vi har gjort detta med att skriva. Att man skriver kanske till bilder då och så läser de 

och fyller på med sina tankar och så år man runt i en karusell så. Då blir det att de 

upptäcker: ”OJ vad mycket vi vet och vad mycket vi kan om den här boken”. Så det 

är ju en trevlig övning där man ser jättemycket som lärare. Allt från hur aktiva de är, 

till hur mycket de har lärt sig, vilka begrepp de har använt och om de har fått med de 

viktiga delarna. – LD  

5.2.2 Arbete med bilder 

Att arbeta med bilder beskriver tre av lärarna. Eleverna får rita bilder kopplat till 

högläsningen och genom att eleverna får rita enskilda bilder efter högläsningen kan de visa 

sin läsförståelse. En av lärarna låter även eleverna rita bokomslag som nämndes i förgående 

avsnitt. LC, som använder loggböcker kan låta eleverna rita passande bilder i sina 
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loggböcker. Det kan handla om att eleverna ska måla hur de tror att någonting ser ut. När 

LC använder lässtrategin att sammanfatta berättar hon att det inte behöver ske skriftligt 

eller muntligt, det kan även ske med bilder:  

Att de får sammanfatta, men också om man vill få ner sammanfattningen under en 

etta att de kan måla de olika delarna. Att det här hände först, det här hände sedan, 

det här hände till sist. Men också, där har jag fokuserat mycket på de tre orden: först, 

sedan och sist. Oavsett om det är muntligt, rita bilder, eller skriva. – LC  

 

Att lägga bilder i ordning är något som förekommer hos två av lärarna. LD brukar som 

nämndes i förra avsnittet använda sig av karusellen där eleverna ska lägga bilder i ordning 

i samband med skrivning. Dock kan även liknande övningar där eleverna ska lägga bilder 

i ordning efter ett kapitel användas hos LD.  

Samtal om en bild kan också förekomma kring högläsningen. Samtal kring en bild brukar 

ske innan högläsningen vid en ny bok eller från en bild i ett kapitel. LC beskriver hur 

samtal kring en bild kan gå till: 

Jag har sagt så här: Jag ser en palm. Och sedan låtit de som vill berätta vad de ser, 

de kanske ser en pojke, en pojke i randiga shorts. Och sedan jag hör… och då får 

man ju förklara att vi inte kan höra det här, vi kan bara titta, men om vi hade hört om 

vi var där, vad hade vi hört då? – Jag hör vinden blåsa. Jag tror någon skrattar, vad 

tror du? Jag tror det här kommer handla om… jag undrar – jag undrar varför han 

skrattar. Sedan har vi samlat alla som vill berätta om: jag ser, jag hör, jag tror, jag 

undrar. – LC 

5.3 Val av text 

Hur samtliga lärare väljer texter till högläsningen varierar. Majoriteten av lärarna brukar 

välja böcker efter något speciellt tema, allt från forntiden, olika författare eller bokstäver 

de arbetar med för tillfället. Ett tema som ofta förekommer är värdegrundsfrågor, 

exempelvis vänskapstema eller böcker som kan ligga till grund för diskussioner.  

Två av lärarna berättar att de vid val av bok tar hänsyn till att böckerna ska passa elevernas 

ålder men även deras intressen. LE har under hela läsåret valt att läsa böcker ur samma 

serie med eleverna. Anledningen till att hon valde att läsa böcker ur samma serie beror på 

att eleverna hade skapat ett stort intresse för de böckerna vilket gjorde att hon fortsatte läsa. 

När hon valde första boken i serien utgick hon dock efter hennes personliga åsikt om boken 

vilket fler lärare berättar att de gör. LC beskriver att även hon brukar välja böcker som hon 
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själv tycker om. Detta har sin grund i att om hon själv inte vet vad författaren vill säga med 

sin bok tycker hon det är tråkigt att högläsa den. Det händer även att hon väljer att läsa 

böcker som har flera böcker i en serie för att eleverna ska få inspiration till den enskilda 

läsningen.   

Hur LA väljer högläsningsbok brukar variera. Hon kan utgå från egna erfarenheter, vad 

hon vet sedan tidigare att barn tycker om att lyssna till, hon kan även ta tips från skolans 

bibliotekarie eller så kan hon välja böcker som hon märker är populära och omtyckta hos 

eleverna.  

LC och LD är de lärare i studien som berättar om hur viktigt det är att eleverna får en 

variation av böcker. LD beskriver det på följande sätt: 

Vi försöker också med högläsningen att välja lite olika slags böcker. Att man väljer 

både deckare… nu läser vi en bok om känslor och det är en kille som är lite småkär 

i en tjej och det är vänskapstema och så. Så de får en bredd av böcker för man vet ju 

att… jag kan ju själv vara sådan som gärna spårar in på en viss genre och så kör man 

på den. Man behöver liksom få bredden. – LD 

 

5.3.1 Högläsning av skönlitteratur 

Det är skönlitteratur som tar mest plats under högläsningen och samtliga lärare beskriver 

att de använder sig av den och då är det berättande texter som är av majoritet. LD berättar 

att hon tycker att skönlitteratur är lättillgängligt vilket hon tror är en orsak till varför 

skönlitteraturen tar så stor plats i högläsningen. Sedan tror hon att barn har mer erfarenhet 

av skönlitteratur, exempelvis från förskolan vilket gör att man väljer att använda något som 

de är vana vid. LB läser också oftast skönlitteratur men hon menar att det inte alltid måste 

vara det. Anledningen till varför de läser mest skönlitteratur grundar sig i att hon själv 

tycker att det är roligare att läsa. LB och LC berättar att de högläser andra texter också men 

det som de kallar för ”högläsning” som de har varje dag på rutin är en skönlitterär bok: 

Det här som vi läser när vi läser varje dag med frukt och sådant det är ju oftast… att 

man har en skönlitterär bok. – LB 

När det är ”högläsning” är det oftast en skönlitterär bok. Men ska vi arbeta med 

faktatexter eller om de ska skriva dikter eller brev brukar jag ha olika exempel på 

texter så man högläser det för dem innan så de får höra hur det låter. – LC 
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5.3.2 Högläsning av sakprosa 

Samtliga lärare högläser även sakprosa i form av faktatexter men lärarna är inte eniga om 

högläsning av faktatexter är en ”högläsningsstund’’. Två av lärarna anser att högläsning 

av faktatexter faktiskt är en högläsningsstund. En av dem berättar att andra ämnen i skolan 

kan ha högläsning och att de arbetar med lässtrategier även om de läser faktatexter. LA 

arbetar för tillfället mycket med faktatexter med sina elever och hon menar att det 

egentligen är bättre att börja läsa faktatexter eftersom hon anser att barn har lättare att ta 

sig till fakta om exempelvis djur. I faktatexter är det också svåra ord och då tänker hon att 

eleverna behöver arbeta med dessa texter tillsammans eftersom de inte klarar av att läsa 

dem på egen hand. Hon berättar även följande: 

Texterna [skönlitteratur och sakprosa] har ju olika syften… läsförståelsen kommer 

ju in i alla texter, hur viktigt det är att förstå vad man läser. - LA 

 

Två av lärarna ser inte högläsning av faktatexter som en högläsningsstund. De menar att 

högläsning av faktatexter är mer strukturerat och sakligt och man får inte den avkopplingen 

som man får när man läser skönlitteratur. De läser faktatexter högt men det är oftast till för 

att de ska arbeta med olika fakta efteråt eller se hur en faktatext är uppbyggd. En av lärarna 

berättar hur hon ser på högläsning av faktatexter. Hon tycker inte som LA, att elever lättare 

tar till sig det som står i faktatexter:  

Jag tror nog att de tycker det är intressant med fakta, det är bara en annan… man tar 

det inte lika lätt. De är ju med på tåget men inte på samma sätt som när man läser en 

skönlitterär bok. Sedan har det nog med upplägget att göra. En faktatext, då har vi ju 

det för att vi ska använda oss av det vi läser på ett annat sätt än skönlitteratur utan 

där blir det oftast lite lugnt, mysigt, en stund att koppla av egentligen. Men det är det 

inte om man läser en faktatext högt för då ska man vara med på noterna. – LE 

 

5.4 Sammanfattning 

Samtliga lärare i studien arbetar med någon eller flera lässtrategier tillsammans med 

eleverna. Den lässtrategi som tar mest plats är strategin att förutspå. Lärarna arbetar med 

En läsande klass eller har inspiration från materialet. De arbetar med de lässtrategier som 

ingår där även om de inte heter samma namn, de är ändå samma lässtrategier. Under 

högläsningen får eleverna arbeta aktivt med lässtrategierna och även lärarna kan visa hur 
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lässtrategierna ska tillämpas. Att arbeta med svåra ord, strategin att klargöra är något som 

alla lärare i studien anser vara viktigt. De kan genom sin förberedelse plocka ut orden i 

förhand men orden de ska förklara kan även väljas naturligt under högläsningen. Eleverna 

ges möjlighet att bearbeta det de har läst under högläsningen genom samtal om den lästa 

texten, genom att få skriva eller arbeta med bilder. När lärarna väljer böcker till 

högläsningen tar de hänsyn till olika aspekter. Några utgår från sina personliga åsikter om 

en bok medan andra utgår från olika teman eller värdegrundsfrågor. Skönlitteraturen i form 

av berättande texter tar störst plats när lärarna högläser men även sakprosa i form av 

faktatexter tar stor plats. Däremot är alla lärare i studien inte eniga om att det är högläsning 

även om de läser en faktatext högt. 
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6. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring studiens metod (6.1). Vidare diskuteras 

studiens resultat i relation till den sociokulturella teorin, till tidigare forskning och 

styrdokumenten (6.2). Avslutningsvis presenteras förslag om fortsatt forskning (6.3).   

6.1 Metoddiskussion 

För att få svar på studiens frågeställningar använde jag mig av semistrukturerade intervjuer 

vilket var en fördel i denna studie eftersom metoden bör användas för att få förståelse för 

människors erfarenheter och argument (Trost, 2010, s. 32). Genom att jag använde 

semistrukturerade intervjuer kunde deltagarna ges ett utrymme till att svara fritt och även 

ge detaljrika svar (Trost, 2010, s. 25) vilket jag anser har påverkat studiens resultat positivt 

vilket också är en styrka i studien. Hade jag använt mig av en kvantitativ metod i form av 

enkäter hade inte samma möjlighet till innehållsrika och detaljerande svar getts och 

resultatet hade då blivit annorlunda. Enkäter kunde förmodligen gett en annan räckvidd i 

studiens deltagare men jag anser att studiens metod var passande eftersom syftet var att 

lärarna skulle beskriva hur de planerar och genomför undervisning i utveckling av elevers 

läsförståelse. Kvalitativa forskningsresultat är ofta svåra att generalisera eftersom det ofta 

är få deltagare i studien (Bryman, 2011, s. 369). Studiens resultat går därför inte att 

generalisera till andra lärare eftersom sociala miljöer är olika.  

Att hitta deltagare till studien var problematiskt. Många lärare och rektorer menade att de 

inte hade tid att delta i studien. Hade en annan metod använts hade möjligheten att få fler 

deltagare till studien kunnat ges men jag anser inte att antalet deltagare påverkade resultatet 

negativt eftersom Trost (2010, s. 143) menar att ett för stort antal deltagare kan göra 

materialet överväldigande. För att få större möjlighet att hitta deltagare till studien 

kontaktades lärare i två olika kommuner. Detta kan ha påverkat studiens resultat eftersom 

lärarnas fortbildning inom området kan se olika ut beroende på vilken kommun de arbetar 

i. Däremot anser jag inte att det är en svaghet att det blev detta urvalet, det gav istället 

möjlighet till att få variation och skillnader i resultatet. En annan fördel med urvalet är att 

jag intervjuade både erfarna lärare och lärare som bara hade några års erfarenhet vilket 

även det gav möjlighet till variation vilket Trost (2010, s. s. 141) menar är något som vill 

uppnås i kvalitativa studier. Studiens resultat kan även ha påverkats av min brist på 

erfarenhet av att intervjua lärare då jag endast har erfarenhet av att intervjua elever. En 
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pilotstudie hade kunnat göras för att pröva på att intervjua lärare (Patel & Davidson, 2011, 

s. 60). Detta gjordes inte eftersom det under arbetets gång varit tidsbrist och jag hade svårt 

att finna deltagare. Att ingen pilotstudie gjordes är en svaghet studien har och resultatet 

hade blivit annorlunda om jag fick pröva att intervjua innan genomförandet.  

Mätning av studiens validitet och reliabilitet har inte gjorts eftersom metoden i studien är 

kvalitativ. För att mäta kvaliteten i arbetet har jag haft andra åtaganden i tanke, studiens 

trovärdighet. För att mäta en studies validitet kan forskaren i kvantitativa studier 

exempelvis mäta studiens resultat i jämförelse med ett samma innehåll som har mätts på 

ett annat tillvägagångssätt (Bryman, 2011, s. 164). Eftersom min studie är kvalitativ fick 

jag mäta kvaliteten på andra sätt. För att öka trovärdigheten i studien har jag i Bilaga 2 

delgivit hur mina intervjufrågor och följdfrågor var utformade. Genom att forskaren visar 

en öppenhet kring intervjuns frågor och följdfrågor visar man en öppenhet på att studien 

är trovärdig. Läsaren kan avgöra om materialet är trovärdigt genom att se hur frågorna är 

formulerade. Är det för många påståendefrågor eller om följdfrågor saknas blir 

trovärdigheten begränsad. Under intervjuerna har inte heller mina personliga åsikter varit 

betydande eftersom det var deltagarnas erfarenheter och föreställningar jag ville få fram 

vilket ökar studiens trovärdighet (Trost, 2010, s. 134). Reliabilitet handlar om hur hög 

tillförlitlighet en studie har (Bryman, 2011, s. 161). Denna studies reliabilitet är låg 

eftersom den är kvalitativ. Mätning av reliabilitet i kvantitativa studier kan ske genom att 

en annan forskare replikerar undersökningen och kommer fram till samma resultat (Hjerm, 

2014, s. 94). I kvalitativ forskning är det svårt att få hög reliabilitet eftersom sociala miljöer 

alltid varierar (Bryman, 2011, s. 352). För att gå en hög reliabilitet ska situationen vara 

standardiserad men kvalitativa intervjuer vilket fallet är i denna studien, har frågor av låg 

standardisering (Trost, 2010, s. 132).  

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till den sociokulturella teorin, till 

tidigare forskning och styrdokumenten i tre olika sektioner som utgår från studiens tre 

frågeställningar. Första frågeställningen diskuteras i avsnitt 6.2.1, andra frågeställningen i 

avsnitt 6.2.2 och den tredje frågeställningen i avsnitt 6.2.3. 
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6.2.1 Lärarens arbete med lässtrategier kring högläsning 

I studiens resultat framkom det att samtliga lärare arbetar med lässtrategier i 

undervisningen och de använder högläsning som verktyg. Santoro et al. (2008, s. 399-407) 

menar att planering av högläsning är väsentlig för att elevers läsförståelse ska utvecklas. 

Lärarna i studien planerar sin högläsning på olika sätt. Planeringen kan ske genom att de 

plockar ut svåra ord som kan behöva förklaras eller läsa texten innan högläsningen för att 

vara förberedda på vad boken handlar om. Dock sker inte alltid planering av högläsning 

hos lärarna eftersom de alla menar att det inte finns gott om tid för det. LA menar att hon 

inte alltid förbereder sig på högläsningen eftersom det kan bero vilket syfte högläsningen 

har, hon menar att det faller sig naturligt för henne att stanna på ställen i texten. LA har 

precis som fler lärare i studien många års erfarenhet av att arbeta som lärare.  För att elevers 

läsförståelse ska öka ska inte högläsning endast användas till njutning och avkoppling, den 

ska ta till varas på eftersom den kan utveckla elevers läsförståelse (Santoro et al., 2008, s. 

396). Lärarna i studien går igenom svåra ord som kan behöva introduceras och förklaras 

för eleverna i sin förberedelse av högläsningen vilket är något som kan vara avgörande för 

elevers läsförståelseutveckling (Alatalo, 2011, s. 48-49; NRP, 2000, s. 4-11; Varga, 2015, 

s. 51).  

Samtliga lärare berättar hur de använder lässtrategier i samband med högläsningen för att 

utveckla elevers läsförståelse. Dock berättar LE kort om hur hon gör ibland eller har gjort 

i andra årskurser än den hon undervisar i nu. LE menar att hon inte arbetar med elevers 

läsförståelse eftersom eleverna ska lära sig att läsa innan de arbetar med förståelsedelen av 

läsningen. Detta kan komma att påverka elevernas läsförståelse då NRP (2000, s. 4-11) 

menar att en betydande faktor som kan vara avgörande för elevers läsförståelse är att 

läraren behöver ha kunskap om hur läsinlärning ska ske. Att läsa innefattar inte endast att 

träna på avkodning som LE syftade på. Avkodning och läsförståelse är två beståndsdelar 

som en elev ska behärska för att kunna läsa, saknar eleven läsförståelse kan den alltså inte 

läsa (Gough & Tunmner, 1986, s. 7). Även Lundberg och Herrlin (2002, s. 8-10) lyfter att 

läsförståelse, avkodning, fonologisk medvetenhet, läsflyt och läsintresse är fem 

dimensioner som ska samspela med varandra under ett barns läsutveckling och de fem 

dimensionerna ska inte bearbetas enskilt. Undervisning om lässtrategier ger elever 

möjlighet att fördjupa elevers läsförmåga och därför ska den förekomma i alla årskurser 
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(Skolverket, 2017a, s. 10). Dessutom finns det kunskapskrav både i årskurs 1 och 3 

angående elevers läsförståelse och därför bör undervisning om den inte uteslutas. 

När samtliga lärare i studien använder sig av lässtrategier använder de strategierna att 

förutspå, klargöra, sammanfatta och ställa frågor vilket är de fyra strategierna som ingår i 

den forskningsbaserade modellen RT. I modellen ska lärarna modellera strategierna för att 

eleverna ska tillämpa dem på egen hand (Palincsar & Brown, 1984, s. 120-124). När två 

av lärarna har svårt att förklara vissa lässtrategier för eleverna brukar de modellera dem 

för att de ska förstå hur de ska använda dem. Genom att läraren visar hur en lässtrategi ska 

tillämpas kan elevernas läsförståelse öka (Keene & Zimmermann, 2013, s. 605) och målet 

blir att eleverna ska tillämpa dem på egen hand (Eckeskog, 2013, s. 95; Palincsar & Brown, 

1984, s. 120-124). Att en lärare modellerar lässtrategier för en elev kan kopplas till 

Vygotskijs begrepp scaffolding där en lärare ger eleven stöd för att den sedan ska klara 

mer på egen hand. Det kan även kopplas till Vygotskijs syn på att imitation är ett 

inlärningsverktyg. Imitation äger rum i sociala kontexter och det är en pågående process 

(Westlund, 2009, s. 20-23).  

Alla lärare förutom LA berättar om En läsande klass. Den läraren som är mest positiv till 

materialet är LB som med tidigare elever har följt materialet. Att följa En läsande klass 

menar Damber och Nilsson (2014) kan ha en negativ påverkan hos eleverna eftersom det 

mer handlar om färdighetsträning än att lässtrategierna ska användas när det fyller en 

funktion. Damber och Nilsson menar att innehåll i texter inte ska läggas åt sidan och arbetar 

man med materialet kan elevers läsförståelseutveckling gå åt fel håll. Däremot menar 

Widmark att de lärare som har producerat materialet utgår efter forskning och beprövad 

erfarenhet. Lärarna har även många års erfarenhet av att arbeta med En läsande klass och 

RT, TSI och QtA som är de forskningsbaserade modeller som materialet är utformat efter 

(Skolministeriet, 2014). LC arbetade även efter En läsande klass tidigare men hon valde 

sedan att utforma undervisningen med lässtrategier på det sättet som hon ansåg vara 

gynnsamt, att strategierna ska kopplas parallellt istället för att öva en strategi i taget på ett 

monotont sätt.  

6.2.2 Elevers arbete med text i högläsning 

För att eleverna ska visa sin läsförståelse nämner samtliga lärare i studien att de samtalar 

om text de har läst högt. Textsamtalet kan äga rum under högläsningens gång men även 
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efter. Lärarna använder då strategin att ställa frågor. Genom samtal kan elevers 

läsförståelse öka menar ett flertal forskare (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007; Santoro et al., 

2008; Roe, 2014; Westlund, 2009). Dessutom är det kunskapskrav både i årskurs 1 och 

årskurs 3 om att eleven ska kunna återberätta och kommentera delar av innehållet som är 

viktiga för eleven. Genom att göra detta visar eleven sin läsförståelseförmåga (Skolverket, 

2017b, s. 258). Enligt Eckeskog (2013, s. 98-99) tenderar elever att ställa den typ av frågor 

till text som lärare ställer till elever. Därför bör läraren fundera vilka typer av frågor som 

ställs till eleverna. LB berättar om att deras textsamtal mer handlar om vad de tyckte om 

boken och om de vill fortsätta läsa vilket kan göra att samtalen saknar djup. Eckeskog 

(2013, s. 98-99) menar att det är tankeutrymmet kring texten som är det viktiga och ställs 

för många frågor kan samtalen sakna djup. Det kan vara problematiskt att samtala om text 

i skolan eftersom alla elevers tankar inte kan få utrymme. Det är inte alltid givande med 

textsamtal för alla elever eftersom de kan vara ointresserade. Dock är samtal om text 

givande för barns utveckling och det bör hållas innan eller efter högläsningen 

(Dominikovic´, et al., 2006, s. 132-134). När LA har textsamtal med eleverna kan de få 

prata om texten kopplat till sina egna erfarenheter till skillnad från LB som låter eleverna 

berätta vad de tyckte om boken. Detta menar LA kan leda till att det blir samtal med djup 

där det kan handla om viktiga frågor. Att samtala tillsammans om text kan kopplas till 

Vygotskijs syn på att kommunikation tillsammans med andra individer med vårt språk är 

ett sätt att förstå vår värld och fördjupa vår förståelse på (Säljö, 2014, s. 301-305). Genom 

att kommunicera och samspela med varandra skapas kunskap (Säljö, 2014, s. 307). I detta 

fallet får eleverna kunskap om vilka frågor som ska ställas till text och hur texten kan 

kopplas till människors egna erfarenheter.  

Vad som även förekommer i studiens resultat är elevernas arbete med bilder kring 

högläsningen. Lärarna i studien låter eleverna arbeta med bilder på olika sätt. LB låter 

hennes elever få rita bilder efter högläsningen för att de ska få visa sin läsförståelse och 

LC har låtit eleverna rita passande bilder när hon har använt sig av loggböcker. Eleverna 

kan även få rita bilder när de arbetar med lässtrategin att sammanfatta genom att måla 

bilder kring vad som hände först, sedan och sist. Två av lärarna brukar även låta eleverna 

få lägga färdiga bilder från texten i ordning. Den lärare som arbetar utefter En läsande 

klass är LB och hon använder då läsfixaren konstnären. Westlund är skeptiskt till den 

läsfixaren eftersom den inte ingår i RT (Bengtsson, 2014). Däremot menar Stensson (2006, 
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s. 32) att en erfaren läsare skapar inre bilder med hjälp av texten för att få en djupare 

förståelse så arbete med bilder är något som jag inte anser är fel. 

6.2.3 De olika texttyperna lärarna högläser 

I Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska står det att elever ska få möta olika typer 

av texter (Skolverket, 2017a, s. 7).  LC och LD är de lärare i studien som berättar hur 

viktigt de tycker det är att eleverna får möta olika texter och att de får en variation i böcker. 

Det är skönlitteratur som tar störst plats i form av berättande texter när lärarna högläser 

men även högläsning av faktatexter förekommer. En av lärarna berättar att hon anser att 

skönlitteratur är lättillgängligt vilket hon tror är orsaken till att den tar stor plats när hon 

högläser. Hon tycker även att skönlitteratur är roligt att läsa. Syftet i ämnet svenska är å 

andra sidan att eleven ska få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar 

av världen. Den tar stor plats i svenskämnet eftersom den kan ge möjlighet till att eleverna 

får ett intresse för litteratur vilket kan utveckla elevernas läslust. Även sakprosatexter i 

form av faktatexter har ett stort inslag i svenskämnet och den kan bidra till elevers 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2017a, s. 7). Samtliga lärare högläser faktatexter för 

eleverna men två av lärarna ser inte det som högläsning även om texterna läses högt. LA 

arbetar mycket med faktatexter och hon anser att elever behöver arbeta mycket med 

faktatexter tillsammans eftersom det ofta förekommer svåra ord. Hon menar att de inte 

klarar av att läsa dem på egen hand. Genom att eleverna läser faktatexter tillsammans 

befinner sig varje elev i sin ZPD. Eleven kan då utmanas för att ta sig till nästa möjliga 

nivå genom att få hjälp av kunnigare personer. Genom att de läser dessa texter tillsammans 

får eleven möjlighet att kunna läsa faktatexter på egen hand (Bråten & Thurmann-Moe, 

1998, s. 105). LA nämner inte att hon arbetar efter någon forskningsbaserad modell i 

lässtrategier. I det arbete hon beskriver att hon gör finner jag vissa likheter med CORI. 

Hon använder lässtrategier när hon högläser faktatexter i de naturorienterande ämnena 

vilket ska göras när man använder CORI för att elevers läsförståelse och läsmotivation ska 

öka. LA fokuserar även på svåra ord och begrepp för att elevernas läsförståelse ska 

förbättras vilket är en lässtrategi som används i modellen (Guthrie et al, 2007, s. 241-243).  

När lärarna väljer böcker tar de hänsyn till att böckerna ska passa elevernas ålder och 

intressen. LE har under detta läsår läst böcker ur samma serie vilket ligger till grund från 

att eleverna har visat ett stort intresse för den serien. Santoro et al. (2008, s. 399-407) menar 
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att texter som elever ska ta del av måste vara väsentliga för eleverna och lärarens planering 

av val av text blir därför viktig. Läraren behöver precis som lärarna i studien gör, ta hänsyn 

till elevernas ålder och deras intressen. Santoro et al. (2008) lyfter även att texterna ska ha 

ett syfte och det berättar majoriteten av lärarna om. De väljer inte endast böcker efter 

elevernas ålder och intressen utan efter om de arbetar med något speciellt tema eller om de 

vill att böckerna ska ligga till grund för diskussion. 

6.3 Fortsatt forskning 

Eftersom lärarna har någon form av koppling till En läsande klass enligt studiens resultat 

och det riktats stor kritik från forskare mot materialet hade det varit intressant att studera 

vidare kring det. Visar det sig att det finns någon skillnad på elevers läsförståelseförmåga 

om läraren har utgått från En läsande klass i sin undervisning eller någon 

forskningsbaserad modell kring lässtrategier? Visar det sig skillnader, vilka är dem och 

vad kan de bero på? 

Denna studie har även behandlat skrivna texter. Samhället vi lever i digitaliseras och det 

är vanligt att unga ofta får erfara mycket texter från internet och surfplattor. Även sociala 

medier och andra plattformar bidrar till att unga får ta del av mycket multimodala texter. 

Det hade varit spännande att studera vidare kring hur lärare arbetar med de multimodala 

texterna när det gäller elevers läsförståelse. Vad för typ av verktyg kan vara gynnsamma 

för lärare att använda kring dessa texter när elever samtidigt ska utveckla sin läsförståelse? 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till dig som är lärare i årskurs 1–3  

Mitt namn är Malin Petersson och jag studerar min åttonde och sista termin på Jönköping 

University till F-3 lärare. Detta är ett informationsbrev angående en studie som ska genomföras till 

mitt examensarbete under vårterminen 2018. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i 

årskurs 1-3 planerar och genomför sin undervisning för att utveckla elevers läsförståelse när 

högläsning sker.  

 

För att samla material till min studie söker jag därför lärare som kan tänka sig att delta i studien.  

Intervjuer kommer hållas och jag vill gärna att du som deltar ska vara legitimerad lärare som är 

behöriga att undervisa i bland annat svenskämnet i årskurs 1-3. Du ska gärna ha arbetat som lärare 

i minst tre år. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Studien följer 

forskningsetiska aspekter och alla uppgifter om dig som deltar kommer förvaras så att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Att medverka i studien är frivilligt och du har även rätt som deltagare att 

avsluta din medverkan om så önskas.  

 

Mitt examensarbete kommer sedan att publiceras i DIVA där du kan ta del av studien i sin helhet.  

 

Har du frågor får du gärna kontakta mig via nedanstående kontaktuppgifter! 

 

Intervjuerna bör äga rum v. 17 och de beräknas ta cirka 30 minuter. Vänligen svara om du vill delta 

senast: 2018-04-19 

 

Tack på förhand och jag hoppas höra från Dig snart! 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Petersson 

Pema1421@student.ju.se 

Telefon: 0730918053 

mailto:Pema1421@student.ju.se
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Handledare: Mattias Fyhr 

Mattias.Fyhr@ju.se 

 

Jag godkänner mitt deltagande i studien 

 

 

Signatur: 

 

 

Namnförtydligande: 

 

 

Datum: 

 

 

Skola: 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vilken årskurs arbetar du i nu? 

• Hur använder du dig av högläsning i klassrummet? 

Följdfråga: Vilket syfte har högläsningen? I vilka sammanhang läser ni? (Avkoppling, 

läsintresse, förståelse). 

1. 

• Förbereder du dig på något sätt på texten innan du högläser? 

Följdfråga: På vilket sätt förbereder du dig? Beskriv! (Svåra ord, modellering). 

• Kan du berätta hur du använder dig av lässtrategier i undervisningen? 

Följdfråga: Kan du ge exempel på strategier du använder? Vilka strategier använder du och i 

vilka sammanhang? 

• I vilka sammanhang får eleverna använda strategierna? 

 

2. 

• På vilket sätt arbetar ni med texten efter eller under högläsningen? 

• Hur får eleverna bearbeta texten ni läste högt? 

• På vilket sätt får eleverna visa att de har förståelse för texten ni läste? 

 

3.  

• Hur väljer du text till högläsningen? 

Följdfråga: Vad tar du hänsyn till när du väljer text? Är eleverna delaktiga i val av texten? 

(Syfte med undervisningen, elevernas intresse). 

• Är det någon texttyp som du tycker tar störst plats när du högläser? 

Följdfråga: Vilken texttyp och varför kommer det sig att du använder just den?  

• Vilken skillnad tycker du det är på att högläsa skönlitteratur mot sakprosa? 

 

 

Är det något mer du vill tillägga som du anser är viktigt kring hur elever ska få förståelse för text? 

Exempel på följdfrågor: 

Kan du ge exempel? 

Berätta.. 

Beskriv… 

Skulle du kunna utveckla… 
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