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  _____________________________________________________________________________  
                                  

Syftet med studien är att bidra till kunskap 
om hur lärare arbetar med högläsning 
inom ämnet svenska för att utveckla ele-
vers läsförståelse i årskurserna F–3. Fem 
forskningsfrågor ställdes utifrån syftet: 
Vilket arbetssätt använder lärare för att 
utveckla elevers läsförståelse i samband 
med högläsning? Vilka läsförståelsemo-
deller använder lärare för att utveckla 
elevers läsförståelse i samband med hög-
läsning? Vilka likheter finns mellan re-
spektive lärares sätt att arbeta med hög-
läsning? Vilka skillnader finns mellan re-
spektive lärares sätt att arbeta med hög-
läsning? Vad har lärare för attityd till 
högläsning? Studien har sin utgångspunkt 
i ett sociokulturellt perspektiv. En kvalita-
tiv metod har använts genom observat-
ioner och enkäter. Informanterna bestod 
av fyra lärare i årskurserna F–3. Det in-
samlade materialet analyserades genom 
ett observationsschema för att kunna be-
svara studiens forskningsfrågor. Resulta-
tet visar att lärarna använder varierade ar-
betssätt, lässtrategier och olika läsförståel-
semodeller vid högläsning för att utveckla 
elevers läsförståelse. 

The aim of the study is to contribute to the 
knowledge of how teachers work with 
reading aloud to develop pupils reading 
comprehension in grades F–3.  Five re-
search questions were formulated accord-
ing to the aim: How do teachers work to 
develop the pupils reading comprehension 
in connection with reading aloud? What 
reading comprehension strategy are the 
teachers using to develop the pupils’ com-
prehension when reading aloud? What 
similarities exist between the teachers’ 
ways of working with reading aloud? 
What differences exist between the teach-
ers’ ways of working with reading aloud? 
What attitude do the teachers have to 
reading aloud? The study is based on a so-
cio-cultural perspective. A qualitative 
method is used through observations and 
surveys. The informants comprised four 
teachers in grade F–3. The collected ma-
terial was analyzed by an observation 
scheme to be able to answer the study´s 
research questions. The result shows that 
teachers use varying working methods, 
reading strategies and different compre-
hension models in reading aloud to de-
velop pupils reading comprehension.
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1. Inledning 

I den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) un-

dersöks vart femte år läsförmågan hos elever i årskurs 4. PIRLS testar bland annat elevers 

läsförståelse och mätningarna år 2006 och år 2011 visade på en nedåtgående trend för ele-

vers läsförståelse (Skolverket 2012).  

 

År 2001 fick lärare i en studie från PIRLS svara på hur de arbetar med läsning i undervis-

ningen. Resultatet i PIRLS visade att lärare i Sverige ägnade mindre tid att arbeta med 

lässtrategier i jämförelse med andra länder. Sverige låg långt under medelvärdet internat-

ionellt när det kommer till aktiviteter i skolan för att utveckla lässtrategier och läsförståelse 

(Rosén, Myrberg & Gustafsson, 2005). Studien från PIRLS år 2016 visar dock att både 

läsförståelsen och undervisningen av olika lässtrategier har ökat i jämförelse med åren 

2006 och 2011 (Skolverket, 2017b). 

 

Ett mål med att undervisa i svenska är att alla ska kunna läsa och förstå det man läser. Det 

är en individuell rättighet och en förutsättning för att elever ska kunna värna om samhällets 

värdegrund och demokratiska värderingar. Om elever har god läsförståelse påverkar det 

också deras möjligheter att utveckla kunskap i alla skolämnen under hela skoltiden (Skol-

verket, 2016).  

 

För att elever ska nå kunskapskraven i ämnet svenska i slutet av årskurs 3 behöver elever 

visa på grundläggande kunskaper i läsförståelse. Enligt styrdokumenten ska lärare redan i 

förskoleklass börja arbeta med läsförståelse. Lärarna samtalar då om innehåll och budskap 

i olika typer av texter (Skolverket, 2018). Enligt det centrala innehållet i läroplanen för 

förskoleklassen ska ”undervisningen ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning 

mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolfor-

men” (Skolverket, 2018, s. 18).  

 

En viktig beståndsdel i denna utveckling är högläsning. Det är ett sätt lärare kan arbeta 

med för att låta elever använda sig av olika läsförståelsestrategier. Forskare framhåller hur 

viktigt det är att lära ut olika läsförståelsestrategier i samband med högläsning och hur det 

bidrar till att utveckla elevers läsförståelse (Eckeskog, 2013).   
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Föreliggande studie kommer därför undersöka hur lärare i årskurserna F–3 arbetar med 

högläsning för att utveckla elevers läsförståelse. För att ta reda på det har observationer 

och enkäter genomförts i de olika årskurserna.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskap om hur lärare arbetar med högläsning 

inom ämnet svenska för att utveckla elevers läsförståelse i årskurserna F–3. 

 

Detta syfte vill jag uppfylla genom att besvara följande forskningsfrågor. 

 
•   Vilka arbetssätt använder lärare för att utveckla elevernas läsförståelse i samband 

med högläsning?  

•   Vilka läsförståelsemodeller använder lärare för att utveckla elevers läsförståelse i 

samband med högläsning? 

•   Vilka likheter finns mellan lärarnas sätt att arbeta med högläsning? 

•   Vilka skillnader finns mellan lärarnas sätt att arbeta med högläsning? 

•   Vad har lärarna för attityd till högläsning? 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs begrepp som är grundläggande för studiens forskningsfrågor: läs-

förståelse (3.1) lässtrategier (3.2), läsförståelsemodeller (3.3) högläsning (3.4), studiens 

teori, det sociokulturella perspektivet (3.5) samt lässtrategier och läsförståelse i styrdoku-

menten (3.6).  

 

3.1 Läsförståelse 

Begreppet läsförståelse kan förklaras på olika sätt. Enligt Skolverket (2016) innebär läs-

förståelse att läsare interagerar med texter och har utvecklat förmågan att kunna tolka dem. 

Hur läsförståelsen sedan utvecklas påverkas av läsarens intresse, engagemang, läsattityd 

och motivation (Skolverket, 2016). Eckeskog (2013) förklarar läsförståelse på följande 

sätt: ”Genuin läsförståelse handlar om att tillvarata och känna sig bunden av textens inne-

håll och samtidigt kunna gå utöver innehållet och tillföra något nytt. Läsaren skapar me-

ning i texten och det måste vara ett samspel mellan läsare och text eftersom en text inte 

kan förstås helt lika av olika läsare” (Eckeskog, 2013, s. 21).  

 

Läsförståelse utvecklas i olika steg. Det börjar med att elever lär sig avkoda enkla ord och 

förstå innebörden av orden. Därefter lär sig elever att läsa en enkel mening och förstå in-

nehållet. Läsningen blir mer avancerad under tiden läsförståelsen utvecklas och när elever 

har utvecklat full läsförståelse läser de längre och elevnära texter, de läser kritiskt och re-

flekterande, granskande och med ett stort engagemang och med motivation (Herrlin & 

Lundberg, 2014).  

 

Det finns flera olika aspekter som bidrar till att utveckla elevers läsförståelse. Det är bland 

annat variation och struktur i undervisningen, lärares roll och lärares val av text. Genom 

att variera undervisningen och använda sig av olika lässtrategier kan lärare bidra med att 

utveckla elevers läsförståelse. Både elever och lärare är olika och det är viktigt att inte 

förlita sig på en metod. Vad som är bra för en lärare eller elev behöver inte vara lika bra 

för andra. Forskning visar att metoder som är varierade och strukturerade är viktiga i under-

visning av läsförståelse för att utveckla elevers läsförståelse (Reichenberg & Emanuelsson, 

2014).   
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Lärare har en viktig roll för att utveckla elevers läsförståelse. Att läsa med entusiasm och 

inlevelse, ge elever stöd och hjälp, uppmuntra elever att ställa frågor, hjälpa elever framåt 

i texten, bygga på elevers egna erfarenheter är faktorer som bidrar till att utveckla elevers 

läsförståelse (Eckeskog, 2013; Law, 2010; Schmidt, 2013). För att få elever att prestera 

bättre i läsförståelse och göra dem nyfikna på att läsa ska lärare ställa frågor till texter. 

Frågor ska ställas under läsningens gång och inte i förväg eftersom det annars kan resultera 

i trötta elever innan högläsningen har börjat (Eckeskog, 2013; Law, 2010). Däremot bör 

lärare i förväg prata om delar av texten med elever då de kan koppla till egna erfarenheter 

och göra förutsägelser under läsningens gång (Hadjioannou & Loizou, 2011).  

 

Lärares val av text har slutligen stor betydelse för att utveckla elevers läsförståelse. Tex-

terna ska variera och innehålla ämnen som är intressanta för elever i den årskurs som 

undervisningen är ämnad för (Eckeskog, 2013; Santoro, L. E., Chard, D. J., Howard, L., & 

Baker, S. K., 2008). 

 

3.2 Lässtrategier 

För att tolka och skapa mening i texter behöver läsare använda sig av olika lässtrategier 

(Skolverket, 2016). Med lässtrategier menas de verktyg som tillämpas av elever vid lästill-

fället och som underlättar för att elever ska förstå en text. Om inte olika lässtrategier lärs 

ut kan det få konsekvenser för den fortsatta skolgången när det gäller läsförståelse. Strate-

gierna bör läras ut i första klass men det rekommenderas att börja redan i förskolan (Eck-

eskog, 2013; Ness, 2011).  

 

Lässtrategier kan delas in i två delar, avkodningsstrategier och läsförståelsestrategier 

(Skolverket, 2016). Skillnaden mellan dessa är att avkodningsstrategierna hör till den tek-

niska sidan av läsningen. Det handlar då om fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, 

avkodning, ortografisk läsning, läsflyt och prosodi. Den andra delen, som denna studie 

handlar om, berör läsförståelsestrategierna. Med läsförståelsestrategier menas de mentala 

verktyg som elever använder för att tolka och skapa mening i den lästa texten. Det handlar 

om engagemang, inferenser, resonemangsförmåga, strategisk läsning och metakognition. 

När elever visar på engagemang har de en lust och vilja att förstå och när de gör inferenser 

drar elever slutsatser om vad som står i texten. När elever sedan kan föra ett resonemang 

om en text på ett sätt som andra förstår har hen också kunskap om att texter kan läsas på 

olika sätt, så kallad strategisk läsning. När elever blir medvetna om att hen inte förstår den 
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lästa texten övervakar hen sin förståelse. Elever visar då på en metakognitiv förmåga (Skol-

verket, 2016). 

 

Lärare är viktiga förebilder för elever när det gäller användandet av läsförståelsestrategier. 

För att elever ska veta hur de ska arbeta med strategierna är det viktigt att lärare själva 

använder olika strategier och visar elever genom att tänka högt tillsammans med dem 

(Keene & Zimmermann, 2013). Lärare kan använda läsförståelsestrategier före, under och 

efter högläsning. Om lärare väljer att använda strategier före högläsning kan de visa bokens 

omslag, titel, författare och illustratör, definiera svåra ord och låta eleverna förutsäga vad 

de tror boken handlar om. Om lärare istället vill använda strategier under högläsning kan 

de pausa och ställa frågor, göra kopplingar samt läsa mellan raderna. För att elever ska 

utveckla läsförståelsen ytterligare kan elever få återberätta vad de hört efter högläsning 

(Santoro et. al., 2008).  

 

3.3 Modeller i undervisning av läsförståelse 

Det finns olika modeller att arbeta med för att utveckla elevers läsförståelse. Några av 

lärarna i studien arbetar med modellen En läsande klass. Den grundar sig i sin tur på Re-

ciprocal teaching (RT), Transactional Strategies Instruction (TSI) och Questioning the 

author (QtA) därför förklaras även de i studien. Läslyftet är en annan modell som kom 

fram i analysen av resultatet och förklaras också i studien.  

 
3.3.1 Reciprocal teaching (RT) 

En modell som många skolor använder är Reciprocal teaching (RT). Metoden utformades 

på 1980-talet av forskarna Annemarie Palinscar och Anne Brown. De ville hitta ett under-

visningsprogram som hjälpte svaga läsare att använda sig av de strategier som goda läsare 

använder. Metoden innebär att läsare använder sig av fyra lässtrategier för att bygga upp 

läsförståelse. Läsförståelsestrategierna är förutspå, ställa frågor, sammanfatta och klar-

göra (Palinscar & Brown, 1984) 

 

Lärarstyrda övningar är det centrala i RT. Lärare visar elever hur de olika läsförståelsestra-

tegierna fungerar genom att lärare tänker högt och modellerar samt visar explicit hur elever 

kan förutspå, ställa frågor, sammanfatta och klargöra. Elever observerar och är passiva i 

denna fas. Efter hand blir de mer aktiva och får då ta över rollen som samtalsledare. Upp-

giften för lärare är nu istället att stötta den elev som är samtalsledare (Reichenberg & 
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Emanuelsson, 2014). Modellen styrker Vygotskijs tankar om ”att barn som har det svårt 

att interagera med en text kan lära sig att göra det om läraren synliggör omedvetna proces-

ser genom att explicit undervisa om det” (Westlund, 2012, s. 76–77). RT bygger alltså på 

en reciprok (ömsesidig) undervisning, att lärande sker i dialog med andra och att elever 

tillsammans skapar mening i texter (Skolverket, 2015). Undervisningen är stöttande och 

diskussionstekniken bygger på de fyra läsförståelsestrategierna förutspå, ställa frågor, sam-

manfatta och klargöra (Westlund 2012). 

 

För att elever ska kunna förstå och relatera till de fyra läsförståelsestrategierna inom RT 

utvecklade Oczkuz (2003) strategierna och kallade dem för The Fabulous Four. De består 

av Peter (or Madam) the Powerful Predictor, Quincy the Quizzical Questioner, Clara the 

Careful Clarifier och Sammy the Super Summarizer. Oczkuz (2003) menar att det blir ro-

ligare och lättare för elever att komma ihåg läsförståelsestrategierna inom RT med hjälp 

av The Fabulous Four.  

 

3.3.2 Transactional Strategies Instruction (TSI)   

TSI är en utvecklad metod av RT där lärare modellerar mer genom att lägga till några fler 

grundläggande strategier. Modellen började ta form under 1980-talet genom läsforskarna 

Michael Pressley och Ruth Wharton-McDonald då de observerade en försöksskola i Penn-

sylvania. Efter flera dokumenterade studier på samma skola under 1990-talet uppkom mo-

dellen TSI (Westlund, 2012).  

 

TSI bygger på samma grundstrategier som RT - förutspå, ställa frågor, sammanfatta och 

klargöra men innehåller också strategierna tänka-högt och tillämpa grafiska modeller. Ex-

empel på grafiska modeller är bland annat VÖL- och VENN diagram. TSI är en transakt-

ionell modell som bygger på två principer. För det första är det ett utbyte av strategier 

mellan lärare och elever och för det andra är det ett utbyte av det meningsskapande som 

sker mellan lärare och elever. Användandet av strategier diskuteras alltså mellan lärare och 

elever och förståelsen av texter skapas gemensamt (Westlund, 2012).  

 

Det finns några saker som är utmärkande för TSI. Det är en pågående strategiundervisning 

under hela skoltiden. Endast några få läsförståelsestrategier förklaras och modelleras av 

läraren. Undervisning av strategier sker vid behov och lärare och elever använder strategier 

tillsammans genom att tänka högt när de läser. Fokus ligger på vilken nytta strategierna 
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har i undervisning och elever blir påminda om att deras utveckling av läsförståelse beror 

på deras användning av strategier (Westlund, 2012).   

 

3.3.3 Questioning the author (QtA)  

QtA handlar om att elever ställer frågor till texter som ifrågasätter författare vilket gör att 

elever blir uppmärksamma på att bakom texter döljer sig en författare. Ibland glömmer 

författare av vilken målgrupp hen skriver för. Författare kan uttrycka sig oklart, till exem-

pel använda svåra ord för att läsare ska kunna förstå texter. Lärares uppgift är därför att 

leda elever genom innehållet i texter och när lärare låter elever ställa egna frågor till texter 

är syftet att de ska få träna på att bli aktiva och medskapande. QtA har större fokus på 

innehållet i texter än på att använda olika strategier (Reichenberg & Emanuelsson, 2014).  

 

Med QtA kan lärare hjälpa elever att ta ansvar för sitt tänkande genom att använda olika 

strategier. Strategierna är marking, turning back, annotating, modelling, revoicing och 

recapping. Marking innebär att lärare uppmärksammar elever på något viktigt i texten vil-

ket gör att eleverna bjuds in till att komma med inlägg och lärare ber sedan övriga elever 

att ta ställning till vad som sagts. Turning back används om elever försöker skicka vidare 

ansvaret för tänkandet till lärare. Syftet med turning back är att elever genom att lyssna till 

sina kompisars inlägg, ska komma fram till en fördjupad förståelse än tidigare. Annotating 

innebär att lärare hjälper elever när det saknas för många tankeled i texter. Lärare fyller då 

i underförstådd information för att underlätta och leda eleverna framåt i läsningen. Model-

ling innebär att lärare tänker högt, läser högt, går framåt och bakåt i texter, reflekterar och 

diskuterar det lästa med elever. Revoicing används om elever har svårt för att formulera 

sig. Lärare kan då tolka det elever försöker att uttrycka. Recapping innebär att sammanfatta 

delar av en text eller hela textinnehållet och utförs av både lärare och elever (Reichenberg 

& Emanuelsson, 2014).   

 
3.3.4 En läsande klass 

År 2014 utvecklade Martin Widmark tillsammans med andra verksamma lärare i årskur-

serna 1–6, en svensk version av ”The Faboulus Four” och lade utöver förutspå, ställa frå-

gor, sammanfatta och klargöra till ytterligare en femte läsförståelsestrategi, skapa inre bil-

der. Läsprojektet kallas för ”En läsande klass” och grundar sig på de tre ovan nämnda 

modellerna: Reciprocal teaching (RT), Transactional Strategies Instruction (TSI) och 

Questioning the author (QtA).  
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Modellen har gjorts mer elevvänlig och därför har även dessa läsförståelsestrategier fått 

egna namn: läsfixarna Spågumman, Reportern, Cowboyen, Detektiven och Konstnären (se 

nedan). 

Spågumman      

Spågumman används innan och under läsningen. Hon tittar på rubriker, bilder, bildtexter 

och textgenrer och förutspår texter (En läsande klass, 2019). 

 

Reportern  

Reportern används under och efter läsning och ställer frågor till texten på tre nivåer: på 

raden, mellan raderna och bortom raderna. När frågor ställs på raden kan de besvaras med 

hjälp av information som står direkt i texten. Frågor mellan raderna (göra inferenser) krä-

ver att läsare kan finna svar på flera ställen i texten och dra slutsatser utifrån det. När läsa-

ren ska svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina egna erfarenheter 

och gör textkopplingar (En läsande klass, 2019). Att ställa frågor är en grundläggande stra-

tegi i läsning. Att både lärare och elever ställer frågor hjälper elever vidare med sitt tän-

kande, vilket leder till att nya frågor väcks samtidigt som elever utmanas (Jönsson, 2007).  

 

Cowboyen  

Cowboyen används både under och efter läsningen och sammanfattar det viktigaste i texten 

(En läsande klass, 2019). Att sammanfatta innebär att återberätta vad som har hänt i en 

berättelse (Jönsson, 2007).  

     

Detektiven  

Detektiven används under läsningen och reder ut nya ord och begrepp. Strategin innebär 

att läsaren läser ordet först, sedan meningen och till sist stycket för att få ordet i ett sam-

manhang. Läsaren funderar på om ordet liknar ett annat svenskt ord eller något ord på ett 

annat språk. Läsaren funderar på om ordet är sammansatt av andra ord eller vilken ordklass 
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som ordet tillhör. Läsaren måste använda sina förkunskaper i ämnet och kan antingen slå 

upp ordet eller fråga någon som vet (En läsande klass, 2019).  

 

Konstnären  

Konstnären används under läsningen och här skapar läsaren inre bilder av det som lästs. 

Det är med hjälp av sinnena som läsaren lever sig in i texten och kan se, höra och känna 

det texten vill berätta (En läsande klass, 2019).   

 

Läsprojektet En läsande klass har dock fått en hel del kritik. Forskarna Ulla Damber och 

Jan Nilsson (2014) skriver i Pedagogiska Magasinet att materialet har brister och att det 

inte finns någon vetenskaplig förankring. För det första framgår det inte tydligt vem som 

har finansierat projektet och vem som kom med idéen till En läsande klass. För det andra 

brister materialets formalia och vetenskapliga förankring då det talas om ”modern forsk-

ning” i förordet till handledningen. Widmark skriver dock inte vilken forskning som avses. 

Där nämns också olika forskare som inte har med läsprojektet att göra som till exempel 

Monica Reichenberg och Barbro Westlund. Även Palinscar och Browns forskning om RT 

nämns i handledningen men Widmark verkar ha gjort egna tolkningar, vilket gör att man 

kan ifrågasätta om materialet är vetenskapligt (Damber & Nilsson, 2014). 

 
3.3.5 Läslyftet 

Läslyftet är en annan modell. Den handlar om lärares tidiga läsundervisning och om ele-

vers språk-, läs- och skrivutveckling. Det är en modul som lyfter fram hur stor betydelse 

undervisningen i svenska har för elevers tidiga läsutveckling och som presenterar forsk-

ning kring form, funktion och innehåll i läsundervisningen. Modulen riktar sig till lärare i 

svenska och svenska som andraspråk och förskollärare och innehåller bland annat ordav-

kodning och läsflyt, att arbeta medvetet med ordförrådet, läsförståelse genom högläsning 

och utmaning och motivation i läsundervisningen (Skolverket, 2019).  

 

3.4 Högläsning och utveckling av läsförståelse 

Högläsning och sättet att arbeta med högläsning påverkar elevers utveckling av läsförstå-

else på flera olika sätt och kan ha många fördelar. För det första får elever möjlighet att 

utveckla ordförrådet i samband med högläsning. När lärare kombinerar högläsning och 
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textbaserade diskussioner om ords betydelse ges det möjligheter för elever att börja bygga 

upp ett eget ordförråd (Santoro et al., 2008).  

 

För det andra gynnar högläsning elever som kämpar med avkodning. Genom att elever 

istället lägger sin energi på att skapa mening i texten tillsammans med sina klasskamrater 

hindras de inte på samma sätt av sin långsamma avkodning (Reichenberg & Emanuelsson, 

2014). Högläsning medför också att elever som har svårigheter med avkodning får ta del 

av fler och längre texter (Jönsson, 2007).  

 

För det tredje bidrar högläsning till samtal och interaktion mellan elever då högläsning ger 

möjlighet för elever att skapa mening i texter genom samtal om textens innehåll. Proble-

matiken här är att samtalen kring elevers tankar ofta uteblir. Det är vanligt att lärare an-

vänder kontrollerande frågor som i och för sig berör innehållet men som inte leder till ett 

djupare resonemang om innehållet (Schmidt, 2013).  

 

För att elever ska ges möjlighet att utveckla läsförståelse är planering och förberedelser 

inför samtalet som sker efter högläsningstillfället av stor betydelse. Det finns tillfällen då 

högläsning används för att elever enbart ska kunna njuta och lyssna till en berättelse men 

högläsningen måste ändå planeras om läsningen ska kunna påverka elevers läsförståelse 

(Greene Brabham & Lynch-Brown, 2002; Hadjioannou & Loizou, 2011; Santoro et al., 

2008).  

 

Även samspelet mellan ord och bild är viktigt vid högläsning för att utveckla elevers läs-

förståelse. Stödstrukturer som bilder eller figurer är till stor hjälp när elever ska få syn på 

olika karaktärer i böcker (Westlund, 2012). En risk med stödstrukturer är dock att använ-

dandet kan bli slentrian och statiskt istället för att vara till hjälp för elever. Det kan leda till 

att syftet med stödstrukturer försvinner (Rosenbaum, 2019).  

 

3.5 Teoretisk utgångspunkt 

Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för studien. Det är en social teori där vik-

ten ligger på det sociala samspelet för lärande och utveckling. Det centrala i teorin är in-

teraktion och kommunikation och genom olika aktiviteter delas kunskaper och erfarenheter 

i samspelet mellan människor (Säljö, 2017).  
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I föreliggande studie ligger fokus på begreppen proximal utvecklingszon och stöttning 

(scaffolding). Proximal utvecklingszon är ett begrepp som Vygotsky (1978) introducerade. 

Det innebär att det finns en zon i människors utveckling där vi människor, när vi uppnår 

en färdighet, är nära att också lära oss något nytt. Ny kunskap finns då inom räckhåll (ibid.). 

Det är viktigt för lärare att kunna avgöra den proximala utvecklingszonen för eleverna. 

Den är unik för den enskilda eleven och därför måste varje elev få individuella utmaningar 

i skolan för att utvecklas i rätt riktning. Höga krav ställs därför på lärares medvetenhet om 

vilka individuella kunskapsnivåer eleverna har (Westlund, 2012).  

 

För att elever ska utvecklas och nå nya kunskaper är det vidare viktigt med stöttning. Om 

läraren ger eleven en uppgift som hen nästan klarar själv och läraren sedan ger precis den 

hjälp eleven behöver för att klara uppgiften kommer eleven så småningom att behöva 

mindre och mindre stöd. Denna medvetna progression av stöttning kallas för scaffolding 

(Säljö, 2017). Vygotskij beskriver stöttning som ”att begreppens medvetandegörande och 

villkorlighet – som ännu inte utvecklats hos skolbarnets spontana begrepp – visar sig först 

i samarbete med en vuxens tänkande” (Vygotskij, 1999, s. 350).  

 

Högläsning bidrar till att elever delar sociokulturella erfarenheter och kunskaper. Elever 

kopplar texterna till sina egna erfarenheter när de lyssnar till texter. De är sedan omedvetna 

om att de använder kunskaper när de berättar om texter som de hört när de själva återbe-

rättar (Fast, 2016). Interaktionen mellan lärare och elever som uppstår kring högläsning är 

avgörande och stödjer elevers utveckling av läsförståelse (Hadjioannou & Loizou, 2011).  

 

3.6 Lässtrategier och läsförståelse i styrdokumenten 

Lässtrategier är ett centralt innehåll i alla årskurser i svensk grundskola. För att elever ska 

kunna bredda och fördjupa sin läsförmåga är det viktigt att de får undervisning om olika 

strategier (Skolverket, 2017a). Elever ska kunna använda sig av lässtrategier för att förstå 

texter, anpassa läsning efter innehåll och form samt i olika samtalssituationer kunna åter-

berätta och lyssna (Skolverket, 2018).  

 

I förskoleklass börjar lärare med att utveckla elevers läsförståelse genom att samtala om 

innehåll och budskap i olika typer av texter. Det är viktigt då undervisningen i förskole-

klass ska ge elever ”förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som se-

nare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen” (Skolverket, 2018, s. 18).   
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I slutet av årskurs 1 ska elever på ett enkelt sätt kunna kommentera eller återberätta en 

viktig del av innehållet. Elever ska genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning 

kunna läsa enkla, bekanta och elevnära meningar i texter. Elever ska även kunna föra enkla 

resonemang om texters innehåll som elever har lyssnat till samt jämföra detta med egna 

erfarenheter. Elever visar då på en begynnande läsförståelse (Skolverket, 2018).  

 

I slutet av årskurs 3 ska elever kunna läsa texter med flyt genom att använda lässtrategier. 

Elever ska även kunna föra enkla resonemang om texters budskap och kunna relatera detta 

till egna erfarenheter. Elever visar då på en grundläggande läsförståelse (Skolverket, 

2018).  
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4. Metod och material 
I följande kapitel beskrivs studiens design (4.1), urval (4.2), materialinsamling (4.3), bear-

betning och analys av material (4.4), etiska överväganden (4.5) samt studiens tillförlitlighet 

(4.6). 

 

4.1 Design 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskap om hur lärare arbetar med högläsning 

inom ämnet svenska för att utveckla elevers läsförståelse i årskurserna F–3. En kvalitativ 

metod valdes för att kunna uppfylla syftet och se likheter och skillnader i hur lärare arbetar 

i de olika årskurserna på en och samma skola i en kommun. Studien innefattar två olika 

delstudier: en observationsstudie och en enkätstudie. Enkäterna användes för att styrka det 

jag såg och upptäckte under mina observationer men också för att få mer material till stu-

diens frågeställningar. Studien utfördes alltså genom triangulering eftersom mer än en me-

tod och datakälla användes.  

 

4.2 Urval 

Studien har genomförts med ett målinriktat bekvämlighetsurval. Lärarna valdes ut på ett 

strategiskt sätt för att de skulle kunna bidra till att belysa studiens forskningsfrågor.   

 

Tre olika urvalskriterier sattes upp. Det första urvalskriteriet var att lärarna arbetade i olika 

årskurser för att tydliggöra eventuell progression mellan årskurserna när det kommer till 

material och arbetssätt. Det andra kriteriet var att lärarna skulle arbeta på samma skola. 

Lärarna arbetar efter samma riktlinjer och i en gemensam miljö, men det kanske ändå kan 

finnas likheter och skillnader mellan lärares undervisning. Det tredje kriteriet innebar att 

lärarna var undervisande lärare i svenska då studiens fokus är på högläsning och läsförstå-

else.  

 

För att få tag på lärare till studien kontaktade jag en tidigare handledare och därefter gav 

läraren förslag på namn i de andra årskurserna. När de fyra lärarna tackat ja till observat-

ioner skickades samtyckesblanketter ut till både lärare och vårdnadshavare (se bilaga 1). 

Lärarna kallas för A, B, C, D i resultatet där lärare A arbetar i förskoleklass och B, C och 

D i årskurserna 1–3 (se tabell 4.1). 
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Tabell 4.1 Deltagande lärare 

Lärare Årskurs Erfarenhet av lä-

raryrket 

A F–klass 3 år 

B 1 17 år 

C 2 19 år 

D 3 13 år 

 

 

4.3 Materialinsamling 

För att samla in material till studien genomfördes observationer hos respektive lärare i de 

olika årskurserna. Fyra lärare observerades under en lektion som varade i genomsnitt 30 

minuter. Före lektionen fick lärarna reda på att jag var där för att observera en lektion där 

högläsning och läsförståelse skulle vara i fokus. I och med att de bara fick den informat-

ionen var det upp till varje lärare att planera sin undervisning. Detta gjorde att jag fick se 

fyra olika arbetssätt hur lärare arbetar. Observationerna spelades in som ljudupptagningar 

för att underlätta när materialet skulle bearbetas och analyseras. 

 

Under observationen i studien intog jag som forskare rollen som fullständig observatör, 

det vill säga att jag samspelade inte med eleverna i miljön och eleverna behövde inte ta 

hänsyn till mig. Vid en observation som denna ska inte deltagare i studien påverkas av 

forskarens närvaro men det är något jag inte kan vara säker på har skett i studien (se mer 

om fullständig observatör i Bryman, 2011, s. 389).  

 

Efter analysen av observationerna såg jag att det fanns ett behov av mer material till stu-

dien. Enkäter utformades med öppna frågor för att kunna hjälpa mig att besvara de forsk-

ningsfrågor jag inte fått tillräckligt med material till. Enkäterna delades sedan ut till de fyra 

lärarna som deltog i studien.   

 

4.4 Bearbetning och analys av material 

När observationerna utfördes användes ett observationsschema (se bilaga 2) samtidigt som 

lärarnas olika moment i undervisningen skrevs ner fortlöpande på dator under lektionens 

gång. För att kunna besvara studiens syfte utformades observationsschemat utifrån olika 
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kategorier: arbetssätt, klassrumsmiljö, lärarens lästeknik, lärarens röst, lärarens kropps-

språk och konkret material/läromedel.  

 

Vid analysen av observationsschemat såg jag i materialet att vissa kategorier innefattade 

fler än en observationskategori. Därför skapades nya kategorier och några togs bort. Kate-

gorierna blev nu istället arbetssätt, lärarens lästeknik, lässtrategier, läsförståelsemodeller, 

och konkret material (se tabell 5.1). Med hjälp av denna indelning blev det lättare att få en 

överblick och svar på de frågeställningar som skulle besvara studiens syfte nämligen: lä-

rares arbetssätt med högläsning, lärares användning av läsförståelsemodeller, likheter och 

skillnader mellan lärares sätt att arbeta med högläsning och lärares attityd till högläsning. 

Analysen av observationsschemat har jag valt att kalla för analysschema (se tabell 5.1). 

 

Enkäterna analyserades och sammanställdes och gav svar på frågan om vilken läsförståel-

semodell respektive lärare utgår från. Frågan om vilka fördelar respektive nackdelar lärare 

ser med högläsning använde jag för att besvara frågeställningen om lärares attityd till hög-

läsning. Det var något som inte framkom vid observationstillfällena.  

 

4.5 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjordes i studien utgår från Vetenskapsrådets (2017) all-

männa huvudkrav på forskning. De är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes då ett 

informations- och samtyckesbrev delades ut till vårdnadshavare och berörda lärare (se bi-

laga 1). Vårdnadshavare och lärare blev informerade om studiens syfte och kunde själva 

bestämma om de ville skriva på eller inte (är deltagarna under 15 år krävs samtycke av 

vårdnadshavare). Alla elever och lärare som varit med i observationerna och som svarat på 

enkäterna informerades om konfidentialitetskravet vilket innebär att deras svar ska ha 

största möjliga konfidentialitet och alla uppgifter ska förvaras där inte obehöriga kan ta del 

av dem. Vårdnadshavare och lärare blev även informerade om nyttjandekravet vilket i stu-

dien innebar att all data enbart ska användas i forskningssyfte. Vidare fick de information 

om att alla uppgifter i studien som på något sätt kunde leda tillbaka till dem skulle aviden-

tifieras och därför benämns lärarna som A, B, C, och D.  
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4.6 Studiens tillförlitlighet 

För att stärka tillförlitlighet i studien har jag utgått från fyra delkriterier: trovärdighet, över-

förbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). För att 

öka trovärdigheten i studiens resultat gjordes ljudinspelningar av observationerna samti-

digt som observationerna skrevs ner i ovan nämnda observationsschema. Schemat använ-

des också för att kroppsspråk och miljö skulle kunna analyseras. Studien kompletterades 

även med enkäter med öppna frågor till de fyra lärarna. För att göra det möjligt att se om 

studien kan vara överförbar på andra kontexter har jag arbetat med att göra täta beskriv-

ningar. Det innebär att observationsschemat fylldes i så detaljerat som möjligt, men ef-

tersom studien endast belyser fyra lärares arbete med högläsning kan det påverka överför-

barheten än om fler lärare deltagit. Vidare har forskningsprocessens alla faser skrivits fram 

för att redogöra för studiens pålitlighet. För att undvika att mina personliga värderingar 

påverkat datainsamling och analys har det sista kriteriet på möjlighet att styrka och konfir-

mera uppfyllts. Jag har inte påverkats medvetet när jag dragit slutsatser i undersökningarna 

utan försökt att ha en så objektiv syn som möjligt under mina observationer och i analysen 

av enkäterna. 
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5. Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat med fokus på studiens forskningsfrågor. Te-

mat för respektive underkapitel är: lärares arbetssätt (kap. 5.1), de olika läsförståelsemo-

deller och strategier som lärare använder vid högläsning (kap. 5.2), likheter och skillnader 

mellan respektive lärares sätt att arbeta med högläsning (kap. 5.3 och 5.4) samt lärares 

attityd till högläsning (kap. 5.5).   

 

5.1 Analysschema 

Klass Arbetssätt Lärares 
lästeknik 

Lässtrategi Läsförståelsemodell Konkret mtrl 

F–
klass 
(A) 

Helklass 21 elever 
samlade på mattan vid 
tavlan 

Inlevelse 
och föränd-
rad röst vid 
byte av ka-
raktärer i 
boken  
Visar bilder 
i boken un-
der tiden 
läraren lä-
ser 

Förutspår 
klargör och 
sammanfattar 
 
Mycket dis-
kussioner 
kring boken 

Inspiration från 
Läslyftet 

Ord och bild 
samspelar 
Projektor 

Åk 1 
(B) 

Helklass 22 elever sit-
ter i sina egna bänkar 

Inlevelse 
vid läsning 
Står stilla 
vid tavlan 
och läser 

Förutspår 
sammanfattar 
och klargör 
begrepp un-
der tiden 

En läsande klass Cowboyen och 
Detektiven i 
form av 
dockor 

Åk 2 
(C) 

Halvklass 9 elever 
först tillsammans, se-
dan tre och tre däref-
ter arbete i par 

Förändrad 
röst vid 
byte av ka-
raktär  
Artikulerar 
mycket 

Förutspår och 
reder tillsam-
mans ut be-
grepp innan 
högläsning 
Sammanfattar 

Utgår mycket från 
Barbro Westlunds 
forskning om läsför-
ståelse och läsförstå-
elsestrategier 

Projektor  
Bilder ned-
skrivna be-
grepp på lap-
par  
Diamantjakten. 

Åk 3 
(D) 

Helklass 15 elever 
samlade i en halvcir-
kel framför tavlan 

Med inle-
velse arti-
kulerar och 
visar med 
hela krop-
pen när ka-
raktärer gör 
saker i 
boken 

Förutspår el-
ler samman-
fattar vad 
som hänt  
Begrepp för-
klaras under 
tiden boken 
läses 
Inre bilder 

En läsande klass Elevers egna 
planscher för 
att återberätta 
kapitel i boken 

 
 

5.1 Lärares arbetssätt och organisation av undervisning 

Det är tydligt att de flesta av lärarna brukar låta eleverna sitta samlade i en ring på en matta 

under hela passet när de läser och samtalar om boken. Eleverna är lugna och lyssnar på 
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vad lärarna läser. Det är enbart lärare B som istället låter eleverna sitta vid sina bänkar 

eftersom det är en orolig grupp att ha sittandes på golvet, enligt läraren.  

 

Tre av de fyra lärarna använder sig av en skönlitterär bok i samband med högläsning. Lä-

rare C har för dagen istället valt att använda och arbeta med elevernas läsläxa och tillhö-

rande arbetsbok. Lärare C arbetar dock vid andra tillfällen även med en skönlitterär bok 

för att utveckla elevers läsförståelse i samband med högläsning.  

 

Samtliga lärare läser med inlevelse och har ett tydligt kroppsspråk när de gestaltar olika 

karaktärer i boken. Lärarna ändrar även sina röster när karaktärerna byts i böckerna. De 

har mestadels ögonkontakt med eleverna och när två elever hos lärare A respektive D blir 

oroliga får de sitta bredvid sin lärare och samtidigt titta på bilderna i boken. Lärarna väljer 

att göra så när eleverna har svårt med hörförståelsen. Att titta på bilderna samtidigt som 

högläsning sker underlättar för eleverna och det blir lättare att förstå bokens handling enligt 

lärare A och D. Frågor ställs både innan, under och efter läsningen. 

 

Progressionen från förskoleklass till årskurs 3 märks tydligt när man tittar på vilket arbets-

sätt och även material som lärarna har valt för högläsning. Lärare A väljer att ha en bilder-

bok och när eleverna förutspår vad boken handlar om skriver läraren ner orden på datorn. 

Orden syns samtidigt på smartboarden och kopplas ihop med en bild. Till exempel visas, 

om läraren skriver ”ledsen”, ordet ledsen tillsammans med ett ansikte som är ledset.  

 

Lärare B använder sig av dockorna i läsfixarna, cowboyen och detektiven, och har två 

exemplar av boken. Den ena boken lägger hen under dokumentkameran vilket gör att varje 

sida av boken visas på tavlan samtidigt som hen läser. Boken är en kapitelbok med en hel 

del text och med bilder på ungefär varannan sida i boken.  

 

Lärare C, som jobbar med läsläxan och tillhörande arbetsbok, har en mycket grundlig ge-

nomgång av svåra begrepp i boken innan hen läser kapitlet. Hen använder sig också av 

bilder från föregående kapitel som visas på tavlan. Eleverna jobbar både tillsammans i 

halvklass och i par och sitter under tiden kvar på mattan på golvet.  

 

Boken som lärare D läser ur är en kapitelbok som inte innehåller många bilder. Eleverna 

hade i grupper om tre, skapat planscher till föregående kapitel de läst i boken. På 
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planscherna hade de fått rita bilder från var sitt kapitel och skrivit en text till varje bild. 

Planscherna presenterades av eleverna i ordning efter respektive kapitel och därefter kunde 

det nya kapitlet börja läsas.  

 

För att eleverna ska kunna känna läslust anser samtliga lärare att det även är viktigt att 

välja en högläsningsbok som passar hela gruppen.  

 

5.2 Lärares användning av modeller och läsförståelsestrategier  

Samtliga lärare utgår från någon form av läsförståelsemodell. En av modellerna är En 

läsande klass vilken både lärare B och D utgår från i sin undervisning. Lärare B använder 

sig av dockorna och pratar om läsfixarna Cowboyen och Detektiven. Lärare D nämner inte 

läsfixarna på samma sätt men använder, enligt enkätsvaren, de läsförståelsestrategier som 

En läsande klass bygger på.   

 

Läsfixarna är enligt lärare B tacksamma att arbeta med. När man undervisar yngre barn 

väcker läsfixarna ett intresse hos eleverna. Hen är också tydlig med att det är viktigt att 

förklara vad läsfixarna innebär så inte eleverna fokuserar på dockorna. Fokus ska vara på 

läsförståelsestrategierna förutspå, ställa frågor, sammanfatta, klargöra och skapa inre bil-

der. 

 

Det är även viktigt att arbeta aktivt med högläsningen enligt lärare B: 

 
Jag modellerar ofta och tänker högt kring den lästa texten. Detta gör jag för att 

barnen ska få strategier för att ta sig an en text och kunna bearbeta den på bästa sätt. 

Jag lär dem olika strategier de kan använda för att de ska kunna få en ökad läsför-

ståelse. Eleverna måste få prata om det lästa för att förbättra läsförståelsen. Jag 

behöver ställa flera olika frågor på texten när vi har läst, frågor där svaret finns 

direkt i texten, frågor där eleverna måste tänka mellan raderna och så klart öppna 

frågor.  

 

Läslyftet, en modell för språk-, läs-, och skrivutveckling i tidig läsundervisning och an-

vänds också i studien, nämligen av lärare A som arbetar i förskoleklass. De läsförståel-

sestrategier som lärare A använder sig av är att förutsäga, att klargöra och att sammanfatta. 

Lärare A nämner däremot inte något om En läsande klass eller andra läsförståelsemodeller 
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utan de läsförståelsestrategier hen använder sig av är de som hen inspirerats av från Läslyf-

tet. Hen anser att det är viktigt att ”ta det i barnens takt och inte göra det för svårt utan att 

ha roligt. Barn lär sig när det är lustfyllt och det är viktigt att fånga barnens intresse och 

engagera dem”.  

 

Lärare C nämner slutligen inte någon speciell modell som hen använder men förklarar i 

enkäten att hen har tagit del av den forskning som utgår från Barbro Westlund om läsför-

ståelse och läsförståelsestrategier. Lärare C menar vidare att det är viktigt att ”hjälpa de 

elever som inte har hållbara strategier för att förstå en text att kunna lära sig det. Att vi ger 

eleverna en struktur för hur man gör när man förstår en text genom att lära barnen att läsa 

på olika sätt”.   

 
5.2.1 Klargöra ord och begrepp 

Samtliga lärare klargör ord och begrepp från boken men har lagt upp det på olika sätt vilket 

framkom under observationerna. Eftersom lärare A har en lättare bilderbok kom det inte 

upp några svåra ord denna gång men hen berättar att, om det gör det, så förklarar hen orden 

under tiden läsning sker. 

 

Lärare B och D som arbetar efter modellen En läsande klass, förklarar ord och begrepp 

under tiden läsning sker. Detektiven är här en central figur. Lärare B visar dockan och 

lärare D har en bild uppsatt på väggen på Detektiven. Lärare B förklarar innan läsning för 

eleverna att det är Detektiven som tar reda på ord och begrepp medan lärare D inte nämner 

Detektiven alls.  

 

Lärare C:s sätt att klargöra ord och begrepp skiljer sig från de övriga. Eleverna får lappar 

med de begrepp som läraren tror kommer att bli svåra att förstå. Eleverna sitter därefter 

och diskuterar i par och ser om de vet ordens betydelse och kan förklara ordet för de andra. 

Lapparna med ord eller begrepp sätts sedan upp på tavlan under skyltar där eleverna tycker 

att det passar: 

 
Känner inte till ordet Har sett/hört ordet men 

vet inte vad det betyder 
Tror jag vet betydelsen Vet betydelsen och kan 

använda ordet 
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Lärare C går nu igenom tillsammans med paren och resten av gruppen hur de tänker kring 

orden och förklarar ordens betydelse och om det är några oklarheter. De flesta lapparna 

flyttas därefter till ”vet betydelsen och kan använda ordet”. Är det någon lapp som finns 

kvar under de andra skyltarna så reder de ut begreppen tillsammans medan läraren läser ur 

boken. Det kan då bli lättare för eleverna att förstå när orden sätts in i ett sammanhang.  

 

Två av lärarna går mer grundligt in i bokens handling och förklarar vissa uttryck genom 

att sätta in dem i olika sammanhang som knyter an till elevernas vardag. Till exempel sätter 

sig lärare C på golvet med ryggen mot eleverna när uttrycket ”att ha ögon i nacken” tas 

upp i boken och förklarar vad som menas med uttrycket. Uttrycket sätts in i ett samman-

hang och det märks på eleverna att de nu förstår vad det innebär genom att läraren ställer 

frågor om uttrycket.  

 

Lärare D går också in i bokens handling mer grundligt. Hen har en bok som dessutom tar 

upp mer känsliga saker. Eleverna går i årskurs 3 och det märks att de är vana vid att prata 

om det. Lärare D brukar diskutera händelser som knyter an till elevernas vardag men anser 

att det är viktigt att inte låta det ta för mycket tid eftersom det stör berättelsen. Mer tid 

läggs på samtal kring boken efter läsning. Svåra saker som de har tagit upp och samtalat 

om tidigare är till exempel bråk i hemmet, misshandel, missbruk, krig eller mer pinsamma 

saker som att få mens, hemligheter och att kissa ner sig.  

 
5.2.2 Förutspå, sammanfatta, ställa frågor och inre bilder 

Samtliga lärare förutspår bokens handling eller sammanfattar vad de tidigare läst i föregå-

ende kapitel. Det framkom tydligt då lärarna frågade eleverna om texternas innehåll, både 

på böcker de ännu inte hade börjat läsa och på böcker de hade påbörjat. Lärare A och D 

börjar vid observationstillfället på en ny bok. De båda lärarna förutspår genom att visa 

bokens framsida och samtalar om författaren och illustratören. Lärare A stannar även upp 

under tiden högläsningen pågår för att sammanfatta och ställa frågor om vad boken handlar 

om. Det gör läraren därför att hen vill se att alla hänger med och förstår bokens handling. 

När boken är klar sammanfattar både lärare A och D tillsammans med sina respektive ele-

ver samt pratar om boken handlade om det som de förutspådde innan läsningen. Lärare B 

och C sammanfattar föregående kapitel i den redan påbörjade boken genom att visa bilder 

och prata om dem.  
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Eftersom boken som lärare D använder sig av inte innehåller många bilder låter läraren 

eleverna måla upp inre bilder på olika karaktärer i boken. Till exempel när en klass i boken 

ska få en vikarie så beskrivs karaktären väldigt noggrant och lärare D säger till eleverna att 

måla upp bilden på vikarien i huvudet. Det sker en liten paus i läsandet under tiden så 

eleverna ska få chansen att ”se” sin inre bild. Min tolkning är att lärare D använder sig av 

karaktären Konstnären från En läsande klass men nämner inte Konstnären i samman-

hanget.  

 

Resultatet visar alltså att lärare använder varierande arbetssätt och läsförståelsemodeller. I 

kommande kapitel presenteras de likheter och skillnader som finns mellan respektive lära-

res sätt att arbeta med högläsning. 

 

5.3 Likheter i lärares sätt att arbeta med högläsning  

Samtliga lärare arbetar med någon form av läsförståelsemodell och det finns en tanke med 

högläsningen. Ord och begrepp förklaras grundligt antingen innan, under eller efter läs-

ningens gång. De använder också mycket bilder i samband med läsningen. Lärarna använ-

der strategier som att förutspå, sammanfatta och klargöra på ett tydligt sätt för eleverna.  

 

Samtliga lärare läser med inlevelse och förställer rösterna till olika karaktärer i böckerna. 

Lärarna läser inte bara för att eleverna ska få en avkopplande stund utan arbetar aktivt 

under högläsningen. Lärarna har en bra kommunikation och ögonkontakt med eleverna för 

att se så att alla hänger med och förstår handlingen. 

 

5.4 Skillnader i lärares sätt att arbeta med högläsning 

Det som skiljer sig i undervisningen är att det sker en tydlig progression från förskoleklass 

upp till årskurs 3. I förskoleklass använder lärare A en bilderbok som högläsningsbok och 

som påbörjas och avslutas under samma lektion. De övriga lärarna har en kapitelbok som 

läses och bearbetas under en längre tid.  

 

Lärare A använder också mer bilder än i de övriga klasserna och där ord och bild är kopp-

lade till varandra. Eleverna får se både bilder och ord samtidigt eftersom de flesta elever 

inte kan läsa.  
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I årskurs 3 har lärare D valt ett mer avancerat arbete kring högläsningen. Eleverna har i 

grupper om tre, skapat affischer genom att rita bilder och skriva en text till bilderna från 

olika kapitel från boken. Därefter har de fått redovisa vad de gjort för de andra.  

 

Lärarna har också valt att arbeta på olika sätt med högläsningsboken. Lärare C lägger ner 

mer tid på att klargöra ord och begrepp innan läsningen medan lärare B och D arbetar med 

ord och begrepp under läsningens gång. Ord och begrepp om vardagsnära saker bearbetas 

på ett djupare sätt av lärare D i årskurs 3 än i de lägre årskurserna. Det märks på eleverna 

att de är vana vid att prata om känsliga saker då de inte skrattar när läraren knyter an till 

boken och pratar om tjejers utveckling och om vad som händer i puberteten.  

 

Tre av de fyra lärarna väljer att ha klassen samlade i ring på mattan medan hos lärare B 

sitter de i sina bänkar. Lärare C har endast halvklass vilket bidrar till en lugnare stund på 

mattan om man jämför med de andra som har lektionen i helklass.   

 

5.5 Lärares attityder till högläsning 

En av frågorna i enkäten handlade om lärarna såg några fördelar eller nackdelar med hög-

läsning. Samtliga lärare var positiva till att arbeta med högläsning för att utveckla elevers 

läsförståelse och såg enbart fördelar. De fördelar lärarna beskrev i enkäterna var samman-

fattningsvis: ett bra sätt att kommunicera, få fantasin att flöda, prata om egna erfarenheter, 

gemensamma upplevelser, väcka nyfikenhet och lust, tillfälle till samtal, ett medel för att 

modellera och undervisa elever hur de ska bearbeta en text, läsupplevelse för de som inte 

kommit igång med sin egen läsning, träna hörförståelse, öka ordförrådet, diskutera dilem-

man, få  förebilder för hur olika genrer skrivs, chans att ställa frågor och en ökad förståelse 

för andra människor.  
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6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens metod (6.1) och resultat i relation till forskning (6.2) 

samt tankar kring fortsatt forskning (6.3).  

 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur lärare arbetar med högläsning inom 

ämnet svenska för att utveckla elevers läsförståelse i årskurserna F–3. I studien används 

observationer och enkäter med öppna frågor för datainsamling.  

 

I studien har jag som forskare rollen som fullständig observatör. Det innebär att eleverna 

inte samspelar med mig. Möjligtvis hade rollen observatör-som-deltagare gett mig un-

derlag till ytterligare material. Rollen innebär att det förekommer ett visst mått av obser-

vationer men här sker mest intervjuer från forskaren eftersom denna roll troligtvis gett mig 

mer svar på de frågeställningar som studien innefattar. I efterhand inser jag att observat-

ioner tillsammans med semistrukturerade intervjuer hade gett mig mer underlag till resul-

tatet. Nu begränsades resultatet då lärarna inte skrev tillräckligt mycket under respektive 

svar och där jag istället kunde ha ställt följdfrågor om det varit en semistrukturerad inter-

vju. 

 

Observationerna genomfördes i respektive lärares klassrum vilket skapade en trygghet för 

både lärare och elever. En lärare ville dock ha med mig i undervisningen men eftersom jag 

intog rollen som fullständig observatör fick jag påtala detta för läraren. Observationerna 

spelades in med ljudupptagningar vilket underlättade när resultatet skulle sammanställas.  

 

Det var svårt att enbart med hjälp av observationer upptäcka vilken modell några av lärarna 

arbetade med. I enkäterna framkom det dock mer tydligt. Enkäterna bidrog till att jag fick 

svar på frågor som jag inte fått under observationerna.  

 

Det som kan ha påverkat resultatet är urvalet och antal lärare. Det märktes att lärarna hade 

planerat undervisningen i detalj men om det berodde på observationstillfället eller om det 

alltid är så kan jag inte veta. Antalet lärare kan upplevas som få och kan ses som en svaghet. 

Om fler lärare hade observerats hade resultatet möjligtvis varit mer innehållsrikt.   
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Andra svagheter kan vara att urvalet endast bestod av lärare på samma skola men eftersom 

syftet var att ta reda på hur lärare arbetar med högläsning i respektive årskurs valde jag att 

hålla mig till en skola. Det positiva med att endast undersöka en skola var att jag fick syn 

på de skillnader som fanns i lärares sätt att undervisa trots att de arbetar utifrån samma 

riktlinjer och i en gemensam miljö.  

 

Att det ser ut så här på alla skolor och att alla lärare arbetar med högläsning på samma sätt 

är inte troligt. I kvalitativa studier är det svårt att generalisera och dra slutsatser.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

I följande kapitel kommer resultatet att relateras till forskning inom högläsning och läsför-

ståelse, styrdokument och studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

I studien visar resultatet på att lärare arbetar mycket med läsförståelse och lässtrategier i 

samband med högläsning. Lärare är mer och mer medvetna om hur viktigt det är att arbeta 

med olika lässtrategier vilket kan bidra till att utvecklingen har förändrats till det positiva 

och som även rapporten från PIRLS år 2016 visar (Skolverket, 2017b). 

 

I läroplanen och det centrala innehållet betonas vikten av att lära ut lässtrategier (Skolver-

ket, 2018). Lärarna i studien använder sig av olika läsförståelsemodeller och det framkom-

mer tydligt under observationerna att de lär ut lässtrategier.  

 

Lärarna använder olika lässtrategier i samband med högläsning. I kunskapskraven för för-

skoleklass (Skolverket, 2018) ska elever utvecklas mot de kunskapskrav som kommer att 

ställas i årskurs 1 vilket framkom att lärare A gör i enkäten. Läraren skriver att högläsning 

bidrar till att ”vi kan börja prata om egna erfarenheter” vilket är ett av kunskapskraven i 

slutet på årskurs 1. Det syntes även tydligt i årskurs 3 att läraren strävade mot att eleverna 

skulle kunna föra enkla resonemang om texters framträdande budskap och relatera till egna 

erfarenheter. Läraren ville att de skulle förklara och resonera kring svaren på frågorna hen 

ställde till eleverna.  

 

Det sociokulturella perspektivet är tydligt genomgående hos samtliga lärare. Lärare låter 

elever samtala tillsammans både innan, under och efter läsningen och det är mycket samtal 

gällande begrepp och ords betydelse. Eleverna undervisas och utmanas genom att lärarna 
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ställer frågor på texter, läsförståelsestrategier lärs ut genom samtal och med lärares stöd 

får elever en djupare förståelse för texter.    

 

Flera aspekter i studien visar på att lärare arbetar med högläsning på ett sätt som utvecklar 

elevers läsförståelse. För det första ställer lärarna frågor, läser med inlevelse och har ett 

tydligt kroppsspråk när de läser om olika karaktärer i böckerna. Frågor ställs både innan, 

under och efter läsningen. Arbetssättet stöds av forskning då faktorer som att ställa frågor 

och lärares olika sätt att läsa både med entusiasm och inlevelse bidrar till att utveckla ele-

vers läsförståelse (Eckeskog, 2013; Law, 2010; Schmidt, 2013).  

 

För det andra handlar undervisningen om att planera, strukturera och variera. Lärarna läste 

inte bara ur boken utan arbetade med innehållet på olika sätt beroende på vilken årskurs de 

undervisade i. Detta arbetssätt stödjs i forskning som visar på att planerade, strukturerade 

och varierade arbetssätt är viktiga i undervisningen (Reichenberg & Emanuelsson, 2014). 

 

Läraren i förskoleklass planerade högläsningen genom att använda sig av att kombinera 

ord och bild. Detta sätt att arbeta stöds av Rosenbaums (2019) studie som visar att sam-

spelet mellan ord och bild är viktigt vid högläsning, särskilt när elever ska få syn på olika 

karaktärer i böcker. För att högläsning ska kunna påverka elevers läsförståelse visar forsk-

ning på att lärare också behöver planera och förbereda inför samtalet som sker efter hög-

läsningen (Greene Brabham & Lynch-Brown, 2002; Hadjioannou & Loizou, 2011; 

Santoro et al., 2008).  

 

För det tredje var samtliga lärare tydliga med att det är viktigt att välja en högläsningsbok 

som passar gruppen, vilket också Eckeskog (2013) och Santoro et al. (2008) lyfter. För att 

elever ska kunna utveckla läsförståelse har lärares val av text och hur de läser en stor be-

tydelse och det är viktigt att texterna varierar och innehåller ämnen som är intressanta för 

elever i den årskurs som de går i (Eckeskog, 2013; Santoro et al., 2008).  

 

För det fjärde använder lärarna i studien olika läsförståelsemodeller i undervisningen av 

läsförståelse. Två av lärarna använder En läsande klass medan de andra två utgår mer från 

forskning kring läsförståelse och dess strategier. Lärarna som använde En läsande klass 

tycker läsfixarna är tacksamma att arbeta med när de undervisar yngre barn då de väcker 

ett intresse hos eleverna. En skillnad i hur lärarna i de båda klasserna arbetade med En 
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läsande klass är att läraren i årskurs 1 förklarar att det är Detektiven som tar reda på ord 

och begrepp innan läsningen medan läraren i årskurs 3 inte nämner Detektiven alls. Lära-

ren förklarar i efterhand att eleverna i årskurs 3 inte behöver påminnas om att det är De-

tektiven som klargör ord och begrepp utan det är något som de har lärt sig sedan tidigare. 

Den kritik som riktats mot läsprojektet, att materialet brister och att det inte bygger på 

vetenskaplig grund, är inget som framkommer under observationerna eller i enkäterna. 

Däremot betonar lärarna att det är viktigt att förklara vad läsfixarna i En läsande klass 

innebär så inte eleverna fokuserar på dockorna utan på läsförståelsestrategierna. Eleverna 

behöver också veta vad läsförståelsestrategierna innebär. Det kan bli problematiskt för ele-

ver om de inte lär sig hur strategierna fungerar utan enbart fokuserar på strategiernas namn, 

vilket kan leda till svårigheter för eleverna (Keene & Zimmermann, 2013).  

 

Modellen RT har möjligtvis gett inspiration till Läslyftet. En av lärarna som arbetar efter 

de kunskaper som hen fått från Läslyftet använder sig av läsförståelsestrategierna förutspå, 

ställa frågor och sammanfatta under observationen. Eftersom boken inte innehöll svåra ord 

och begrepp behövde läraren inte klargöra något för eleverna. Det för mina tankar tillbaka 

på metoden RT. Undervisningen under observationen är lärarstyrd och läraren tänker högt 

genom att använda de olika läsförståelsestrategierna. Undervisningen är stöttande och lä-

raren har en diskussion före, under och efter läsningen som bygger på tre av de fyra läsför-

ståelsestrategierna i RT. Alltså utgår läraren från de strategier som ingår i RT.  

 

För det femte förekommer tydlig stöttning genom läraren i materialet. Lärarens undervis-

ning som utgick från Barbro Westlunds forskning handlar mycket om lärares stöttning och 

att ge elever rätt stöd för att kunna gå vidare i sin utveckling. Under observationen fick 

eleverna reda ut svåra ord och begrepp. Eleverna stöttade varandra och med lärarens hjälp 

kunde de tillsammans reda ut ord och begrepp vilket ledde till en större förståelse av vad 

boken handlade om. Det stämmer överens med Vygotskys (1978) tankar kring hur elever 

ska kunna utvecklas genom stöttning när de befinner sig i den proximala utvecklingszonen. 

Lärare ger elever uppgifter som de nästan klarar själva och får därefter precis den hjälp de 

behöver för att klara uppgiften. Detta leder i sin tur till att elever kommer att behöva mindre 

och mindre stöd.   
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6.3 Framtida forskning 

I studien framkom att lärares arbetssätt varierar och att olika läsförståelsemodeller an-

vänds. Läsprojektet En läsande klass är en modell som är populär att arbeta med i skolor i 

Sverige. Forskare har riktat kritik mot läsprojektets upphovsmän. Det hade varit intressant 

att följa upp hur detta läsprojekt utvecklats och om det har bidragit till att elever har fått en 

ökad läsförståelseförmåga. Det hade även varit intressant att göra en jämförelse mellan de 

elever som fått undervisning med hjälp av En läsande klass och de elever som har arbetat 

på ett annat sätt för att se om det finns några likheter och skillnader dem emellan.  
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8.  Bilagor    

Bilaga 1 

Hej! 
Mitt namn är Sandra Carlsson och jag är lärarstudent på högskolan i Jönköping. Jag läser 
sista terminen på grundlärarprogrammet årskurs 1–3. Jag håller just nu på att skriva mitt 
examensarbete som handlar om högläsning och läsförståelse. 
 
Jag skulle vara tacksam om ditt barn kunde få vara med vid en observation av en lektion 
där högläsning och läsförståelse är i fokus. Jag kommer att behöva spela in lektionen (end-
ast ljudinspelning) men allt inspelat material kommer att avidentifieras. All data kommer 
bara att användas i forskningssyfte. 
 
Deltagandet är frivilligt och du/ni har rätt att avbryta ditt/ert deltagande när som helst och 
utan att ange någon anledning. 
 
Hälsningar 
Sandra Carlsson 

Kontaktuppgifter: 

casa1515@student.ju.se 
 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Godkänner du att ditt barn deltar i observationen? 

1.   Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i stu-
dien. 

2.   Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte att mitt barn deltar i studien.  

 

 

Barnets namn:  

______________________________________  

 
Vårdnadshavares namnteckning  Namnförtydligande: 

 
___________________________________ __________________________________ 
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Hej! 
Mitt namn är Sandra Carlsson och jag är lärarstudent på högskolan i Jönköping. Jag läser 
sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete som handlar 
om högläsning och läsförståelse. 
 
Jag skulle vara tacksam om jag kunde komma och observera en lektion där högläsning och 
läsförståelse är i fokus. Jag kommer att behöva spela in lektionen (endast ljudinspelning) 
men allt inspelat material kommer att avidentifieras. All data kommer bara att användas i 
forskningssyfte. 
 
Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan 
att ange någon anledning. 
 
Hälsningar 
Sandra Carlsson 

Kontaktuppgifter: 

casa1515@student.ju.se 
 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i observationen/enkäten? 

              Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta. 

3.   Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta. 

 

 

Namn: Namnförtydligande: 

______________________________________ _______________________________ 

 

 
Din e-mail: 

 
_______________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Observationsschema innan analys 

Årskurs Miljö Lästeknik Röst Kroppsspråk Bilder Konkret 
material 

F-klass 
(lärare A) 

 

På mattan, 
lite ner-
släckt my-
sig belys-
ning 

Med inle-
velse och 
förändrad 
röst när olika 
personer 
pratar i 
boken. 

Ändrar 
röst ef-
ter vem 
som 
pratar i 
boken.  

Ögonkon-
takt med 
eleverna, ar-
tikulerar. 

Visar bilderna i 
boken under tiden 
läraren läser 

”Katter som 
slåss” 
Smartboard 

1  
(lärare B) 

Sitter i sina 
bänkar. 
Släckt be-
lysning. 

Går fram 
och tillbaka i 
klassrum-
met. 

Inle-
velse 
med 
karak-
tärer i 
boken. 

Visar när 
man skrattar 
med ögonen 
och hur man 
kan se ut när 
man är stel.  

Visar en dubblett 
av boken under 
dokumentkame-
ran. 

”Bokhunden 
Edgar”.  

2  
(lärare C) 

Ring på 
mattan 

Mycket arti-
kulation 

Figurer 
i boken 
får 
olika 
röster 

Tät ögon-
kontakt med 
eleverna 

Tydliga bilder av 
gamla och nya ka-
pitel. 

Diamantjak-
ten och tillhö-
rande arbets-
bok. 

3  
(lärare D) 

Halvcirkel 
på golvet. 

Inlevelse Figurer 
i boken 
får 
olika 
röster 

Artikulerar 
och visar 
med hela 
kroppen när 
karaktärerna 
till exempel 
vinkar. 

Bilder visas på 
tavlan. 

”Upphittat: 
Tiger och sil-
verfisk”. 
Planscher 
med bilder 
och text för 
att summera.  
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Bilaga 3 

Enkätundersökning om lärares arbete med högläsning för att utveckla elevers läsförståelse 
år F–3.  

Hur länge har du arbetat som lärare?...................... 

I vilken årskurs undervisar du? …………………… 
 
Beskriv hur du arbetar med högläsning i din undervisning. (Före, under och efter läs-

ning)……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
Vad är enligt dig viktigt att tänka på i arbetet med högläsning för att utveckla elevers 

läsförstå-

else?.......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

  
Utgår du från någon speciell forskning eller modell i arbetet? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

  
Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med högläsning? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………... 


