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Syftet med denna studie har varit att undersöka 

hur verksamma lärare i årskurs F-3 beskriver 

att de använder sig av högläsning av 

skönlitteratur och om den används för att 

främja elevers utveckling av läsförståelse. 

Materialet har samlats in genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer och det har varit 

fyra verksamma lärare som jobbar i årskurs F-

3 som deltagit i undersökningen. Studien har 

varit inspirerad av fenomenografisk ansats, då 

undersökningen vill försöka återge hur dessa 

lärare upplever fenomenet högläsning av 

skönlitteratur. Studiens resultat indikerar att 

verksamma lärare planerar och genomför 

högläsning där elever ges möjlighet till att 

utveckla läsförståelse men också många fler 

förmågor. Genom resultatet dras slutsatsen att 

verksamma lärare använder högläsning av 

skönlitteratur för många olika syften och 

lärarna är väl medvetna om högläsningens 

möjligheter.     

The purpose of this study was to investigate 

whether reading fiction aloud will promote 

students' development of reading 

comprehension. The material was collected 

through qualitative semi-structured interviews 

with four teachers who work in grade F-3. The 

study was inspired by phenomenographic 

approach, as the study attempted to reproduce 

how these teachers experience the 

phenomenon of reading of fiction aloud. The 

study's results indicate that when teachers have 

a plan and execute reading fiction aloud, 

students can develop reading comprehension 

as well as many more abilities. These results 

conclude that teachers use reading fiction 

aloud for many different purposes and the 

teachers are well aware of the benefits of 

reading aloud. 
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1. Inledning 

Att lärare använder högläsning av skönlitteratur i sin undervisning på svenska skolor är 

säkerligen inget överraskande. Vi alla som har gått i skolan kan nog minnas tillbaka till de 

stunder då våra lärare läste högt för oss ur någon spännande, rolig, intressant eller kanske till 

och med otäck kapitelbok och hur vi i klassen fick sitta still och lyssna när läraren läste. Själv 

har jag bara fina och härliga minnen från skoltiden och högläsning var ett moment i 

undervisningen som jag tyckte väldigt mycket om som elev, även nu som vuxen förlorar jag 

mig gärna i böckernas fantastiska värld.  

Men vad finns det för tankar bakom högläsning av skönlitteratur i undervisningen och vad tror 

lärare att högläsning kan ge elever? Hur och varför används högläsning i undervisning och vet 

lärare själva varför de högläser, eller har det med tiden bara blivit ett vanligt förekommande 

fenomen i den svenska skolan utan tydligt syfte och mål? Med denna studie vill jag undersöka 

vad verksamma lärare själva tänker och tycker om högläsning och genom kvalitativa intervjuer 

ges lärarna möjligheten till att berätta och beskriva deras uppfattningar, åsikter och erfarenheter 

om högläsning av skönlitteratur. 

Studiens ämnesområde berör därmed högläsning av skönlitteratur och dess möjlighet till att 

utveckla elevers läsförståelse. Enligt kursplanen i svenska bör undervisning i skolan utveckla 

elevers förmåga av att bearbeta texter både enskilt men också tillsammans med andra och 

undervisningen ska låta elever möta ett varierat utbud av skönlitteratur från olika tidsepoker 

och från olika delar av världen. Elever ska också möta berättande texter som till exempel 

kapitelböcker som belyser människors levnadsvillkor och erfarenheter (Skolverket, 2018). Allt 

detta går att uppnå genom högläsningen, men är det därför lärare läser? 

Forskning visar att högläsning av skönlitteratur används regelbundet av lärare i skolan, men 

tyvärr främst som ett tidsfördriv eller som avkoppling mellan annan undervisning. Om svenska 

lärare hade haft större förståelse för högläsningens möjligheter så skulle mer didaktiskt 

genomtänkt högläsning ske på skolor och många olika förmågor skulle kunna utvecklas hos 

elever (Damber, Nilsson & Olsson, 2013). Dessutom fungerar högläsningen som en utmärkt 

förebild som elever kan ha nytta av vid sin individuella läsning (Stensson, 2006). Därför anser 

jag att det är av intresse att ta reda på hur verksamma lärare planerar och genomför högläsning 

av skönlitteratur samt vilket eller vilka syften de har med högläsningen. Jag är också intresserad 

av att ta reda på om verksamma lärare ser något samband mellan läsförståelse och högläsningen 

och i så fall hur.  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel behandlas ämnesområdet högläsning av skönlitteratur och dess möjlighet till 

att utveckla elevers läsförståelse. I avsnitt 2.1 presenteras läroplanens stöd för användandet av 

skönlitteratur i undervisningen, i 2.2 förklaras det sociokulturella perspektivet där elevers 

samverkan och samtal ökar deras möjlighet för utveckling och lärande. I 2.3 förklaras begreppet 

läsutveckling och dess inverkan på elevers utveckling och i 2.4 redogörs för begreppet 

läsförståelse och de strategier som elever behöver behärska för att bli goda läsare. Avsnitt 2.5 

presenterar de viktiga kunskaper lärare behöver besitta för att utveckla läsförståelse hos sina 

elever genom högläsning av skönlitteratur. Avslutningsvis i 2.6 redogörs det för hur 

undervisning bör planeras och struktureras för att elever ska ges möjligheten till att utveckla 

läsförståelse genom högläsning av skönlitteratur.    

 

2.1 Stöd i Läroplanen 

I kursplanen i svenska framgår det att undervisningen ska utveckla elevers förmåga att bearbeta 

texter enskilt och tillsammans med andra och genom undervisningen ska elever få möta ett 

varierat utbud av skönlitteratur från olika tidsepoker och från olika delar av världen (Skolverket, 

2018). Elever ska enligt kunskapskraven i läroplanen kunna återge eller kommentera någon för 

eleven viktig del av innehållet från en text på ett enkelt sätt redan i årskurs 1 för att visa 

begynnande läsförståelse. I årskurs 3 ska eleven sedan kunna läsa bekanta och elevnära texter 

med flyt samt kommentera eller återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt 

sätt, för att visa grundläggande läsförståelse (Skolverket, 2018). Elever ska möta berättande 

texter som till exempel kapitelböcker som belyser människors levnadsvillkor och erfarenheter 

(Skolverket, 2018). Även i det centrala innehållet för årskurs 1–3 anges om hur undervisning i 

ämnet svenska ska ge elever förutsättningen för att utveckla lässtrategier för att förstå och tolka 

texter (Skolverket, 2018). Dessa skrivningar i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet visar tydligt hur viktig utveckling av läsförståelse är för att elever ska ges 

möjlighet till att fungera och verka i vårt komplexa samhälle med ett ständigt informationsflöde 

och snabb förändringstakt (Skolverket, 2018). 
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2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Studiens teoretiska bakgrund bygger på det sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv utgår 

från att människor lär och utvecklas när de ingår i en social gemenskap med andra människor 

och perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs arbete om lärande från början av 1900-talet. 

Han menade att människor har ett stort behov av att kommunicera och att vi lär oss genom 

samtal. Från honom kommer begreppet den proximala utvecklingszonen, som är en zon där den 

lärande är mitt emellan något som är bekant och något som den lärande ännu inte fullt 

behärskar. Genom stöd från till exempel en lärare och klasskamrater kan den lärande här ta ett 

steg fram i utvecklingen och förvärva sig ny kunskap. Perspektivet bygger på synen att 

utveckling och lärande ständigt är en pågående process där lärandet är en del av livet och inte 

bara något som sker genom undervisning (Säljö, 2014). Genom denna syn blir skapandet av en 

social gemenskap i klassrummet väldigt viktigt, då lärande och utveckling sker genom de samtal 

och den kommunikation som tillåts i klassrummet. Att elever får delge varandra sina tankar om 

de böcker som lästs högt för dem utvecklar inte bara dem själva utan också möjliggör utveckling 

och lärande för övriga klasskamrater.   

 

2.3 Läsutveckling 

Elever i de lägre åldrarna behöver utveckla sin läsförmåga, vilket förenklat inbegriper fem olika 

dimensioner. Dessa dimensioner är lika viktiga, samspelar ständigt med varandra och består av 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och läsintresse (Lundberg & 

Herrlin, 2014). Fonologisk medvetenhet innebär att elever har förståelse för språkets olika ljud 

och hur de förhåller sig till varandra och bildar ord. Ordavkodning handlar om hur elever kan 

koppla de skrivna bokstäverna till rätt språkljud, medan läsflyt handlar om att elever har 

automatiserat ordavkodningen och kan på så sätt läsa texter med flyt. Läsförståelse innebär att 

elever skapar förståelse för vad olika texter förmedlar och läsintresse handlar elevers motivation 

och attityd till läsning (Lundberg & Herrlin, 2014).  

Genom mötet med skönlitteratur i skolan ges elever möjlighet till att utveckla förmågan till att 

bli goda läsare vilket innebär att läsaren bör kunna tolka en text på ett djupare plan. Många 

gånger tenderar lärare i de lägre åldrarna i grundskolan istället att lägga mycket fokus på 

färdighetsträning av den tekniska sidan av läsning, där avkodning och läsflyt ingår. På så sätt 

får läsning av skönlitteratur en underordnad plats i skolan (Stensson, 2006). Det är viktigt att 

lärare är medvetna om att läsförståelse är starkt kopplad till språkförståelse när undervisning 
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planeras och genomförs. Elever som ännu inte behärskar avkodning och därmed har svårigheter 

med att läsa text själva kan ändå utveckla olika strategier för förståelse av text genom 

undervisning och högläsning där de ges möjligheten till att tolka texter och dra egna slutsatser 

som på så sätt utvecklar deras läsförmåga och läsförståelse (Elwér, 2017). 

 

2.4 Läsförståelse och -strategier 

Läsförståelse betyder precis som ordet signalerar, att skapa en förståelse för det man läser och 

då behöver elever behärska mer än bara till exempel ordavkodning. Elever behöver skapa 

förståelse för vad de läser genom att till exempel leva sig in i handlingen där de kan se personer 

och olika miljöer framför sig, vilket brukar kallas att se inre bilder (Wengelin & Nilholm, 

2013). För att utveckla djupare förståelse hos elever när de läser, alltså utveckla elever till goda 

läsare, är användning av skönlitteratur i undervisningen positivt eftersom de skönlitterära 

böckerna är formulerade på ett sådant vis att de lämnar mycket tolkningsutrymme för läsaren 

(Jönsson, 2009). Med hjälp av skönlitteraturen finns möjligheten för elever att utveckla empati 

och inlevelseförmåga genom chansen att möta personer och platser som aldrig skulle skett 

annars. Detta möte med skönlitteratur ger också möjlighet till att förstå och utveckla förmågan 

att reflektera över oss själva, andra och vår omvärld (Stensson, 2006). Läsförståelse kan 

beskrivas som två delar. Den ena delen innebär att förstå vad författaren menat när texten 

skrevs. Den andra delen handlar om att läsaren tolkar texten utifrån sina egna erfarenheter och 

skapar mening för sig själv. Med andra ord krävs ett samspel mellan texten och läsaren, först 

då kan texten få en djupare innebörd (Bråten, 2008).  

Elever bör ges möjligheten till att utveckla och erövra olika läsförståelsestrategier. Lärare kan 

genom högläsning och användning av olika undervisningsmodeller och metoder träna sina 

elever i olika strategier som gör att de utvecklar bättre läsförmåga (Elwér, 2017). Olika metoder 

och modeller finns tillgängliga för lärare vid planering av undervisning som ska möjliggöra 

utveckling av läsförståelse hos elever. Det är dock viktigt att lärare har förståelse för att metoder 

och modeller kan ha både styrkor och svagheter. Lärare bör alltid utgå från sin elevgrupp när 

val av metod eller modell väljs (Reichenberg & Emanuelsson, 2014). Några av de metoder och 

modeller som lärare kan välja mellan är Reciprocal teaching, Questioning the author, En 

läsande klass och Concept-oriented learning instruction (Levlin, 2014; Reichenberg & 

Emanuelsson, 2014; Reichenberg & Löfgren, 2014; Westlund, 2013). Reciprocal teaching, En 

läsande klass och Concept-oriented learning instruction kan enkelt förklaras som en 
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strategiinriktad undervisning där de fyra strategierna förutsäga, ställa frågor, summera och 

klargöra tränas. Medan Questioning the author mer kan förklaras som en innehållsinriktad 

undervisning där fokus är på vad texten säger läsaren, vem som står bakom texten och hur dessa 

faktorer påverkar läsaren (Reichenberg & Emanuelsson, 2014). Alla dessa metoder och 

modeller har många likheter med varandra, till exempel samtalets viktiga roll men också att 

lärare till en början bör vara mycket aktiv och modellera de strategier som behövs för att elever 

ska förstå en text (Reichenberg & Emanuelsson, 2014; Hall & William, 2010). Målet med de 

olika undervisningsmodeller och metoder som finns bör vara att elever ska nå så långt som 

möjligt i sin läsförståelse. Även Stensson (2006) framhåller hur viktigt det är att elever ges 

förutsättningar för att behärska olika läsförståelsestrategier för att utveckla sin läsförståelse. 

Enligt Wengelin och Nilholm (2013) innebär läsförståelse även kunskapen elever behöver för 

att möta olika slags text, i olika situationer och målet med olika läsförståelsestrategier är att de 

ska automatiseras, för att elever ska kunna utvecklas till goda läsare.  

 

2.5 Lärarens kunskaper 

Lärare behöver besitta viss kunskap för att högläsning av skönlitteratur ska utveckla 

läsförståelse hos elever. Det är viktigt med en strukturerad högläsningsstund och ett tydligt mål 

med läsningen. Många lärare använder regelbundet högläsning i sin undervisning men dock 

saknas en struktur och ett tydligt mål för aktiviteten. Högläsning av skönlitteratur leder alltså 

inte per automatik till att elever utvecklar läsförståelse (Baker, Santoro, Biancarrosa & Baker, 

2015; Baker, Santoro, Chard, Fien, Park & Otterstedt, 2013; Hoffman, Roser & Battle, 1993; 

Westlund, 2013). Det behövs en förståelse för att texter går att använda som redskap för att 

träna läsförståelse, precis som de också kan vara utgångspunkt för undervisning med ett visst 

innehåll i fokus. Till det behövs en förståelse och en kunskap om hur texter kan används i 

undervisning och hur det kan påverka elevers lärande (Eckeskog, 2013). Dock används ofta 

högläsning av skönlitteratur som en utfyllnadsaktivitet trots att många lärare är väldigt 

medvetna om läsningens betydelse för elevers utveckling. En lärare som förstått att läsning är 

detsamma som att tänka, reflektera och resonera prioriterar tid för samtal vid högläsning av 

skönlitteratur i undervisningen (Stensson, 2006).  

Lärare behöver ha en insikt i att avkodning och läsförståelse går att arbeta med parallellt då 

elevers utveckling av båda stärker varandra. En vanlig uppfattning ute i skolor är att elever 

behöver knäcka läskoden före de kan utveckla sin läsförståelse. Men genom att låta elever möta 
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mer avancerade texter än vad de själva hade klarat att avkoda kan elever få tillgång till att möta 

svårare texter genom högläsningen. På så vis kan elever utveckla sin förståelse som på så sätt 

underlättar avkodningen (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007). Det är viktigt att lärare utvecklar sitt 

metakognitiva tänkande och får en kunskap om läsprocessen, så att de kan sätta ord på hur de 

själva gör när de läser och skapar förståelse av en text, för att kunna undervisa elever i detta 

(Westlund, 2013). Både lärare och elever behöver utveckla ett gemensamt metaspråk och ett 

metakognitivt tänkande för att kunna tala om förståelsestrategier och läsutveckling (Cain, 1999; 

Eilers & Pinkley, 2006; Westlund, 2013). Genom att elever utvecklar förmågan av att samtala 

och resonera om sitt tänkande och om sin läsförståelse, ges lärare möjligheten till att följa 

elevens utveckling, vart eleven befinner sig och vilket stöd som kan tänkas behövas för fortsatt 

utveckling (Westlund, 2013). 

Lärare behöver se att läsförståelse och hörförståelse har en nära koppling till varandra och att 

de kräver samma förståelseförmågor. Elever kan alltså utveckla läsförståelse genom 

högläsningen och det enda som skiljer dessa två från varandra är att vid högläsning är hörseln 

central och vid individuell läsning är det avkodningen som är i fokus (Baker, et al., 2015; 

Levlin, 2014). Enligt Levlin (2014) gynnar hörförståelse elever som ligger i riskzon för att 

utveckla lässvårigheter och menar att ett viktigt pedagogiskt verktyg för att utveckla 

läsförståelse är högläsningen.  

Lärare behöver också ha insikt om att det finns läsförståelsestrategier som kan hjälpa elever att 

utveckla läsförståelse men att det inte är strategierna i sig själva som har ett värde, utan det som 

strategierna kan hjälpa eleverna att uppnå, det vill säga få förståelse av text som är det viktiga 

(Eckeskog, 2013). När elever ska undervisas i läsförståelsestrategier bör lärare först själva ha 

förståelse för hur de gör när de angriper en text för att kunna hjälpa elever till hur de kan gå 

tillväga för att skapa förståelse för det de läser. Genom att lärare modellerar hur hen själv gör 

vid läsning inför elever blir läsförståelsestrategierna synliga och läraren blir en bra förebild för 

elever för hur man gör för att förstå en text. Som lärare kan man på ett strategiskt sätt visa hur 

man tar sig an en text genom att till exempel ställa frågor till texten, backa bakåt i texten eller 

tänka högt under högläsningen för att visa elever hur man faktiskt går tillväga för att skapa 

förståelse för det man läser (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007; Westlund, 2013).   

I viss forskning används begreppet scaffolding (stödstruktur) som härstammar från det 

sociokulturella perspektivet och innebär att elever behöver stöttning för att kunna komma 

vidare och utvecklas, kallad den proximala utvecklingszonen. Vid undervisning om 
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läsförståelsestrategier tillsammans med högläsning kan elever utmanas i den proximala 

utvecklingszonen då dessa delar tillsammans kan ses som stödstrukturer som hjälper elever 

framåt och vidare (Jönsson, 2007). Genom samtal om böcker och texter ökas elevers 

engagemang och förståelse för det lästa. Men det är då viktigt att elever ges möjlighet till att 

koppla det lästa till egna erfarenheter, eller ges chansen till att fundera över vad som är viktigt 

i textens budskap, eller får dra egna slutsatser för att läsförståelse ska utvecklas (Eckeskog, 

2013; Eilers & Pinkley, 2006; Jönsson, 2007). Forskning visar på att många lärare har en 

uppfattning om att de faktiskt undervisar på ett sådant sätt att eleverna involveras i djupa samtal 

under högläsningens gång, medan observationer visar motsatsen, där elever endast får frågor 

som kräver korta svar. Att som lärare ha fel uppfattning angående sin egen undervisning gynnar 

inte elevers lärande och därför bör lärare regelbundet observera varandras undervisning, för att 

kunna utvärdera undervisningen och möjliggöra kollegialt lärande (Eckeskog, 2013; Jönsson, 

2007; Stensson, 2006; Westlund, 2013).   

För att genomföra lyckad läsförståelseundervisning för elever så florerar det olika modeller och 

metoder ute på våra svenska skolor. Som lärare är det alltid viktigt att vara kritisk till de material 

man väljer att använda i sin undervisning och det är faktiskt alltid lärares egna kunskaper om 

elevers lärande samt den elevgrupp man har, som ska styra och forma den metod man väljer att 

använda i undervisningen för att det ska gynna elevers läsutveckling (Hoffman, et al., 1993; 

Levlin, 2014; Reichenberg & Emanuelsson, 2014; Reichenberg & Löfgren, 2014). Forskning 

påvisar att elever med tidiga läsförståelsesvårigheter ligger i större utsträckning i farozonen för 

att inte uppnå kunskapskraven. Elever med avkodningssvårigheter klarar sig mycket bättre 

genom skolgången vilket är viktig information för lärare att känna till då dessa elever är viktigt 

att identifiera (Levlin, 2014). Elever behöver utveckla sina språkliga färdigheter för att kunna 

resonera om text. Elever som bara får enklare frågor som går att finna i texten kan inte bedömas 

i någon djupare grad av läsförståelse och heller inte utveckla sin språkliga förmåga, därför bör 

lärare vara väl medvetna om att olika typer av test bedömer olika färdigheter. Som lärare måste 

man ha förmåga att kunna analysera test som används för att förstå vad det är som bedöms hos 

eleven, samt komplettera med andra sätt för eleven att visa sina kunskaper på för att ge en rättvis 

bild (Eckeskog, 2013; Levlin, 2014; Westlund, 2013). 
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2.6 Undervisningens utformning  

Elever behöver ges möjlighet till att utveckla läsförståelse och genom användning av 

högläsning av skönlitteratur finns det goda möjligheter för att detta sker, men då måste 

högläsningsstunden prioriteras och struktureras (Hall & Williams, 2010; Hoffman, et al., 1993; 

Jönsson, 2007). Litteratur som engagerar elever medför ökad motivation för att utveckla 

förståelse för det som läses, vilket underlättar undervisningen av läsförståelsestrategier (Hall & 

Williams, 2010). Undervisning där mer avancerade texter läses högt, utmanar elevers förståelse 

för text mer än vad enklare texter som eleven själv klarar av att avkoda kan göra (Baker, et al., 

2013; Hall & Williams, 2010; Reichenberg & Emanuelsson, 2014). Men undervisningen kan 

också bearbeta enklare texter så som till exempel bilderböcker, där samtal och diskussioner om 

bokens innehåll, budskap och bilder utmanar och utvecklar elevers läsförståelse (Westlund, 

2013). Det behöver finnas moment i undervisningen där lärare och elever samspelar och 

bearbetar texter tillsammans, genom till exempel frågor innan, under tiden och efter 

högläsningen där även modellering av läsförståelsestrategierna ingår (Eckeskog, 2013; Hall & 

Williams, 2010; Hoffman, et al., 1993; Jönsson, 2007).  

Undervisning behöver låta elever utveckla generella strategier som går att använda på många 

olika texter och därför bör inte fokus vara för mycket på detaljfrågor i texter då lärandet blir 

svårt att överföra på egen läsning (Eilers & Pinkley, 2006). Elever bör utmanas så att de 

utvecklar sin kunskap om läsprocessen och läsförståelsestrategier, då det finns kopplingar 

mellan denna kunskap och läsförståelse (Cain, 1999). Undervisning bör också möjliggöra att 

elever utvecklas till välfungerande läsare, där förmågan av att anpassa läsningen efter texttyp, 

förmågan att sätta ord på vilka läsförståelsestrategier de använder sig av, är det som främst 

skiljer elever från att bli framgångsrika läsare eller inte. Med hjälp av undervisning bör elever 

automatisera användandet av läsförståelsestrategier, genom uppföljning där förmågan även 

appliceras på den individuella läsningen (Cain, 1999; Eilers & Pinkley, 2006).   

Undervisning ska bidra till att elever hittar sitt eget meningsskapande genom att möta andras 

uppfattningar och åsikter om texter samt möjlighet till utbyte av tankar (Jönsson, 2007). Även 

författarens tankar och budskap bör elever ges chansen till att samtal och diskutera för att 

utveckla god läsförståelse (Reichenberg & Emanuelsson, 2014). Elever kan fördjupa sina tankar 

angående texter genom att föra samtal med klasskamrater och får på så vis syn på andras 

perspektiv, samt får direkt respons, vilket är väldigt utvecklande för förståelsen (Eckeskog, 

2013; Jönsson, 2007). Enligt Jönsson (2007) bör undervisning engagera och stärka 

gemenskapen i en klass, då stödet som elever ger varandra genom att vara medtänkande och 
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medskapande individer, lyfter förståelsen både för gruppen i helhet men också för individerna 

själva. 

Undervisning där utveckling av läsförståelse möjliggörs bör också möjliggöra utveckling av 

elevers språkliga förmåga och deras ordförråd då dessa förmågor hör ihop och stärker varandra 

(Levlin, 2014). Många lärare är osäkra på vilken undervisning som utvecklar elevers 

läsförståelse samt hur de ska bedöma elever (Eckeskog, 2013). Bedömning av elevers 

läsförståelse ska inte ses som en slutprodukt utan bedömning är något som lärare ska se på som 

en ständig process som hjälper lärandet framåt och genom till exempel olika matriser kan lärare 

och elev gemensamt synliggöra elevens utveckling effektivt och på så sätt få syn på vad eleven 

behöver utveckla mer. Läsförståelse bör formativt bedömas under arbetets gång då elevers 

utveckling av läsförståelse är en process och genom att använda bedömning formativt kan man 

se bedömningen mer som ett redskap där lärandet står i fokus (Westlund, 2013). Det är också 

väldigt viktigt att lärare utvärderar och bedömer sin egen undervisning och genom ett samarbeta 

med andra kolleger på skolan, kan till exempel lärare observera eller observeras vilket 

möjliggör att undervisningen utvecklas och förbättras (Eckeskog, 2013).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare i årskurs F-3 beskriver att de 

använder sig av högläsning av skönlitteratur och om det används för att främja elevers 

utveckling av läsförståelse.   

 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver lärare att de planerar högläsning i undervisningen? 

• Vilka syften anger lärarna att högläsning i undervisningen har? 

• Hur beskriver lärarna att uppföljning av högläsningen sker i undervisningen?  

• Beskriver lärarna läsförståelse i samband med högläsningen och i så fall hur? 
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4. Metod 

I följande kapitel redovisas studiens metod och i avsnitt 4.1 presenteras den vetenskapliga 

teori/perspektiv som ligger till grund för studiens metodval, i 4.2 beskrivs studiens 

materialinsamling och i 4.3 redogörs för det urval som gjorts. I avsnitt 4.4 presenteras hur 

materialinsamlingen genomfördes, i 4.5 redovisas de forskningsetiska principerna och i 4.6 

redogörs studiens tillförlitlighet, för att avslutningsvis i 4.7 analyseras datainsamlingen.   

 

4.1 Vetenskaplig teori 

Studiens syfte är att undersöka hur verksamma lärare i årskurs F-3 beskriver att de använder 

sig av högläsning av skönlitteratur och om det används för att främja elevers utveckling av 

läsförståelse. Inspirerad av fenomenografisk ansats vill jag försöka återge hur dessa lärare 

upplever att de använder högläsning av skönlitteratur i sin undervisning och om de använder 

högläsningen för att elever ska ges möjlighet till att utveckla läsförståelse. En fenomenografisk 

ansats innebär att återge hur någon annan upplever något, ett fenomen, och genom andra 

ordningens perspektiv beskriva hur dessa lärares föreställningar, uppfattningar och erfarenheter 

om detta fenomen yttrar sig. Andra ordningens perspektiv innebär att lyfta fram hur någon 

annan upplever något (Larsson, 1986). Enligt Nilholm (2016) kan fenomenografi handla om 

hur lärare skildrar sin egen undervisning genom att beskriva hur de undervisar om ett visst 

innehåll. Tanken med en fenomenografisk studie är att finna fram olika sätt att erfara eller 

uppfatta ett fenomen. Genom att skapa olika kategorier som framkommer kan olika 

uppfattningar synliggöras vilket ger en bild av hur olika eller lika lärare kan se på undervisning 

med ett visst innehåll (Marton & Booth, 2000).   

 

4.2 Materialinsamling  

Tanken med studien var att få djupare förståelse för fenomenet högläsning och hur lärare kan 

använda sig av det för att utveckla elevers läsförståelse. För att nå djupare förståelse för 

högläsning som fenomen i undervisning, har jag valt att genomföra intervjuer. Genom 

intervjuer möjliggjordes en fördjupad förståelse för ett visst fenomen och en inblick i personers 

olika uppfattningar, erfarenheter, känslor och åsikter (Denscombe, 2018). Bryman (2011) 

menar att kvalitativa undersökningar så som denna studie, fokuserar på att undersöka de 
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intervjuade personernas perspektiv och det är deras svar som formar och styr undersökningens 

resultat, då avsikten med en kvalitativ undersökning är att förstå någon annans beteende, 

värderingar och åsikter. Medan kvantitativa undersökningar mer styrs av forskarens intresse 

och frågor, då en kvantitativ undersökning fokuserar på att generalisera data (Bryman, 2011). 

Studiens intervjuer var av semistrukturerat slag vilket innebär att en flexibel intervjuguide 

(Bilaga 1) användes där vissa specifika teman eller huvudfrågor fanns med. Intervjupersonerna 

gavs stor frihet under intervjun att själva utforma sina svar samt att intervjuaren hade möjlighet 

att ställa frågorna i en annan ordning eller tillföra följdfrågor under intervjuns gång. Genom 

detta sätt att intervjua fanns möjligheten till att både få frihet till att ställa exempelvis följdfrågor 

men också tillräcklig struktur för att kunna jämföra de olika intervjuerna för att upptäcka 

skillnader och likheter (Bryman, 2011).  

 

4.3 Urval 

Studien har genomförts på en landsortsskola i södra Sverige. På skolan går 80 elever, där arbetar 

åtta lärare, tre fritidspersonal och tre resurspersonal. Skolan är en F-6 skola med uppdelningen 

förskoleklass med en lärare, årskurs 1 med två lärare varav en jobbar 60%, årskurs 2–3 ihop 

med två lärare varav båda jobbar 80% vardera samt en resursperson i klassen och slutligen två 

spår uppdelade i två årskurs 4–6 som tre lärare och två resurspersonal delar på.  

Studiens syfte fokuserar på hur lärare i årskurs F-3 arbetar med högläsning av skönlitteratur och 

därför blev urvalet att de lärare som jobbar i årskurs F-3 på skolan fick förfrågan om att delta i 

studien. Enligt Denscombe (2014) bör urvalet av de medverkande i en studie väljas på ett sådant 

sätt att både studiens syfte och frågeställningar på ett fördelaktigt vis kan uppfyllas. Genom att 

välja lärare som jobbar inom de årskurser som studien intresseras sig för samt lärare som arbetar 

med det fenomen som frågeställningarna berör har urvalet möjliggjort att både syftet och 

frågeställningarna kan uppfyllas. Även Bryman (2011) påpekar hur viktigt det är att ett urval 

görs som är relevant utifrån de forskningsfrågor studien har och på så sätt görs ett målinriktat 

urval.  

Lärarna som medverkar i studien har olika lång yrkeserfarenhet och har arbetat olika länge på 

skolan. Två av lärarna påbörjade sin anställning på skolan bara några månader tidigare vilket 

kan medföra andra uppfattningar än vad till exempel de lärare som jobbat många år på skolan 

har. För att det insamlade materialet skulle vara hanterbart under den tidsperiod som studien 

hade att tillgå begränsades antalet deltagare i studien. Även valet att bara fokusera på en skola 
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berodde på tidsaspekten. Enligt Trost (2010) kan en mer djupgående analys göras vid färre 

intervjuer.  

Kort presentation av lärarna som deltagit i studien:  

Lärare Årskurs Utbildning Antal år i yrket 

Birgitta F Förskollärare  21 

Charlotta 1 Grundskollärare 1–7, svenska/So 25 

Jennie 2–3 Grundskollärare 4–6, So/engelska/matte/svenska 4 

Kristina 2–3 Grundskollärare 1–7, matte/No  22 

Namnen i tabellen är fiktiva och kommer användas i studien för att uppfylla kravet på anonymitet.  

 

4.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes en eftermiddag i mitten av vårterminen på aktuell skola. Lärarna 

tillfrågades om de ville medverka i studien under min verksamhetsförlagda utbildning och fick 

då också skriva på en samtyckesblankett (Bilaga 2) där både viktig information från mig stod 

nerskriven och där lärarna också fick lämna kontaktuppgifter. Innan intervjuerna påbörjades 

ägnades mycket tid till att formulera en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1) där 

huvudfrågorna har sin utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden 

kontrollerades av tre studiekamrater vid en handledningsträff för att se om frågorna kändes 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden strukturerades på ett sådant vis 

att intervjun började med lite lättare uppvärmningsfrågor, för att övergå i frågor som kräver mer 

eftertanke, för att slutligen avslutas med en avrundningsfråga där den intervjuade gavs 

möjligheten till att tillföra något som den kanske kände att den vill. Enligt Bryman (2011) kan 

detta upplägg med en semistrukturerad intervjuguide underlätta för att intervjuerna ska bli både 

mer öppna och mer ärliga. Intervjuguiden var precis som ordet signalerar, en guide för mig vid 

varje intervjutillfälle, vilket möjliggjorde en frihet för mig som intervjuare. Vid intervjuerna 

kunde jag till exempel ställa vissa följdfrågor där jag tyckte det behövdes en djupare förklaring 

och vid någon intervju hoppade jag över att ställa någon fråga då läraren redan förekommit 

frågan och gett mig ett bra svar. Bryman (2011) menar att den semistrukturerade intervjuns 

fördel är möjligheten till flexibilitet och följsamhet.  

Alla intervjuer har spelats in och avsikten med ljudinspelningen var att kunna transkribera 

intervjuerna för att underlätta när materialet skulle analyseras. Lärarna som deltar i studien har 

gett sitt medgivande till att intervjun har spelats in och de har också informerats om hur det 



14 

 

inspelade materialet kommer användas, förvaras och slutligen raderas. Inspelningen gav mig 

också möjligheten till att lyssna på alla lärares svar flera gånger och då inte bara möjligheten 

till att höra vad lärarna svarade, utan också hur de uttryckte sig, vilket Bryman (2011) menar 

att kvalitativa forskare vill. En fördel med ljudinspelning under intervjuer är att fokus kan riktas 

mot det som sägs, i stället för att all koncentration går åt till att föra anteckningar.  

 

4.5 Analys av datainsamling 

Efter att alla fyra intervjuer gjorts gavs lärarna ett nytt fiktivt namn då konfidentialitetskravet 

innebär att lärarna i studien ska avidentifieras. Varje intervju transkriberades ordagrant och 

lästes i sin helhet flertalet gånger för att skapa en tydlig överblick över allt material. Därefter 

bearbetades transkriptionerna genom att viktiga meningsbärande meningar som gick att koppla 

till studiens syfte och frågeställningar markerades och färgkodades. Genom att ge studiens 

frågeställningar olika färg kunde jag lätt färgkoda och sortera lärarnas svar och beskrivningar 

utefter vilken frågeställning de besvarade. När alla transkriberade intervjuer var färgkodade 

kunde lärarnas svar och beskrivningar lätt jämföras för att hitta skillnader och likheter (Bryman, 

2011).  

 

4.6 Forskningsetiska aspekter  

Studien har följt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. Dessa fyra principer 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Den första forskningsetiska principen, Informationskravet, innebär att alla deltagare i en studie 

har rätt att informeras om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt vilket innebär att 

deltagare kan och får avbryta sin medverkan i studien när som helst utan anledning. Andra 

forskningsetiska principen, samtyckeskravet, handlar om att samtliga deltagare ska godkänna 

sin medverkan och den tredje principen, konfidentialitetskravet, beskriver hur forskningsstudier 

ska skydda och förvara deltagares personuppgifter. Fjärde och sista forskningsetiska principen, 

nyttjandekravet, innebär att det insamlade materialet endast får användas för den specifika 

studie som materialet samlats in för och efter att studien är färdig ska materialet raderas 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002).      

I studien fick de medverkande lärarna redan vid första förfrågan information om studiens syfte 

och att deltagandet helt och hållet var frivilligt. Vid ett senare tillfälle delades en 
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samtyckesblankett (Bilaga 2) ut till de berörda lärarna och där stod det tydligt formulerat om 

de fyra forskningsetiska principerna och utifrån denna information har samtliga lärare gett ett 

skriftligt samtycke att delta i studien. Vidare har också varje lärare fått information om de fyra 

forskningsetiska principerna innan intervjun påbörjats. Lärarna och skolan som medverkar i 

studien har avidentifierats. Vidare har det insamlade materialet hanterats varsamt för att skydda 

de medverkande lärarna.    

 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

För att en studie ska anses vara tillförlitlig är det främst två begrepp som brukar behandlas för 

att bedöma och säkerställa kvaliteten på studien och dessa begrepp är reliabilitet och validitet.   

Reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet och hur studiens mätningar anses pålitliga och 

om mätningarna kan upprepas igen samt generera samma material (Bryman, 2011). Denna 

studie bygger på en fenomenografisk ansats, där semistrukturerad intervju används, vilket kan 

generera många olika svar och tolkningar, vilket då påverkar möjligheten till att upprepa 

mätningen och få samma resultat. Dock är studiens syfte att undersöka hur verksamma lärare i 

årskurs F-3 beskriver att de använder sig av högläsning av skönlitteratur och om det används 

för att främja elevers utveckling av läsförståelse och därför kan olika tolkningar och svar vara 

intressanta för studien. Men genom utformningen av en semistrukturerad intervjuguide där 

deltagarna i studien fått svara på samma frågar kan det insamlade materialet jämföras, dock 

ingår viss flexibilitet i den semistrukturerade intervjun, vilket kan påverka både ordningsföljden 

på frågorna och följdfrågor som ställs under intervjun. Men genom användandet av både en 

semistrukturerad intervjuguide samt ett syfte och frågeställningar där lärares beskrivningar 

efterfrågas, kan studien anses pålitlig då mätningarna kan upprepas vilket bör innebära att 

studien har reliabilitet.  

Validitet handlar om att det insamlade materialet har relevans för studiens syfte och om 

datainsamlingen har skett genom lämplig metod, samt att det insamlade materialet genererar ett 

resultat som svarar på studiens syfte (Bryman, 2011). Denna studie bygger på insamlat material 

från kvalitativa intervjuer med fyra lärare, där en intervjuguide använts. Intervjuguiden har 

utformats så att den går att kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Genom den valda 

datainsamlingsmetoden uppmuntrades de deltagande lärarna att fritt berätta om deras 

erfarenheter, upplevelser, åsikter och känslor om högläsning av skönlitteratur, vilket också är 
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studiens syfte. Genom att både metoden och det insamlade materialet är relevant för studien 

innehar studien validitet.   
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5. Resultat  

Studiens syfte är att undersöka hur verksamma lärare i årskurs F-3 beskriver att de använder 

sig av högläsning av skönlitteratur och om det används för att främja elevers utveckling av 

läsförståelse. I detta kapitel redovisas studiens resultat genom att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Första frågeställningen behandlar frågan om hur lärare beskriver att de 

planerar sin undervisning där högläsning ingår och presenteras i avsnitt 5.1. Andra 

frågeställningen bearbetar frågan om vilket syfte eller vilka syften högläsning i undervisningen 

har och redovisas i 5.2. I 5.3 presenteras den tredje frågeställningen som handlar om hur 

uppföljning av högläsning i undervisningen görs och i 5.4 besvaras den fjärde och sista 

frågeställningen som behandlar sambandet mellan högläsning och elevers utveckling av 

läsförståelse och om lärarna beskriver något om detta samband. Slutligen i 5.5 återges en 

resultatsammanfattning för att ge en samlad bild utifrån intervjusvaren.   

 

5.1 Planering av högläsning 

I de intervjuer som genomfördes framgick det att alla lärare som deltagit i studien prioriterar 

högläsning i sin undervisning och nedan presenteras hur lärarna i studien själva förklarar hur 

de väljer att planera undervisning med högläsning. Jennie som är lärare i årskurs 2–3 uttrycker 

det så här när hon fick frågan om vad hon tänker på när hon hör högläsning av skönlitteratur: 

Jag ser framför mig hur jag läser högt för min klass. Jag ser framför mig hur barnen sitter 

och lyssnar, kanske målar lite samtidigt och hur vi samtalar om texten. Att jag kan stanna 

upp och fråga vad de tror kommer hända? 

En ganska målande bild om hur Jennie ser sin klass framför sig under just högläsningsstunden. 

Hon berättar också under intervjun att högläsning är något som de på skolan har som en fast 

aktivitet varje dag, samma tid, året om, i alla klasser från förskoleklass till årskurs 3: 

Jag tycker att man måste ha högläsning i sin undervisning, men nu är det ju också bestämt 

på den här skolan att vi ska läsa högt varje dag vid samma tid efter första rasten för barnen. 

Men får man fler tillfällen under dagen så tycker jag det är bara bra att läsa högt mer. 

Även de andra lärarna som deltagit i studien påpekar att högläsning är en fast aktivitet som 

återkommer varje dag. Personalen på skolan har gemensamt ihop med rektor beslutat att efter 

första rasten varje dag, så ska alla elever i årskurser F-3 ges möjlighet att äta sin medtagna frukt 

medan läraren läser högt för klassen i ca. 15–25 minuter. Den fasta högläsningsstunden eller 

fruktstunden som vissa lärare kallar den, innebär att stunden då eleverna ges möjlighet att äta 

sin frukt också får ett lärandeperspektiv genom högläsningen. Birgitta lärare i förskoleklassen 

beskriver tydligt hur personalen på skolan har resonerat om den fasta 

fruktstund/högläsningsstund som infaller samma tid varje dag:  

Den inplanerade dagliga högläsningen är samtidigt när barnen äter frukt för då får 

fruktstunden också ett lärandeperspektiv. Det är inte det att vi äter frukt och läser under 

tiden, utan vi läser och samtidigt passar vi på att äta vår frukt. Men det är läsningen som är 

i första hand. 
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Alla lärare som deltagit i studien påpekar att de hade velat lägga mer tid på att läsa högt för 

elever och att de också försöker få in högläsning i den övriga undervisningen så fort det passar 

in. Charlotta lärare i årskurs 1 nämner under sin intervju att högläsning är något hon försöker få 

in under fler tillfällen på dagen och hur hon alltid omger sig med böcker och texter som kan 

användas i undervisningen: 

Jag skulle vilja läsa mer högt för min klass än vad tiden räcker till, men vi har en fast 

högläsningsstund efter första rasten varje dag. Men sen tycker jag att man kan få in det ändå. 

Vi läser dikter högt, läser högt om olika högtider som är på gång osv. Jag har alltid ett visst 

antal böcker nära till hands som ligger och väntar med texter, som om jag hinner, så arbetar 

vi med dom och jag vet precis vad jag har och vad jag kan göra med dem. Just nu passar 

den texten osv. Det är också väldigt viktigt att man visar sina elever att man är en läsare 

själv. Att man föregår med gott exempel och visar intresse för litteratur. 

Vidare nämner tre av lärarna, Charlotta, Jennie och Kristina, under intervjun att de väljer att 

planera sin högläsning så att det lästa går att koppla till ett sammanhang eller till det temat de 

för tillfället arbetar med. Högläsning och bokval ska inte planeras som en egen del utan ingå i 

helheten och bokval ska göras med stor omsorg för att möjliggöra en koppling mellan 

högläsningen och övrig undervisning. Kristina lärare i årskurs 2–3 förklarar: 

Jag planerar ofta högläsningen så att man kan koppla det till någonting som vi arbetar med, 

som till exempel när vi hade fågeltema. Då kopplade jag högläsningen genom att läsa en 

berättelse om fåglar, domherren, där jag kan stanna upp i berättelsen när någonting om till 

exempel näringskedjan nämns i boken och då får man in högläsningen i ett sammanhang. 

Det tror jag är jätteviktigt. Därför behöver man välja böcker med omsorg. 

Även Charlotta beskriver tydligt hur hon tänker om det här med att högläsningen bör vara 

kopplad till det som den övriga undervisningen behandlar: 

 Högläsning av skönlitteratur är verkligen en del i skolans arbete och det är inte bara en sådan 

där grej som man slänger in ibland för att man får en stund över. Utan det ska liksom finnas 

med som en del i det man gör. Högläsningen är ju verkligen någonting som man kan samlas 

runt omkring där alla får en gemensam upplevelse. Som man kan diskutera, som man bör 

eller ska stoppa in i ett tema, så när det gäller högläsning så är jag väldigt noga med vad jag 

väljer för böcker. Det är inte bara att ta en utan det ska fylla ett syfte och det ska hänga ihop 

med det vi gör för övrigt. Högläsningsboken ska helt enkelt passa in i den undervisning som 

pågår. 

Förutom att alla lärare var överens om att högläsning är något som ska ske dagligen bör även 

de böcker som används vid högläsningen väljas noggrant så att de passar in i den övriga 

undervisningen. Två av lärarna, Charlotta och Kristina, menar att dom lägger mycket tid och 

planering på att arbeta tematiskt och vill då att val av böcker ska passa in i det pågående temat. 

Vidare menar även tre av lärarna, Charlotta, Jennie och Kristina, att de har ett visst 

tillvägagångssätt vid påbörjandet av ny högläsningsbok. Genom att diskutera med eleverna om 

till exempel bokens framsida, titeln och författaren ger man eleverna möjligheten att bilda sig 

lite förförståelse innan högläsningen börjar. Kristina beskriver:  

 Ja, innan man börjar med en ny bok eller ska läsa en bilderbok så brukar vi alltid gå igenom 

framsidan, kika lite granna vad vi kan förvänta oss av boken och vad vi tror den kommer 

handla om. I bland kanske det inte är så tydliga bilder och då kan man ju diskutera titeln, vad 

kan den handla om den här boken? Vi kanske diskuterar författaren, att den här är skriven av 
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till exempel Martin Widmark som också har skrivit vår läsebok och känner vi till något mer 

han har skrivit, då ger man eleverna chansen till att skapa sig lite förförståelse innan 

högläsningen börjar vilket är viktigt för deras förståelse. 

Medan Birgitta lärare i förskoleklassen menar att hon inte har ett fast tillvägagångssätt alls vid 

påbörjandet av en ny högläsningsbok. Hon förklarar att det beror på den bok som ska högläsas 

och om hon anser att något behöver diskuteras eller presenteras innan högläsningen börjar. På 

skolan försöker personalen skapa samsyn om högläsningens fördelar och en förståelse för hur 

viktig högläsning av skönlitteratur är och att det ska prioriteras. På skolan planeras också 

gemensamma läsveckor där läsandet synliggörs genom olika aktiviteter. Jennie och Kristina 

redogör sina tankar om skolans samsyn: 

På skolan har vi gemensamma läsveckor och all personal på skolan tycker högläsning av 

skönlitteratur är viktigt. Under denna veckan synliggör vi läsandet genom olika aktiviteter 

och det är väldigt viktigt att man själv som lärare visar hur kul det är med högläsning, för jag 

kan inte förvänta mig att mina elever ska tycka om eller självmant gå och plocka en bok om 

jag inte själv visar eller tycker det är väldigt viktigt men också kul att läsa. (Jennie)  

Här känns det så himla självklart att litteraturen är en viktig del av skolans arbete. Personalen 

på den här skolan har förståelse för hur viktig högläsningen är och vad den kan ge och vi gör 

det inte bara utan någon förståelse för varför. Vi måste själva visa att läsning är kul och viktigt 

att kunna och personalen på denna skolan tycker verkligen att högläsningen kan visa detta. 

(Kristina) 

 

5.2 Högläsningens syfte 

Lärarna som deltog i studien har tydligt förklarat att högläsning av skönlitteratur är något de 

använder sig av i sin undervisning och nedan presenteras de olika syften de har för 

högläsningen. Det framgick ganska omgående i intervjuerna att högläsning används på många 

olika sätt i klassrummet och i många olika syften. Det som alla lärare nämner som ett viktigt 

syfte med högläsningen är den gemensamma läsupplevelse klassen får tillsammans, där alla 

elever ska få en trevlig stund och där de ges möjligheten till att ladda batterierna lite. Jennie 

förklarar:  

Spikade mål som vi alltid har vid högläsningen är väl att det ska vara en trevlig stund och att 

det ska vara en avkopplande stund där eleverna ges chansen till att sjunka in i berättelsen och 

bara ladda batterierna lite medan man läser. 

Avkoppling och möjlighet för elever att bara sjunka in i berättelsen är något som alla lärare på 

ett eller annat vis nämner under intervjuernas gång. De menar att elever behöver en stund under 

skoldagen där det enda syftet är att lyssna och ta det lite lugnt en stund. Sen menar flera av 

lärarna att elever behöver träna på att sitta still och bara lyssna, för då utvecklas deras 

koncentrationsförmåga. Vidare menar också lärarna att högläsningen är berikande för språket, 

fantasin, ökar ordförståelse och ordförrådet samt skapar förståelse för meningsbyggnad. 

Kristina beskriver: 

Högläsningens syfte är väl dels för att elever ska träna koncentrationen, för det gör man också 

medan någon läser. Sen ska dom få en skön läsupplevelse, det ska berika deras språk, deras 

fantasi, dom ska kunna höra hur jag läser meningarna och ordförståelse, ordförrådet ökar, 

meningsbyggnad. Olika typer av böcker, olika genrer.   
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Annat syfte som högläsningen används för, är bland annat som inspiration eller som start vid 

en lektion. Charlotta menar att högläsningsboken kan användas i ett undervisningssyfte, där 

boken används för att till exempel analysera berättelsen, diskutera och granska textens innehåll. 

Hon menar också att man som lärare kan högläsa andra slags texter som till exempel 

faktaböcker och dikter, att det helt enkelt inte bara behöver vara skönlitteratur som elever i 

skolan får högläst för sig: 

Högläsningsboken kan vara som en start på en lektion, att inspirera, att som idag då vi har 

läst eller som i veckan då vi har läst flera olika berättelser om häxor. Vi har då haft dessa 

böcker som utgångspunkt för lektion. Då har jag läst dom berättelserna och så har vi utifrån 

dessa analyserat dom efter den här röda tråden. För eleverna ska själva träna på att skriva 

efter röda tråden och för att förstå vad det är så är det lättare att utgå ifrån en högläst bok som 

vi kan diskutera. Då används ju högläsningsboken i undervisningssyfte. Men det kan ju vara 

högläsning av en faktatext också att barnen ska lyssna aktivt och kunna svara på frågor. Det 

kan vara en dikt man vill förmedla någonting eller ja, det finns många olika syften egentligen. 

Inspiration, undervisning, gemensam upplevelse och det är ju gemenskapande också.  

Vidare nämner även flera av lärarna som deltagit i studien att högläsningen har flera syften. Det 

kan handla om att förmedla eller väcka olika känslor hos eleverna, locka fram elevernas tankar 

och erfarenheter. Högläsningen skapar något gemensamt i klassen som man kan samlas kring 

och samtala om. Lärarna menar att högläsningen inte enbart är något avkopplande och trevligt 

utan att det också bidrar med lärande:  

Högläsning är berikande för språket, fantasin, det är en upplevelse som man får dela med 

någon, man får gå in i andra världar och det är något gemensamt att samlas kring och samtala 

om. Man får en stärkande läsupplevelse tillsammans och man kan locka fram egna tankar hos 

barnen och de kan lyfta egna erfarenheter också. Ju mer man läser desto mer får man den 

röda tråden och bildar sig förståelse för det som är läst. Högläsning i skolan är A och O, så 

viktig. (Kristina)  

Det ska vara en trevlig stund och en lärande stund också. För man lär sig jätte mycket genom 

högläsning. Det är ju ingen stund som barnen kanske tänker på som lärande, för dom så är 

det nog bara avkoppling och skönt att lyssna medan jag läser. (Jennie) 

Högläsningsboken bör enligt både Jennie och Kristina vara kopplad till den övriga 

undervisningen eller till det temat som pågår. Då blir syftet med högläsningen att skapa ett 

sammanhang och en helhet för eleverna. Även Charlotta beskriver att hon gärna använder en 

högläsningsbok som går att koppla till den övriga undervisningen. Här nedan kommer ett citat 

från intervjun med Jennie:   

  Andra mål än bara avkoppling är när vi har högläsningsböcker kopplade till teman som vi 

jobbar med och ibland vill jag verkligen att de ska lära sig av texten. För det är ju en fördel 

om det man läser högt om är kopplat till det man arbetar med för övrigt. 

Lärarna nämner också att högläsningens syfte också ofta är kopplat till värdegrundsarbetet då 

högläsning skapar många möjligheter för samtal och diskussion i klassrummet. Genom att läsa 

böcker som berör ämnen så som konflikter, dispyter, sorg och skilsmässa kan rika samtal uppstå 

där elever ges möjligheten till att utbyta tankar och idéer med varandra. Några av lärarna menar 

också att högläsningen går att använda som ett verktyg eller som en metod för att samla ihop 

klassen när det är väldigt oroligt och stimmigt. Jennie beskriver under intervjun hur hon kan 

använda högläsningen för detta syftet: 
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Högläsning av skönlitteratur är ett bra verktyg att använda sig av i klassrummet för att få 

igång tankar och diskussioner. Jag har använt högläsning mycket i klasser där det är mycket 

bråk och sådana grejor. Då har vi kopplat högläsningen till värdegrundsarbetet genom att 

man har läst en bok om en klass där olika saker har hänt och så kan man diskutera detta i 

klassen och koppla till egna erfarenheter och så, man får väldigt bra samtal om hur man till 

exempel är en bra kompis osv. Vi har ju den dagliga högläsningen efter rasten varje dag, men 

om jag märker att klassen är väldigt stimmig och jag inte kan få ner dom då är högläsning ett 

jättebra sätt att använda för att få det här lugnt i klassrummet igen. Syftet med högläsningen 

är då att samla ihop gruppen.  

Genom litteratur kan man få möjligheten att möta jobbiga ämnen så som sorg, skilsmässa 

och så vidare. (Kristina) 

 

5.3 Uppföljning av högläsning 

När det kommer till hur lärarna i studien ser på uppföljning eller utvärdering av högläsning, så 

visar intervjuerna att alla fyra lärarna har väldigt lika tankar om detta. Lärarna menar att oavsett 

vilket syfte som man har med högläsningen så kan man som lärare följa upp och utvärdera det 

genom de samtal man har i klassrummet. Högläsning är aldrig något man testar med hjälp av 

något prov eller liknande utan högläsningen bör tillföra något till den övriga undervisningen 

och kan på så vis också bedömas i det övriga arbetet. Genom att elever kan göra kopplingar 

mellan till exempel det höglästa och den övriga undervisningen eller mellan olika böcker kan 

lärarna utvärdera högläsningen. Charlotta och Kristina förklarade väldigt tydligt under intervjun 

hur dom ser på uppföljning av det höglästa:    

Högläsningen fungerar ju oftast som en del i det övriga arbetet och man kan ju nästan känna 

när det har landat, för jag följer inte upp med något test. Om man till exempel använder en 

bok som en modell för eget skrivande så märker jag också hur dom har förstått berättelse när 

vi går igenom den. Precis som när jag läser deras egna texter som dom skriver så ser jag 

också hur dom har förstått berättelsen. Om elever har blivit inspirerade av någon bok när dom 

skriver eget osv. Jag kan se att högläsningen har gett det jag ville genom det övriga arbetet 

och hur förståelsen fördjupas över lag. (Charlotta) 

Jag märker att eleverna gör kopplingar till sammanhanget eller till det temat vi håller på med. 

Dom ser att boken passar bra i tiden och många gör bra kopplingar och tänk. När de hör 

varandra prata och svara på frågor så skapas nya tankebanor och det är ju det man vill åt, 

dessa olika kopplingar dom gör mellan olika böcker. Vi hade deckartema i höstas och då läste 

vi många olika deckarböcker och det var så bra att när man hade läst bara några stycken så 

kunde eleverna göra kopplingar böckerna i mellan. Det är ju så härligt när man hör hur dom 

gör dom här olika kopplingarna och eleverna i gruppen kan stärka varandras kopplingar och 

genom dessa samtal får jag en bild över vad eleverna har förstått eller inte riktigt greppat än. 

(Kristina) 

Birgitta menar att hon själv utvärderar hur eleverna klarar av att hänga med i en berättelse och 

att denna bedömning ständigt pågår. Hon menar att hon får en tydlig bild av elevers förståelse 

genom de samtal de har om böcker men också genom de frågor eleverna ställer i anknytning 

till högläsningen. Hon väljer alltid att börja med att högläsa bilderböcker så att elever kan få 

stöd i bilderna men när hon konstaterar att alla förstår och hänger med då gör hon valet att gå 

över på lite mer avancerade texter så som till exempel kapitelböcker. Hon väljer gärna också 
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böcker som går att koppla till ett sammanhang så som till exempel veckans bokstav för att 

eleverna lättare ska förstå och få en helhet: 

Jag dokumenterar inte det i text utan börjar med lite enklare bilderböcker och sen när jag 

konstaterar att dom är mogna så går jag över på kapitelböcker. Det är en avstämning jag gör 

för mig själv att nu kan vi gå vidare och sen försöker jag knyta litteraturen till exempel till 

veckans bokstav eller till temat, så att det inte bara är löst taget utan att det finns ett 

sammanhang. 

Charlotta, Kristina och Jennie använder sig av ett tydligt tillvägagångssätt efter färdigläst 

högläsningsbok. Alla tre använder sig av inköpt kortlek med färdigtryckta frågor om till 

exempel bokens innehåll, bokens karaktärer och om författaren osv. Genom dessa frågor tycker 

lärarna att de kan få syn på elevernas tankar om texten, elevernas förståelse för texten eller 

elevernas olika tolkningar. Jennie beskriver hur hon med hjälp av kortleken kan utvärdera om 

högläsningen gett det som var tänkt: 

När vi har läst en bok då har vi en kortlek med en massa frågor som passar att använda vid 

ett boksamtal. Det är en superbra kortlek med en massa frågor kring texter och passar till 

vilken text som helst. Barnen får dra var sitt kort och så samtalar vi om dessa öppna frågor 

och det är ett så himla bra sätt att följa upp det som man har läst. För man märker ganska 

snabbt hur många som har förstått texten och hur många som inte riktigt har hängt med och 

förstått. Vissa barn har kommit lite längre i sina tankar och då får man oftast syn på det genom 

dessa samtal. Jag väljer ibland ut vissa passande frågor i kortleken innan boksamtalet börjar 

utan att eleverna vet om det. Men genom dessa frågor kan jag få syn på om högläsningen gett 

det som jag tänkte och om det tillför det som jag velat till den övriga undervisningen. 

 

5.4 Utveckling av läsförståelse   

Lärarna var ganska överens om att läsförståelse är något som elever kan utveckla under 

högläsning, men det krävs mer än att bara läsa högt för eleverna. Det krävs textsamtal där elever 

ges möjlighet till att samtala om det lästa för att utveckla förståelse. Lärarna menar att de själva 

kan visa under högläsningen hur de går tillväga för att förstå, genom att modellera kan de 

vägleda elever under läsningen. Både Charlotta och Kristina skildrar här nedan hur de ser på 

utveckling av läsförståelse genom högläsning:   

Läsförståelse kan man utveckla genom högläsning men inte bara genom att läsa utan då måste 

man ha textsamtal också om det man har läst. Man måste vara inläst på det man ska läsa för 

att det ska bli det där lugnet, och det är då du kan klura ut dom där frågorna eller dom där 

stoppen som man behöver göra för att utveckla läsförståelse. Genom högläsningen kan jag 

som lärare visa hur jag själv gör för att förstå texten, att man ibland tappar bort sig eller inte 

riktigt hänger med och att man då får till exempel backa tillbaka och hitta informationen man 

behöver för att förstå och hänga med igen. (Charlotta) 

Jag modellerar och visar mina elever, vägleder dom lite under läsningen för att dom ska ges 

möjlighet till att utveckla läsförståelse under våra högläsningsstunder. För det är väldigt 

viktigt när man har läst en bok att samtala om vad boken handlade om. Olika frågor där 

eleverna får tänka till, koppla till egna erfarenheter, beskriva händelser eller karaktärer i 

boken osv. Det är väldigt viktigt att samtala om det man läser, inte bara plöja på utan göra 

lite stopp och diskutera vad som hänt eller vad dom tror kommer hända. Lite förförståelse 

om vad dom tror boken ska handla om. Sen när man är inne i berättelsen så kanske man 

stannar upp och frågar; vad tror ni kommer hända nu? Varför? Då kommer oftast väldigt 
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många olika förslag och det är ju ett tecken på att dom har förstått boken, vad den handlar 

om och kan göra förutsägelser framåt. Eleverna är också väldigt snabba på att hjälpa till och 

sammanfatta till exempel kapitelböcker när någon i klassen varit sjuk eller borta och då visar 

dom också om dom har förstått boken. Genom högläsningen kan elever också ges 

möjligheten till att möta svårare texter som de annars inte hade klarat av att läsa själva. 

(Kristina)  

 

5.5 Resultatsammanfattning 

Här nedan kommer en kort sammanfattning av resultatkapitlet. En sammanfattning som kort 

beskriver och besvarar studiens syfte och frågeställningar.  

Den första frågeställningen handlar om hur lärare beskriver att de planerar sin undervisning där 

högläsning ingår och genom intervjuerna framgick det att högläsning av skönlitteratur är en fast 

daglig aktivitet som inträffar samma tid varje dag. Den fasta högläsningsstunden kallas också 

av vissa lärare för fruktstund då elever ges möjligheten till att äta sin frukt samtidigt och på så 

sätt menar lärarna att fruktstunden får ett lärandeperspektiv. Vidare framgår det att alla lärare i 

studien skulle vilja läsa mer högt än vad de hinner med, men att det de läser högt oftast är 

kopplat till den övriga undervisningen för att skapa en helhet eller ett sammanhang för eleverna 

då detta anses vara väldigt viktigt för lärarna. Lärarna nämner också hur viktigt det är att elever 

ges möjligheten till att skapa sig lite förförståelse innan högläsningen påbörjas. Skolans 

personal har en samsyn på hur viktig läsningen är och vad högläsningen kan bidra med. 

Den andra frågeställningen bearbetar frågan om vilket syfte eller vilka syften högläsning i 

undervisningen kan ha. Det framgick tydligt under intervjuerna att högläsning har många olika 

syften så som till exempel en trevlig avkopplande stund, gemensam läsupplevelse, en stund att 

sitta still och lyssna, där koncentrationsförmågan tränas och utvecklas. Vidare nämns också hur 

språket utvecklas och berikas, fantasin och ordförståelsen ökas samt hur högläsningen kan 

förmedla och väcka känslor. Högläsningen kan ha ett undervisningssyfte som bidrar med 

lärande eller användas som inspiration vid start av en lektion. Högläsningens syfte kan vara att 

skapa ett sammanhang för eleverna genom böcker kopplade till den övriga undervisningen eller 

till värdegrundsarbetet.  

Den tredje frågeställningen handlar om hur uppföljning av högläsning i undervisningen görs 

och alla fyra lärare var väldigt överens om att oavsett högläsningens syfte så kan uppföljning 

och utvärdering ske genom de text- eller boksamtal som man har i klassrummet samt genom 

det övriga arbete som pågår i undervisningen.  

Den fjärde och sista frågeställningen behandlar sambandet mellan högläsning och elevers 

utveckling av läsförståelse och om lärarna beskrev något om detta samband. Lärarna i studien 

var tämligen överens om att läsförståelse kan utvecklas under högläsning, men då krävs 

textsamtal där elever ges möjlighet till att samtala om det lästa. Lärarna menar också att de 

själva kan modellera och visa hur de själva gör för att förstå en text vid högläsningen. 
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6. Diskussion 

I kapitlet som följer presenteras metoddiskussion och resultatdiskussion. Metoddiskussionen 

behandlar studiens metodval vilket diskuteras och presenteras i 6.1. Resultatdiskussionen i 6.2 

bearbetar de deltagande lärarnas beskrivningar genom att kopplas till tidigare forskning. I slutet 

av resultatdiskussionen kommer även ett stycke om tankar och idéer för fortsatt forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens metod är inspirerad av fenomenografisk ansats då denna ansats eftersträvar att 

beskriva hur någon annan upplever ett fenomen. Jag tolkar högläsning av skönlitteratur som ett 

fenomen och genom andra ordningens perspektiv vill jag försöka beskriva hur de deltagande 

lärarnas föreställningar, uppfattningar och erfarenheter om detta fenomen yttrar sig. Enligt 

Nilholm (2016) handlar fenomenografi om hur lärare skildrar sin egen undervisning och därför 

anser jag att fenomenografi är ett relevant val för min studie.  

Enligt Marton och Booth (2000) är tanken med en fenomenografisk studie att finna olika sätt 

att erfara eller uppfatta ett fenomen och genom att skapa olika kategorier som framkommer kan 

olika uppfattningar synliggöras. Jag har valt att skapa kategorier som bildas av de fyra 

frågeställningarna som studien har och synliggör på så sätt lärarnas olika uppfattningar om till 

exempel högläsningens syfte eller högläsningens planering och så vidare. Vidare menar Marton 

och Booth (2000) att dessa kategoriseringar ger en bild av hur olika eller lika lärare kan se på 

undervisning med ett visst innehåll. Här kan jag se en viss brist i min studie då kategoriseringen 

visar en relativt enad bild över hur lärarna i studien skildrar sin egen undervisning och synliggör 

därmed ingen större variation. Här hade nog ett större antal intervjuade lärare påverkat resultatet 

positivt då fler intervjuade lärare troligtvis hade bidragit till större variation på intervjusvar. 

Vidare hade nog också faktumet att alla deltagande lärare i studien arbetar på samma skola 

bidragit till den enade bild som målas upp, då skolans samsyn säkerligen har påverkat de 

likartade svaren. Därför ser jag att det finns en viss risk för att mitt urval kan ha påverkat 

studiens resultat. Jag ser också att mitt urval har möjliggjort att både syftet och 

frågeställningarna kan besvaras, då jag valt lärare som arbetar inom de årskurser som studien 

intresseras sig för samt lärare som arbetar med det fenomen som frågeställningarna berör. 

Studiens metod för materialinsamling har varit kvalitativa intervjuer av semistrukturerat slag. 

Intervjumetoden valdes för att försöka fånga de deltagande lärarnas egna beskrivningar, 
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föreställningar, erfarenheter och uppfattningar om hur de använder sig av högläsning av 

skönlitteratur i sin undervisning och om de använder högläsningen för att elever ska ges 

möjlighet till att utveckla läsförståelse. Enligt Bryman (2011) används kvalitativa 

undersökningar för att ta reda på de intervjuade personernas perspektiv och det är deras svar 

som formar och styr undersökningens resultat. Därför anser jag att den kvalitativa 

materialinsamlingsmetoden passade både mitt syfte och studiens frågeställningar. Genom valet 

att använda mig av en semistrukturerad intervjuform där en flexibel intervjuguide använts kan 

de intervjuade lärarnas svar både forma och styra undersökningens resultat vilket Bryman 

(2011) menar att kvalitativa undersökningar ska tillåta. Intervjuguiden tillät stor frihet under 

intervjuns gång, men möjliggjorde också tillräcklig struktur för att jag skulle kunna jämföra de 

olika intervjuerna för att upptäcka skillnader och likheter. Däremot kan min oerfarenhet som 

intervjuare ha påverkat studiens resultat, då en mer van intervjuare troligtvis hade klarat av att 

få ut mer information genom bättre och smidigare formulerade följdfrågor, men jag ser att trots 

detta har tillräcklig information framkommit vid intervjuerna för att besvara studiens 

frågeställningar och syfte.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer studiens resultat bearbetas genom att de deltagande lärarnas 

beskrivningar kopplas till tidigare forskning. Resultatdiskussionen kommer bearbeta en 

frågeställning i taget och följer därmed resultatkapitlets turordning.  

Den första frågeställningen handlar om hur lärare beskriver att de planerar sin undervisning där 

högläsning ingår och genom intervjuerna framgick det att högläsning av skönlitteratur är en fast 

daglig aktivitet som inträffar samma tid varje dag. Den fasta högläsningsstunden kallas också 

av vissa lärare för fruktstund då elever ges möjligheten till att äta sin frukt samtidigt och på så 

sätt menar lärarna att fruktstunden får ett lärandeperspektiv. Forskning visar på att många lärare 

använder sig regelbundet av högläsning i sin undervisning, men att denna undervisning ofta 

saknar både struktur och mål (Baker, et al., 2015; Baker, et al., 2013; Hoffman, et al., 1993; 

Westlund, 2013). Under intervjuernas gång framgick det dock tydligt att dessa lärare inte bara 

använder högläsning regelbundet i undervisningen, utan också har både struktur och ett mål för 

högläsningen, vilket jag tolkar som att dessa lärare som deltagit i studien har väl förtrogenhet 

med hur högläsningen kan användas i undervisning för att möjliggöra lärande hos eleverna.  
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Tre av lärarna, Charlotta, Jennie och Kristina, nämnde under intervjun att de väljer att planera 

sin högläsning så att det lästa går att koppla till ett sammanhang eller till det tema de för tillfället 

arbetar med. Högläsning och bokval ska inte planeras som en egen del utan ingå i helheten och 

bokval ska göras med stor omsorg för att möjliggöra en koppling mellan högläsningen och övrig 

undervisning. Genom att göra på detta sätt tänker jag att eleverna får större möjlighet till att 

faktiskt förstå det som läses högt för dem, då högläsningsboken handlar om ett ämne som 

eleverna redan arbetar med och vet något om, vilket också forskningen menar gynnar elevers 

utveckling av läsförståelse (Damber, et al., 2013; Stensson 2006; Westlund, 2013). Även 

Jönsson (2007) och Eckeskog (2013) menar att elever gynnas av att högläsningsboken ingår i 

ett sammanhang, då elever själva kan lyckas förstå svåra ord i texten eller andra svårigheter 

med hjälp av sammanhanget och behöver då ingen djupare förklaring av läraren. Att välja 

litteratur som engagerar elever är viktigt för att öka deras motivation för att utveckla förståelse 

menar Hall och Williams (2010) och genom att välja litteratur som går att koppla till den övriga 

undervisningen anser jag att lärarna verkligen väljer litteratur som engagerar och motiverar 

eleverna till lärande.  

Vidare menar även tre av lärarna, Charlotta, Jennie och Kristina, att de har ett visst 

tillvägagångssätt vid påbörjandet av ny högläsningsbok. Genom att diskutera med eleverna om 

till exempel bokens framsida, titeln och författaren ger man dem möjligheten att bilda sig lite 

förförståelse innan högläsningen börjar och enligt Damber et al. (2013) ska lärare föra en dialog 

med elever före högläsning, då detta skapar goda möjligheter för dem att utveckla läsförståelse. 

Fler forskare instämmer i detta och menar att genom denna dialog före högläsningen skapas 

både förståelse och mening i det som läses (Stensson, 2006; Westlund 2013).  

Den andra frågeställningen bearbetar frågan om vilket syfte eller vilka syften högläsning av 

skönlitteratur i undervisningen har och genom intervjuerna framgick det att lärarna använder 

högläsning i sin undervisning på många olika sätt och för många olika syften. Det som alla 

lärare nämner som ett viktigt syfte med högläsning är att alla elever ska få en trevlig stund, där 

de ges möjlighet till att ladda batterierna lite. Enligt Stensson (2006) bör inte högläsningen bara 

ha syftet att vara en vilostund för elever, utan högläsningens syfte ska alltid vara att försöka 

utveckla elevers tänkande och fungera som en förbild som elever kan ha nytta av vid sin egen 

läsning. Även Damber et al. (2013) redogör för hur högläsning av skönlitteratur ofta används 

som en avkopplande aktivitet. De menar också att högläsning används som en disciplinerande 

aktivitet där elever ska lära sig att sitta still, vara tysta och lyssna (Damber, et al., 2013). Flera 

lärare i studien nämner faktiskt hur de använder sig av högläsning som ett verktyg eller som en 
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metod för att samla ihop klassen när det är väldigt oroligt och stimmigt, vilket går att koppla 

till det forskning över lag säger. Vidare menar också lärarna att högläsning tränar elever på att 

sitta still och lyssna, för högläsning utvecklar elevers koncentrationsförmåga och därmed anser 

lärarna som deltagit i studien att målet eller syftet med högläsningen ibland kan vara bara att 

elever ska träna på just detta.  

Men lärarna i studien menar också att högläsningen är berikande för språket, utvecklar fantasin, 

ökar ordförståelse och ordförrådet samt skapar förståelse för meningsbyggnad, vilket även 

Damber et al. (2013) menar att högläsningen kan bidra med. Om högläsningen används på ett 

didaktiskt genomtänkt sätt så kan många olika förmågor utvecklas hos elever (Damber, et al., 

2013). Elever behöver ha ett bra och stort ordförråd för att kunna förstå text och genom 

högläsning av skönlitteratur får elever chansen till att möta många ord, då även sådana ord som 

vanligtvis inte används i talat språk utan bara i skriftspråk (Elwér, 2017). Forskning visar hur 

viktig komponent ordförståelsen är för att elever ska tillägna och utveckla förståelse för text 

(Wengelin & Nilholm, 2013). Lärarna som deltagit i studien verkar ha kunskap om hur viktig 

högläsningen är och vad den kan hjälpa elever att utveckla.  

Lärarna som deltagit i studien nämnde att högläsningen kan ha syftet att förmedla eller väcka 

olika känslor hos eleverna genom att locka fram deras tankar och erfarenheter. Stensson (2006) 

menar att genom högläsning av skönlitteratur ges elever möjligheten till att möta personer och 

platser som aldrig skulle skett annars och genom detta utvecklas deras inlevelseförmåga och 

empati. Lärarna menar att högläsningen skapar något gemensamt i klassen som man kan samlas 

kring och samtala om vilket motsvarar Vygotskijs syn att människor har ett stort behov av att 

kommunicera och att vi lär oss genom samtal. Vygotskij ansåg att människor lär och utvecklas 

när de ingår i en social gemenskap med andra människor (Säljö, 2014). Enligt Jönsson (2009) 

behöver elever utveckla sitt tänkande och sin förståelse genom att ingå i en läsargemenskap. En 

läsargemenskap innebär att elever delar en text som läraren läser högt och tillsammans kan 

elever jämföra sina erfarenheter för att reda ut textens handling och söka svar både i och utanför 

texten. Att vara i en läsargemenskap skapar på så sätt stödstrukturer i utvecklingen av att läsa 

och förstå det som läses (Jönsson, 2009).  Genom mina tolkningar av lärarnas beskrivningar så 

kan jag verkligen se hur dessa lärare skapar denna läsargemenskap i klassrummet, där eleverna 

ges möjligheten till att dela en text som läraren läser högt och får chansen till att utveckla både 

sitt eget tänkande men också stötta varandras tänkande. Lärarna nämner också att högläsningens 

syfte ofta är kopplat till värdegrundsarbetet då högläsning skapar många möjligheter för samtal 

och diskussion i klassrummet. Genom att läsa böcker som berör ämnen så som konflikter, 
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dispyter, sorg och skilsmässa kan rika samtal uppstå där elever ges möjligheten till att utbyta 

tankar och idéer med varandra. Forskning visar att samtal om böcker och texter ökas elevers 

engagemang och förståelse för det lästa, men det är då viktigt att elever ges möjlighet till att 

koppla det lästa till egna erfarenheter, eller ges chansen till att fundera över vad som är viktigt 

i textens budskap, eller får dra egna slutsatser för att läsförståelse ska utvecklas (Eckeskog, 

2013; Eilers & Pinkley, 2006; Jönsson, 2007). Lärarna beskriver under intervjuerna att de 

märker av att eleverna tycker om högläsning och hur eleverna ofta är engagerade i samtalen om 

texter och böcker. Precis som forskning över lag nämner så tolkar jag att samtalen i klassrummet 

bidrar till elevernas engagemang. 

Den tredje frågeställningen handlar om hur uppföljning av högläsning i undervisningen görs 

och intervjuerna visa att alla fyra lärarna har väldigt lika tankar om detta. Lärarna menar att 

oavsett vilket syfte som man har med högläsningen så kan den följas upp och utvärderas genom 

de samtal man har i klassrummet. Enligt Levlin (2014) ska elever utveckla kvalitativa 

kunskaper vilket innebär att elever ska kunna analysera, resonera och diskutera ett läst innehåll 

och genom undervisning där högläsning ingår kan elever ges möjlighet till detta. Elever ska 

utveckla förmågan att uttrycka sig på ett funktionellt sätt, utveckla sitt ordförråd och ha en god 

språklig förmåga då dessa delar ligger till grund för läsförståelse och hur elever kan uttrycka 

att de förstått en texts innehåll (Levlin, 2014). Enligt Eckeskog (2013) saknar många lärare 

förmågan av att bedöma elevers läsförståelse och kan heller inte se vilken typ av undervisning 

som utvecklar läsförståelse. Men lärarna i studien menar att de kan utvärdera om elever förstått 

högläsningen genom de samtal och diskussioner som hålls i klassrummet i samband med 

högläsningen samt genom att bedöma det övriga arbetet som pågår. Ingen av lärarna nämner 

någon djupare förklaring om hur de kan göra denna bedömning och ingen nämner heller Levlins 

(2014) begrepp, att analysera och resonera ett läst innehåll, utan lärarna i studien nämner bara 

samtal och diskussion.   

Forskning visar att många lärare har en uppfattning om att de faktiskt undervisar på ett sådant 

sätt att eleverna involveras i djupa samtal under högläsningens gång, medan observationer säger 

motsatsen, att elever endast får frågor som kräver korta svar. Att som lärare ha fel uppfattning 

angående sin egen undervisning gynnar inte elevers lärande och därför bör lärare regelbundet 

observera varandras undervisning för att kunna utvärdera undervisningen och möjliggöra 

kollegialt lärande (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007; Stensson, 2006; Westlund, 2013). Detta är 

något som ingen av lärarna som deltagit studien nämner, utan deras bedömning av de höglästa 
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görs genom de samtal de har om det lästa, inga observationer förekommer för att möjliggöra 

kollegialt lärande. 

Högläsning är aldrig något man testar med hjälp av något prov eller liknande utan högläsningen 

bör tillföra något till den övriga undervisningen och kan på så vis också bedömas i det övriga 

arbetet. Genom att elever kan göra kopplingar mellan till exempel det höglästa och den övriga 

undervisningen eller mellan olika böcker kan lärarna utvärdera högläsningen. Enligt Westlund 

(2013) ser svenska lärare ofta bedömning som en slutprodukt där elevers kunskaper mäts vid 

specifika testtillfällen och inte stödjer lärandet i någon större utsträckning. Bedömning ska ses 

som en process i undervisningen och vara ett redskap för lärande (Westlund, 2013). Lärarna i 

studien ser på bedömning som en process som stödjer lärandet och alltså inte bedömning bara 

som en slutprodukt, vilket jag tolkar som något positivt. Birgitta, lärare i förskoleklassen, menar 

att hon själv utvärderar hur eleverna klarar av att hänga med i en berättelse och att denna 

bedömning ständigt pågår. Hon menar att hon får en tydlig bild av elevers förståelse genom de 

samtal de har om böcker men också genom de frågor eleverna ställer i anknytning till 

högläsningen. Hon väljer alltid att börja med att högläsa bilderböcker och enligt Westlund 

(2013) kan bearbetning av enklare texter så som till exempel bilderböcker, där samtal och 

diskussioner om bokens innehåll, budskap och bilder utmanar och utvecklar elevers 

läsförståelse. När Birgitta konstaterar att alla förstår och hänger med då gör hon valet att gå 

över till lite mer avancerade texter så som till exempel kapitelböcker. Undervisning där mer 

avancerade texter läses högt, utmanar elevers förståelse för text mer än vad enklare texter som 

eleven själv klarar av att avkoda kan göra (Baker, et al., 2013; Hall & Williams, 2010; 

Reichenberg & Emanuelsson, 2014).  

Charlotta, Kristina och Jennie använder sig av ett tydligt tillvägagångssätt efter färdigläst 

högläsningsbok. Alla tre använder sig av inköpt kortlek med färdigtryckta frågor om till 

exempel bokens innehåll, bokens karaktärer och om författaren. Genom dessa frågor tycker 

lärarna att de kan få syn på elevernas tankar om texten, elevernas förståelse för texten eller 

elevernas olika tolkningar. Undervisning ska bidra till att elever hittar sitt eget 

meningsskapande genom att möta andras uppfattningar och åsikter om texter samt möjlighet 

till utbyte av tankar (Jönsson, 2007). Även författarens tankar och budskap bör elever ges 

chansen till att samtal och diskutera för att utveckla god läsförståelse (Reichenberg & 

Emanuelsson, 2014). Elever kan fördjupa sina tankar angående texter genom att föra samtal 

med klasskamrater och får på så vis syn på andras perspektiv, samt får direkt respons, vilket är 

väldigt utvecklande för förståelsen (Eckeskog, 2013; Jönsson, 2007). Enligt Jönsson (2007) bör 
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undervisning engagera och stärka gemenskapen i en klass, då stödet som elever ger varandra 

genom att vara medtänkande och medskapande individer, lyfter förståelsen både för gruppen i 

helhet men också för individerna själva. Genom lärarnas beskrivningar tolkar jag det som att 

de ger eleverna många möjligheter till att både hitta sitt eget meningsskapande genom att möta 

klasskamraternas åsikter och uppfattningar om texter, men också genom att eleverna ges 

chansen till att utbyta tankar med varandra om texter och författares budskap.    

Fjärde och sista frågeställningen behandlar sambandet mellan högläsning och elevers 

utveckling av läsförståelse och om lärarna beskriver något om detta samband. Under 

intervjuernas gång kom läsförståelse på tal antingen helt självmant eller efter att jag ställt 

följdfrågor. Lärarna var ganska överens om att läsförståelse är något som elever kan utveckla 

under högläsning, men det krävs mer än att bara läsa högt för eleverna, det krävs textsamtal där 

elever ges möjlighet till att samtala om det lästa för att utveckla förståelse. Enligt Damber et al. 

(2013) kan elever utveckla läsförståelse vid högläsning men det kräver då att lärare för en dialog 

med elever före, under tiden och efter högläsningen. Två av lärarna, Charlotta och Kristina, 

nämner att det är väldigt viktigt att en dialog förs med eleverna både före, under tiden och efter 

läsningen för att läsförståelse ska utvecklas. De nämner olika frågor där eleverna bland annat 

får tänka till, koppla till egna erfarenheter, beskriva händelser eller karaktärer i boken. Lärarna 

anser att det är väldigt viktigt att samtala om det lästa och inte bara läsa på, utan i läsningen bör 

små stopp förekomma där chansen ges till att diskutera vad som hänt eller vad eleverna tror 

kommer hända. Innan läsningen menar lärarna att eleverna bör ges chansen att skaffa sig lite 

förförståelse för det som ska läsas högt. Lärarna menar också att eleverna är väldigt snabba på 

att hjälpa till och sammanfatta till exempel kapitelböcker när någon i klassen varit sjuk eller 

borta och då visar de också om de har förstått boken. Genom högläsningen kan elever även ges 

möjligheten till att möta svårare texter som de annars inte hade klarat av att läsa själva.  

Enligt Damber et al. (2013) utvecklar inte högläsning i sig själv läsförståelse utan kräver ett 

genomtänkt arbete av läraren. Detta instämmer även Westlund (2013) i och menar att 

läsförståelse inte kommer per automatik vid högläsning utan det är viktigt att förstå att det finns 

olika sorters högläsning som kräver och utvecklar olika förmågor. Läsförståelsestrategier så 

som till exempel läsa mellan raderna, hämta information från texten, tolka texten och ställa 

frågor till texten är något elever behöver behärska för att utvecklas och nå långt i sin läsning 

(Liberg, 2007). Även Stensson (2006) framhåller hur viktigt det är att elever ges förutsättningar 

för att behärska olika läsförståelsestrategier för att utveckla sin läsförståelse. Genom Charlottas 

och Kristinas beskrivningar tolkar jag att dessa lärare verkligen möjliggör undervisning där 
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högläsning ingår och som kan utveckla elevers förståelse för det lästa och därmed utveckla 

läsförståelse. Enligt Wengelin och Nilholm (2013) bör undervisning om olika 

läsförståelsestrategier resultera i att elever automatiserar den kunskapen för att utvecklas till 

goda läsare. 

Vidare nämner också lärarna att de använder sig själva under högläsningen för att visa och 

modellera hur de går tillväga för att förstå en text. De menar att genom att modellera kan de 

vägleda elever under läsningen. Helt enkelt menar lärarna att de kan visa eleverna hur de själva 

gör för att förstå texten, att man ibland kan tappa bort sig eller inte riktigt hänger med i texten 

och då behöver man som läsare backa tillbaka i texten för att hitta den information man behöver 

för att förstå igen. Enligt Eckeskog (2013), Jönsson (2007) och Westlund (2013) kan lärare vid 

högläsning modellera hur hen själv gör vid läsning inför sina elever och synliggör på så vis 

läsförståelsestrategierna. Läraren blir en bra förebild för elever för hur man gör för att förstå en 

text. Lärare kan på ett strategiskt sätt visa hur man tar sig an en text genom att till exempel ställa 

frågor till texten, backa bakåt i texten eller tänka högt under högläsningen för att visa elever 

hur man faktiskt går tillväga för att skapa förståelse för det man läser (Eckeskog, 2013; Jönsson, 

2007; Westlund, 2013). I studien är det två lärare som tydligt beskriver att de genom högläsning 

visar hur de själva angriper en text och är på så vis också bra förebilder för eleverna.  

Vidare menar dock Westlund (2013) att lärare behöver utveckla sitt metakognitiva tänkande för 

att få djupare förståelse för läsprocessen, så att de kan sätta ord på hur de själva gör när de läser 

och skapar förståelse av en text för att kunna undervisa elever i detta (Westlund, 2013). Både 

lärare och elever behöver utveckla ett gemensamt metaspråk och ett metakognitivt tänkande för 

att kunna tala om förståelsestrategier och läsutveckling (Cain, 1999; Eilers & Pinkley, 2006; 

Westlund, 2013). Genom att elever utvecklar förmågan av att samtala och resonera om sitt 

tänkande och om sin läsförståelse, ges lärare möjligheten till att följa elevens utveckling, var 

eleven befinner sig och vilket stöd som kan tänkas behövas för fortsatt utveckling (Westlund, 

2013). Här ser jag en brist i lärarnas kunskaper, både vad det gäller lärarnas egna metakognitiva 

tänkande om läsprocessen, men också när det gäller att ha utvecklat ett gemensamt metaspråk 

med eleverna för att kunna samtala och resonera om elevers eget tänkande och deras egen 

läsförståelse. Om läraren inte kan följa varje elevs utveckling, kan läraren inte heller veta vilket 

stöd eleven behöver för fortsatt utveckling. Under intervjuerna nämndes inget om hur lärarna 

samtalar med elever om deras egen utveckling, utan de samtal man hade i klassrummet var 

endast av de slag där eleverna gemensamt i klassrummet samtalade om de texter man läste. 
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Genom Westlunds studie (2013) synliggjordes den skillnad som finns mellan svensk och 

kanadensisk bedömning av elevers läsförståelse. Studien visar att det svenska 

utbildningssystemet saknar ett metaspråk om hur läsförståelsestrategier ska undervisas och 

studien pekar på att lärare från Sverige behöver få mer stöd i sitt metakognitiva tänkande. Lärare 

behöver själva bli läsförståelsekunniga för att förstå vilka processer som läsförståelse kräver, 

först då kan de själva utveckla ett språk där de kan tala om läsprocessen och på så sätt också 

undervisa elever om detta.  Detta tycker jag är väldigt intressant och skulle vilja ser mer 

forskning om, då mer forskning skulle bidra till djupare förståelse och kunskap om det 

metakognitiva tänkandet som krävs för att ett metaspråk ska kunna utvecklas där lärare och 

elever blir medvetna om och kan samtala om de processer som pågår vid utvecklandet att 

läsförståelsestrategier som ska bidra till läsförståelse.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide lärare F-3 

Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare i årskurs F-3 beskriver att de 

använder sig av högläsning av skönlitteratur och om det används för att främja elevers 

utveckling av läsförståelse.   

Frågeställningar: 

• Hur beskriver lärare att de planerar högläsning i undervisningen? 

• Vilka syften anger lärarna att högläsning i undervisningen har? 

• Hur beskriver lärarna att uppföljning av högläsningen sker i undervisningen?  

• Beskriver lärarna läsförståelse i samband med högläsningen och i så fall hur? 

 

Den data som samlas in under intervjuerna avidentifieras och förvaras på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av det. 

Insamlat material kommer endast att presenteras i mitt examensarbete under 

lärarutbildningen, därefter kommer materialet att förstöras.  

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande närsomhelst.  

 

Inledande frågor: 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vilken årskurs undervisar du i? 

• Vilken utbildning har du? 

Frågor angående högläsning: 

• Vad tänker du på när jag säger högläsning av skönlitteratur? 

• Använder du dig av högläsning i din undervisning? 

• Vad har du för mål med högläsningen? 

Genomförande: 

• Hur genomför du undervisning där högläsning av skönlitteratur ingår?  

 

• Hur kommer det sig att du gör på det sättet? 
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Uppföljning: 

• Hur följer du upp undervisning där högläsning av skönlitteratur ingår? 

 

Skolans samsyn:  

• Finns det gemensamma strategier eller visioner för hur man ser på högläsning av 

skönlitteratur på skolan, bland kollegorna och från ledningens sida? 

 

 

 

Övrigt: 

 

• Är det något mer du vill lyfta fram? 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

Hej! 

Jag heter Therése Swärd och jag läser sista terminen på Jönköpings University, 
grundlärareutbildningen F-3. 

Jag ska nu snart börja skriva på mitt examensarbete (C-uppsats) som kommer bli en 
fortsättning från min litteraturstudie (B-uppsats) som jag skrev ihop med en klasskamrat förra 
året. Litteraturstudien som jag och en klasskamrat skrev förra våren handlade om hur elever 
kan utveckla läsförståelse genom högläsning av skönlitteratur. 

Jag skulle vilja att ni lärare som jobbar med elever i årskurserna F-3 är med i min studie, där 
jag vill undersöka hur högläsning av skönlitteratur används i klassrummet. 

Den typ av data som jag avser att samla in, handlar om intervjuer med er lärare. Det 
insamlade materialet kommer avidentifieras, förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga 
kan ta del av det och kommer endast att presenteras i mitt examensarbete under 
lärarutbildningen och därefter kommer materialet förstöras. 

Självklart är deltagandet frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och 
utan att ange någon anledning. 

Med vänlig hälsning Therése 😊 

 

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

Kan du tänka dig att delta i studien? 

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

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

 

Namnunderskrift:                                                                Namnförtydligande: 

--------------------------------------------------------------          ------------------------------------------------------     

E-post: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                        

 

 


