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Studien behandlar ämnet högläsning där syftet 

är att undersöka hur lärare i årskurs 1 beskriver 

sitt arbete med högläsning i undervisning. 

Undersökningen är kvalitativ där fem lärare har 

deltagit genom semistrukturerade intervjuer. 

Frågeställningarna för studien är: Vilken 

inställning har lärare till högläsning? Varför 
använder lärare sig av högläsning? Vilka 

arbetssätt använder lärare vid högläsning? 

Studiens teoretiska utgångspunkt är Lev 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv som 

utgår från att människor lär tillsammans. När 

elever ges möjligheter att utbyta tankar med en 

kunnig person kan den proximala 
utvecklingszonen utnyttjas och elever kan få 

stöd i form av scaffolding enligt perspektivet. 

Resultatet visar att de deltagande lärarna har en 

positiv inställning till högläsning. De anser att 

högläsning kan bidra till flera positiva effekter 

för elever, då de kan lära sig hur man tar sig an 

en text, få syn på hur språket är uppbyggt och 

att deras läsförståelse kan förbättras. I 

undervisning har lärarna flera olika syften med 

högläsning som exempelvis läsupplevelse och 

för att öka elevers läsförståelse. Det är vanligt 

att lärarna modellerar lässtrategier genom att 

förutspå, klargöra, ställa frågor och 

sammanfatta.  

 

The study deals with the topic of reading aloud 

where the purpose is to investigate how 

teachers in grade 1 describe their work with 

reading aloud in teaching. The study is 

qualitative where five teachers have 

participated through semi-structured 

interviews. The questions for the study are: 

What attitude do teachers have to read aloud? 

Why do teachers use reading aloud? Which 

methods do teachers use with reading aloud? 

The theoretical starting point of the study is Lev 

Vygotsky's socio-cultural perspective, which 

assumes that people learn together. When 

students are given the opportunity to exchange 

thoughts with a knowledgeable person, the 

proximal development zone can be utilized and 

students can receive support in the form of 

scaffolding according to the theory. The result 

shows that the participating teachers have a 

positive attitude towards reading aloud. They 

think that reading aloud can contribute to 

several opportunities for students as they can 

learn how to approach a text, get an overview 

of how the language is structured and that their 

reading comprehension can be improved. In 

teaching, the teachers have several different 

purposes with reading aloud such as reading 

experience and to increase students reading 

comprehension. It is usual that the teachers 

model reading strategies by predicting, 

clarifying, asking questions and summarizing. 
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1.Inledning  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) beskrivs att elever 

ska få möjligheter att utveckla sitt språk för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 

2018, s. 252). I årskurserna F-3 är högläsning ett viktigt inslag och kan definieras som 

”läsning av en text för åhörare” (SAOL, u.å). I denna studie syftar begreppet högläsning 

på lärares läsning för elever (Jönsson, 2007, s. 9). Högläsning är viktigt i undervisning då 

det är gynnsamt för elevers språk-, läs- och skrivutveckling (Beck & McKeown, 2001b, s. 

10; Isbell, Sobol, Lindauer & Lowrance, 2004, s. 159; Skoog, 2012, s. 46). 

 

Programme for International Student Assessment (PISA) mäter elevers läsförståelse och 

genomförs vart tredje år. År 2015 visade mätningen att Sveriges resultat har förbättrats 

sedan år 2012. Däremot var det fortfarande 18 % av eleverna som inte nådde den 

grundläggande nivån i Sverige. Trots förbättringen sedan år 2012 visar inte resultaten den 

nivå som år 2006 (Skolverket, 2016). Progress in International Reading Literacy Study 

(PIRLS) undersöker elevers läsförmåga och genomförs vart femte år. PIRLS-

undersökningen år 2016 visade bättre resultat än år 2006. Däremot visade inte resultaten 

den nivå som det gjorde år 2001, då Sverige hade bäst resultat av alla deltagande länder 

(Skolverket, 2017b). Trots framstegen för undersökningarna finns det mer att utveckla vad 

gäller elevers läsförståelse och läsförmåga.  

 

I en tidigare studie av Sjöberg och Licht (2018) framkom att högläsning kan öka elevers 

språk- och läsförmåga samt att de förbereds för sin egen läsning. Studien visade även att 

lärare kan arbeta med högläsning på olika sätt i undervisning (Sjöberg & Licht, 2018). 

Däremot har de inte skrivit fram hur högläsning behöver utföras i undervisning för att 

gynna elevers språkutveckling (Hall & Williams, 2010, s. 301). Därför syftar denna studie 

till att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med högläsning i årskurs 1. Avgränsningen 

till årskurs 1 grundar sig i ett intresse att undersöka lärares arbetssätt med högläsning i 

årskursen. Kunskapskraven för årskurs 1 kan också relateras till högläsning då elever ska 

kunna återge innehåll från texter de lyssnat till och koppla det till egna erfarenheter 

(Skolverket, 2018, s. 263). För att uppnå studiens syfte och frågeställningar består 

undersökningen av intervjuer med fem lärare. Studien är av relevans i relation till 

yrkesverksamheten eftersom arbete kommer ske i årskurserna F-3.  



2 
 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1 beskriver sitt arbete med 

högläsning i undervisning. 

 

Syftet kommer besvaras utifrån följande frågeställningar:  

 

• Vilken inställning har lärare till högläsning?  

• Varför använder lärare sig av högläsning?  

• Vilka arbetssätt använder lärare vid högläsning?  
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3. Bakgrund  

Följande kapitel inleds med en allmän beskrivning av högläsning och hur lärare kan 

planera högläsning i undervisning. Fortsättningsvis beskrivs hur lärare kan modellera olika 

lässtrategier som följs av en förklaring av modellerna RT, QtA och TSI samt materialet En 

läsande klass. Därefter ges exempel på olika högläsningsaktiviteter som kan tillämpas i 

undervisning. Kapitlet avslutas med hur högläsning kan relateras till styrdokumenten och 

det sociokulturella perspektivet.  

3.1 Högläsningens effekter 

Högläsning har länge varit en viktig och central del i många lärares undervisning eftersom 

den fyller många funktioner (Nordenstam & Widhe, 2017, s. 99; Skoog, 2012, s. 45). För 

det första är högläsning moment som kan skapa en känsla av gemenskap, och elever får 

utforska och dela sina erfarenheter med varandra. För det andra kan elever gynnas som 

kämpar med sin avkodning. Elever behöver inte lägga energi på avkodning utan på 

innehållet, vilket kan skapa en läsupplevelse som är sammanhållen. Elever som har 

avkodningssvårigheter får även möjligheter att ta del av längre och avancerade texter. 

Tillsammans med klassen kan elever skapa mening i texter och lärares röst kan ge inlevelse 

och dramatik (Heisey & Kucan, 2010, s. 667; Jönsson, 2007, s. 10; Nordenstam & Widhe, 

2017, s. 106).  

 

För det tredje kan högläsning ge elever en förbättrad läsförståelse. De kan få kunskaper 

om hur de kan ta till sig texter på egen hand och få förståelse för läsningens och 

skrivningens funktion samt mening. Högläsning kan ge elever ett utökat ordförråd genom 

samtal och motivation till att vilja läsa, vilket är viktigt för läsförståelseförmågan. När 

elever blir motiverade till att vilja läsa mer kan de utveckla sin avkodning och flyt, vilket 

kan resultera i förbättrad läsförståelse (Santoro, Chard, Howard och Baker, 2008, s. 398).   

 

3.2 Lärares planering av högläsning  

Högläsning i undervisning handlar om något mer än att öppna en bok och läsa för elever. 

Det krävs lika mycket planering för högläsning som för andra lektioner. En effektiv 

högläsning kräver att tillvägagångsättet är systematiskt, där syfte och metod är genomtänkt 

(Johnston, 2016, s. 40-41; Kindle, 2009, s. 209). I följande del beskrivs hur lärare kan välja 

texter samt förbereda frågor och välja ut ord.  



4 
 

3.2.1 Val av text  

Vid val av bok kan lärare utgå från elevers intressen, behov eller något som de kan relatera 

till. Texter relaterade till elevers erfarenheter kan motivera dem i deras lärande och kan 

aktivera deras erfarenheter kopplat till innehållet. Lärare behöver även välja olika texter 

med olika genrer som har ett innehåll som är engagerande för elever (Johnston, 2016, s. 

41; Law, 2010, s. 74-75; Skoog, 2012, s. 46). Olika texttyper kan leda till samtal om ämnen 

som är språkutvecklande och som skapar intresse hos elever. När lärare ska välja texter 

kan de även välja sådana som har ett rikt ordförråd och ett komplicerat språk för den 

specifika årskursen (Hall & Williams, 2010, s. 467; Wiseman, 2011, s. 438). Innan lärare 

gör ett val behöver de överväga textens innehåll och kvalité (Baker, Santoro, Chard, Fien, 

Park & Otterstedt, 2013, s. 338).  

 

3.2.2 Förberedelse av frågor 

Lärare behöver ställa frågor på olika nivåer för att elever ska kunna bli aktiva läsare och 

göra inferenser i texter. Frågor på olika nivåer kan vara sådana där svaren finns direkt i 

texten, mellan raderna eller att läsare behöver gå utanför texten och koppla till sig själv 

(Eckeskog, 2013, s. 28). Lärare behöver sträva mot diskussioner som är öppna för att elever 

ska få positiva upplevelser från texter. Innan lärare högläser kan öppna frågor vara: ”Vad 

tror du?” ”Vad tror du kommer hända?” Frågeställningarna betonar att det handlar om vad 

elever tycker eller tror och kan inte vara fel eftersom människor tolkar berättelser på olika 

sätt. Öppna frågor kan bidra till att elever går utanför texter och använder ett kritiskt 

tänkande (Johnston, 2016, s. 42; Wiseman, 2011, s. 434). Däremot är frågorna vad, när, 

hur och varför kontrollerande om elevers förståelse av innehållet och kan leda till att de 

känner sig styrda (Johnston, 2016, s. 41-42; Sipe, 2000, s. 258, 272).  

 

3.2.3 Förberedelse av text 

Genom att läsa igenom och öva på texten kan lärare planera var de kan göra pauser och 

engagera elever samt öva på vilken eller vilka röster de kan använda. Rösten är lärares 

verktyg för att kunna läsa texter och som gör det möjligt för elever att utveckla inre bilder. 

För att elever ska bli engagerade i innehållet kan lärare läsa med känsla genom att använda 

olika ansiktsuttryck, gester, kroppsspråk, tonfall och olika röstlägen för karaktärer. När 

lärare läser igenom texten i förväg kan de även planera var de ska pausa på ett effektivt 
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sätt under läsning som kan skapa tillfällen att ställa frågor till elever (Fisher et al., 2004, s. 

11-13, 15; Worthy, Chamberlaine, Peterson, Sharp & Shih, 2012, s. 312).  

3.2.4 Val av ord 

Svåra ord i texter kan behöva förklaras när lärare högläser, vilket kan göras på olika sätt 

och vid olika tillfällen under högläsning. Det kan vara svårt för lärare att ge en effektiv 

förklaring av ord när de gör det spontant utan att ha planerat det i förväg. Det kan leda till 

att elever inte kan uppnå en djup förståelse av ord (Baker et al., 2013, s. 353). När lärare 

möter svåra ord behöver de fatta beslut om de ska förklaras direkt och hur i så fall. Därför 

kan det vara lämpligt att lärare väljer ut fyra eller fem nyckelord före läsning som behöver 

förklaras. Sedan behöver lärare bestämma hur orden ska representeras, vilket de kan göra 

genom exempelvis en synonym, en gest eller ställa frågor till elever om ordens betydelse. 

Då är det betydelsefullt att välja en effektiv strategi för att bygga upp kunskap om ord, utan 

att fokus på innehållet av texten ska påverkas (Kindle, 2009, s. 204-205). 

 
3.3 Läsförståelsestrategier  

3.3.1 Lärares modellering av läsförståelsestrategier  

Modellering är ett tillvägagångssätt som lärare kan använda vid högläsning där elever 

iakttar vad lärare gör och sedan kan ta efter vid sin egen läsning. Lärare kan då modellera 

hur man läser, förstår och analyserar en text. Modellering kan vara att göra förutsägelser, 

ifrågasätta karaktärer eller händelser i texter och uttrycka det som är svårt att förstå. När 

lärare läser högt kan de vid olika tillfällen modellera sina tankar och idéer om texter för att 

visa hur man kommer fram till en slutsats, vilket kan hjälpa elever i deras tänkande 

(Wiseman, 2011, s. 436-438). De kan även visa olika lässtrategier och förbereda elevers 

egna läsning, då de kan få modeller för hur de ska förstå texter (Al-Mansour & Al-

Shorman, 2011, s. 69; Fisher et al., 2004, s. 9).  

 

3.3.2 Forskningsbaserade modeller  

Vid undervisning av läsförståelsestrategier kan lärare utgå från de forskningsbaserade 

modellerna Reciprocal Teaching (RT), Transactional Strategies Instruction (TSI) och 

Questioning the Author (QtA). RT och TSI utgår från samma grundstrategier: förutsäga, 

ställa frågor, summera och klargöra. Förutom de strategierna utgår även TSI från att tänka 

högt och att tillämpa texten på sig själv. Tänka högt innebär att elever kan synliggöra sina 
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tankar för varandra. Att tillämpa texten på sig själv innebär att elever kan koppla textens 

innehåll till sig själv (Brown, Beard, Pressley & Coy-Ogan, 1995, s. 256-257; Duke & 

Pearson, 2008/2009, s. 110, 116).  

 

Strategin att förutsäga innebär att hitta ledtrådar som gör att man kan ana vad som kommer 

att hända. Då kan lärare exempelvis visa bokens omslag och titel för att elever ska kunna 

förutsäga innehållet. Ställa frågor kan användas både före, under och efter läsning för att 

bygga upp en förståelse för texters innehåll. Frågor kan hjälpa elever i sitt tänkande och 

väcka nya frågor. Summera sker efter läsning, vilket innebär att återberätta texters innehåll 

för att se om innehållet är förstått. Klargöra handlar om att förklara sådant som skapar 

förvirring i texter som exempelvis svåra ord (Jönsson, 2007, s. 74-75, 130-131, 235; 

Palinscar & Brown, 1984, s. 120; Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 3; Westlund, 

2013, s. 48).  

 

Modellerna RT och TSI har mycket gemensamt, då det är lärare som först modellerar 

lässtrategierna med syftet att elever på egen hand ska kunna bli metakognitiva läsare som 

löser problem de möter i texter (Brown et al., 1995, s. 257; Westlund, 2013, s. 47-48). 

Skillnaderna mellan metoderna är att RT är lite mer strikt eftersom lärare ska undervisa 

alla fyra lässtrategierna (Westlund, 2013, s. 48). Genom TSI lär man sig hur, varför och 

när lässtrategierna ska användas. Istället för att lära sig flera strategier ytligt lär lärare ut 

några på ett grundligt sätt för att elever ska kunna förstå, komma ihåg och koppla till egna 

erfarenheter (Brown et al., 1995, s. 256-257). 

 

Modellen QtA skiljer sig från RT och TSI eftersom man fokuserar på texters innehåll 

utifrån frågor. QtA innebär att elever ska skapa mening i texter under läsning genom att 

ifrågasätta (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 5-6). Syftet med att ifrågasätta är att 

elever ska bli uppmärksamma på att det finns författare bakom alla texter som vill förmedla 

något budskap (Beck, McKeown, Sandora, Kucan & Worthy, 1996, s. 387). Genom QtA 

vill man att elever ska bli aktiva och medskapande läsare som ställer frågor till texter. 

Lärares roll i modellen är att leda elever genom textinnehållet som man läser (Reichenberg 

& Emanuelsson, 2014, s. 5-6). Målet med QtA är inte att lära ut en viss färdighet eller 

strategi utan förstå texter på djupet (Liang & Dole, 2006, s. 745-747). Lärare kan ställa 

öppna och målinriktade frågor till elever som exempelvis: ”Vad försöker författaren säga?” 

”Vad vill författaren att vi ska veta?” ”Vad händer här?” (Beck & McKeown, 2001a, s. 
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230). Frågor kan leda till reflektioner och samtal kring innehållet vilket kan öka elevers 

förståelse av texter (Beck et al., 1996,  s. 387).  

 

Författaren Martin Widmark utvecklade projektet En läsande klass år 2014 som utgår från 

modellerna RT, TSI och QtA. Syftet med projektet är att framföra betydelsen av 

läsförståelse genom att lärare får verktyg för att arbeta med läsförståelsestrategier som kan 

bidra till bättre läsförståelse. En läsande klass går ut på att närma sig en text utifrån olika 

lässtrategier. För att de ska bli elevvänliga har lässtrategierna fått egna namn: Spågumman, 

Reportern, Konstnären, Detektiven och Cowboyen (En läsande klass, 2019).  

 

Spågumman  

Spågumman försöker förutspå och ställa hypoteser om vad som kommer hända i texter 

genom att titta på rubriker, bilder, textgenre och bildtexter. Strategin används före, under 

och efter läsning (En läsande klass, 2019).  

 

Reportern  

Reportern används under och efter läsning genom att ställa frågor på texten i tre olika 

nivåer: på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras 

genom information som står i texter. Vid frågor mellan raderna kan läsare hitta svar på 

olika ställen och dra egna slutsatser, vilket kan kallas för inferenser. Frågor bortom raderna 

kräver att läsare använder sina tidigare erfarenheter och kunskaper genom att göra 

textkopplingar (En läsande klass, 2019). 

 

Konstnären  

Konstnären kan tillämpas under läsning som handlar om att skapa inre bilder av det som 

läses. Läsare kan med hjälp av sinnena leva sig in i texter och kan se, höra samt känna det 

som texten handlar om (En läsande klass, 2019). 

 

Detektiven  

Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck under läsning. Strategin innebär att 

läsare läser om ordet, meningen eller stycket för att få ordet i ett sammanhang. Läsare kan 

även använda sina förkunskaper i ämnet eller fråga någon vad det kan betyda för att få en 

förståelse (En läsande klass, 2019).  
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Cowboyen  

Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texter under och efter läsning. Den är extra viktig 

vid läsning för att utveckla kunskaper och kan tillämpas både vid skönlitterära texter och 

faktatexter (En läsande klass, 2019).  

3.4 Högläsningsaktiviteter 

3.4.1 Boksamtal  

Boksamtal är en aktivitet som kan utveckla elever till reflekterande läsare. Tjernberg 

(2013) beskriver pedagogen Chambers boksamtal som att elever kan skaffa sig strukturer 

för hur de kan ta till sig en text och koppla till sina erfarenheter genom regelbundna och 

aktiva boksamtal (Tjernberg, 2013, s. 60). Lärares roll vid boksamtal är viktig då det är de 

som skapar tillfälle för elever att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter. Elever kan 

genom samtal dela med sig av sina tankar om texters innehåll och sedan bygga upp en 

gemensam förståelse tillsammans med andra, vilket kan bidra till en djupare förståelse av 

texters innehåll. När elever får delta i kommunikation med vuxna om texter vid högläsning 

kan deras språkutveckling främjas (Holt & Bell, 2000, s. 5-7; Skoog, 2012, s. 46). 

3.4.2 Skapa inre bilder  

Inre bilder kan förklaras som en förståelsestrategi som ger möjligheter att få tydliga inre 

bilder och en djupare förståelse av texters innehåll. Kompetenta läsare skapar bilder före, 

under och efter läsning för att fördjupa förståelsen (Dymock & Nicholson, 2010, s. 171-

172; Macy, 2004, s. 242; Mills, 2009, s. 326-327). I undervisning kan lärare påminna 

elever om att blunda och använda sina fem sinnen för att skapa inre bilder genom vad de 

ser, känner, hör, smakar eller rör. Elever kan lära sig att skapa inre bilder genom att lärare 

modellerar och ställer frågor till dem. Lärare kan exempelvis ställa frågorna: ”Vad ser du?” 

”Vad känner du?” Elever kan uppleva att det är svårt att skapa inre bilder. Oavsett förmåga 

kan alla lära sig det med hjälp av lärares modellering (Mills, 2009, s. 326-327: Wood, 

2004, s. 346-347). 

3.4.3 Textkopplingar  

För att elever ska ges möjligheter att förstå texter och utveckla kunskaper är textkopplingar 

ett effektivt tillvägagångssätt, vilket kan jämföras med att bygga en bro mellan tidigare 
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erfarenheter och kunskaper till nya genom läsning. Textkopplingar kan även användas vid 

högläsning där lyssnare kan relatera tidigare kunskaper med ny information. Det innebär 

att ny information tolkas och kopplas till det man tidigare läst, hört eller upplevt (Giorgis 

& Johnson, 2003, s. 408; Morrison & Wlodarczyk, 2009, s. 113). Det finns tre typer av 

textkopplingar: text-till sig själv, text-till text och text-till världen. Textkopplingar till sig 

själv innebär att relatera innehåll till någon personlig erfarenhet eller förkunskap. 

Kopplingar till andra texter innebär att se ett förhållande till andra texter som man har läst 

eller lyssnat till tidigare. Texter kan även relateras till världen, vilket innebär att koppla till 

händelser i samhället. I klassrummet är det lärare som behöver ställa frågor till elever som 

möjliggör för olika textkopplingar. Textkopplingar är ett effektivt sätt att uppmuntra elever 

till att engagera sig i texter som kan leda till att de utvecklas till bättre läsare och lyssnare 

(King, Staffieri & Adelgais, 1998, s. 2, 4, 8; Morrison & Wlodarczyk, 2009, s. 113-114).  

 

3.5 Styrdokument  

Enligt läroplanen (Skolverket, 2018) har alla skolor i uppdrag att främja lärande där elever 

ska ges möjligheter att tillägna sig och utveckla kunskaper samt värden. I undervisning ska 

elever få tilltro till den språkliga förmågan genom att läsa, skriva och samtala (Skolverket, 

2018, s. 7, 9). Förmågorna i svenskämnet som kan kopplas till studiens fokusområde 

högläsning är: ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften samt anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och sammanhang” (Skolverket, 2018, s. 258). I det centrala innehållet kan en 

del områden kopplas till högläsning som exempelvis att elever ska möta olika texttyper, 

återberätta genom samtal, utveckla lässtrategier för förståelse av texter, textbearbetning 

samt få kunskap om skillnader mellan tal- och skriftspråk (Skolverket, 2018, s. 258-259).  

 

I svenskundervisning ska elever både enskilt och i grupp utveckla sin förmåga att skapa 

och bearbeta texter, vilket kan kopplas till högläsning. Högläsning i årskurs 1 kan relateras 

till kunskapskraven i svenskämnet där det står att elever under årskurs 1 ska samtala om 

texter som de lyssnat till och föra enkla resonemang om innehållet (Skolverket, 2018, s. 

263). I Kommentarmaterialet för kursplanen i svenska (Skolverket, 2017a) beskrivs mer 

djupgående att tala, lyssna och samtala är en komplex process som återkommer och 

utvecklas under elevers skolgång. Elever i årskurs 1-3 ska få undervisning och möjligheter 

att lyssna och återberätta genom samtal. Lyssnandet nämns enbart i årskurs 1-3 och sedan 
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ingår det som en naturlig del i undervisningen. Genom att få ta del av skönlitteratur vid 

högläsning kan elever få intresse för litteratur och en ökad läslust (Skolverket, 2017a, s. 7, 

12-13).  

 

3.6 Det sociokulturella perspektivet  

Studien kopplas till det sociokulturella perspektivet som tar utgångspunkt i att människor 

lär sig tillsammans med andra. När kommunikation sker mellan människor formar det 

människans tänkande, vilket är Vygotskijs syn på hur man ska se på relationen mellan 

språket och tänkandet (Säljö, 2014, s. 297-299, 301). Två centrala begrepp för Vygotskijs 

arbeten om lärande, språk och utveckling är den proximala utvecklingszonen och 

scaffolding (Säljö, 2014, s. 298, 305- 306; Vygotskyj, 1978, s. 84). Inom det 

sociokulturella perspektivet ser man på samspel och lärande som att elever inhämtar nya 

kunskaper genom scaffolding inom den proximala utvecklingszonen. Den proximala 

utvecklingszonen hänger ihop med Vygotskijs syn på lärande och utveckling som pågående 

processer. När elever får möjligheter att utbyta tankar och idéer med en kunnig person, 

exempelvis lärare, kan deras tänkande utmanas och zonen för proximal utveckling utnyttjas 

(Skoog, 2012, s. 63). Elever kan till en början behöva stöttning av exempelvis lärare eller 

en kompetent person som benämns scaffolding. Till en början behövs mer stöd och sedan 

behärskar elever färdigheter och stödet avtar (Vygotskyj, 1978, s. 84). Undervisning 

behöver sträva mot utvecklingsnivån som elever har i syfte att nå (Säljö, 2014, s. 298-299).  

 

Högläsning är något som sker gemensamt vilket kan möjliggöra för elever att ta del av ett 

utmanande innehåll där man tillsammans skapar en förståelse för texters innehåll. Det kan 

relateras till det sociokulturella perspektivet som har utgångspunkten att människor lär sig 

tillsammans (Heisey & Kucan, 2010, s. 667; Jönsson, 2007, s. 10, 238). Lärare kan i sin 

högläsning ge stödstrukturer som kan jämföras med scaffolding. En väsentlig del av stödet 

är dialog och samspel. När samtal sker mellan elever och lärare kring en bok från en 

högläsningsaktivitet kan det skapa en stödstruktur för elevers förståelse av texters innehåll 

(Skoog, 2012, s. 63-64; Säljö, 2014, s. 297, 305-306). 
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4.Metod 

I detta kapitel presenteras urvalet, materialinsamlingen, presentation av deltagarna och hur 

materialet har analyserats. Därefter beskrivs studiens trovärdighet och de forskningsetiska 

överväganden som studien tagit hänsyn till.     

4.1 Urval 

Inför min materialinsamling hade jag kriterier som var målstyrda. Ett målstyrt urval 

innebär att jag väljer deltagare på ett strategiskt sätt som är relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Kriterierna är att lärarna skulle arbeta på ett par olika skolor, arbeta i 

årskurs 1 samt undervisa i svenskämnet. Valet av lärare i årskurs 1 grundar sig i studiens 

syfte och att det finns ett intresse hos mig kring lärares arbetssätt med högläsning i tidiga 

skolår. Högläsning kan även kopplas till kunskapskraven (Skolverket, 2018, s. 263) för 

årskurs 1 då elever ska lyssna på texter och kunna återge innehåll genom samtal som kan 

visa deras förmåga i läsförståelse. Jag ville även att lärarna skulle arbeta på några olika 

skolor eftersom skolor kan arbeta på olika sätt och därför kan man få en bredare syn på 

arbetssätt (Bryman, 2011, s. 392-393).  

 

4.2 Materialinsamling  

Studien är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av fem lärare. Flera 

verksamma lärare på olika skolor kontaktades. Lärarna som svarade att de ville delta fick 

ett informationsbrev via mail om studien och hur intervjun skulle gå till (Se Bilaga 1). De 

fick även fylla i en samtyckesblankett om deras deltagande (Se Bilaga 2). Det resulterade 

i fem intervjuer varav tre lärare som arbetar i årskurs 1 och två som för närvarande arbetar 

i årskurs 2. Däremot utgick alla de intervjuade lärarna från arbete med högläsning i årskurs 

1 eftersom studiens syfte inriktas mot den årskursen. Innan intervjuguiden sammanställdes 

funderade jag på vilka frågor som jag behövde ställa för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna. Vid intervjuerna kunde jag även ändra frågornas ordning och ställa 

följdfrågor beroende på vad lärarna svarade. Till intervjuerna användes en intervjuguide 

(Se Bilaga 3), som är utgångspunkten för semistrukturerade intervjuer. Lärarna fick 

bestämma tid och plats för intervjun och de hade stor frihet att formulera sina svar på 

valfritt sätt. Intervjuerna spelades in för att få syn på vad och hur intervjupersonerna yttrar 

sig i sina svar. Under intervjuerna var min avsikt att ha fokus på samtalet för att kunna 
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följa upp intressanta svar. Därför fanns en intervjuguide som var utgångspunkten och 

frågorna behövde inte ställas i samma ordning (Bryman, 2011, s. 40, 241, 414-416).  

 

4.3 Presentation av studiens deltagare  

Vid intervjuerna deltog fem verksamma grundskollärare som arbetar på två olika skolor i 

samma kommun. I nedanstående tabell (Se Tabell 1.) presenteras lärarnas namn, vilken 

utbildning de har, antal år de arbetat som lärare samt vilken årskurs.  

 

Tabell 1. Presentation av studiens deltagare. 

 

4.4 Metod för bearbetning och analys av material 

Jag transkriberade alla intervjuerna för att underlätta analysen av det insamlade materialet. 

Vid transkriberingarna skrevs intervjuerna ordagrant med intervjupersonernas ordval 

(Bryman, 2011, s. 428). Transkriberingarna lästes noggrant igenom för att få en överblick 

över intervjuerna. Analysen är inspirerad av synsättet grounded theory som är vanligt inom 

analys av kvalitativa data. I analysen har kodning tillämpats där jag namngav, etiketterade 

och färgmarkerade transkriptionerna för att sammanställa och organisera det insamlade 

materialet (Se Tabell 1.). Utifrån kodningen kunde jag tematisera genom att hitta 

kopplingar som uppfattades som betydelsefulla för att underlätta analysarbetet samt kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar (Se Tabell 3.).  

 

Tabell 2. Kodning av transkriberingar. 

 

 

Lärare A-E Frågeställning Svar/svar

Lärare A-E Frågeställning Svar

Lärare Utbildning Antal år som verksam 

lärare 

Arbetar för 

närvarande i 

årskurs:  

Lärare A  Grundskollärare F-3  33 år  2 

Lärare B  Grundskollärare 1-7 med 

inriktning matematik och NO 

18 år  1 

Lärare C  Grundskollärare 1-7 med 

inriktning svenska och SO 

15 år  2 

Lärare D  Grundskollärare 1-7 21 år  1 

Lärare E  Grundskollärare 1-6  8 år  1 
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Kodning och tematisering har skett parallellt där jag till kodning kunde ställa frågan: ”Vad 

är det här?” För tematisering kunde jag ställa frågan: ”Var hör det hemma?” (Bryman, 

2011, s. 290, 513-514, 516, 518; Lindgren, 2014, s. 64, 72). De transkriberade intervjuerna 

analyserades en i taget ganska snart efter intervjuerna och tematiseringarna färgmarkerades 

i olika färger för att analysen skulle bli tydligare.  

 

 

Tabell 3. Exempel på kodning av transkriberingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ovanstående tabell (Se Tabell 3.) visar ett exempel på hur en av lärarnas svar på en fråga 

har kodats i relation till nyckelord och färgmarkerats. Därefter har de gula färgmarkerade 

svaren tematiserats till lärarnas syfte med högläsning.  

 
 
4.5 Validitet och reliabilitet  

I studien har kriterierna validitet och reliabilitet tagits hänsyn till (Bryman, 2011, s. 49). 

Vid intervjuerna har utgångspunkten varit samma intervjuguide (Se Bilaga 3), vilket kan 

öka studiens reliabilitet. Intervjuerna spelades även in och transkriberades för att uppnå ett 

tillförlitligt resultat. Däremot är det svårt att få en hög reliabilitet eftersom den sociala 

miljön varierar, vilket medför till att man inte kan säkerställa att resultatet blir detsamma 

om undersökningen skulle genomföras igen (Bryman, 2011, s. 353; Kvale, 2014, s. 295). 

Lärare A-E Frågeställning Svar

Lärare A-E Frågeställning Svar

Lärare A-E Frågeställning Svar

Fråga: ”Varför 

använder du högläsning 

i undervisningen?”  

 

Svar: Dels det här med 

att man får en gemensam 

läsupplevelse, […] sen 

visa barnen hur de ska 

tänka kring läsningen, de 

ska bli goda läsare […] 

och mycket att man 

modellerar egentligen 

när man läser […] 

Nyckelord:  

Gemensam 

läsupplevelse  

 

Goda läsare  

 

Modellera 

Färgmarkering:  

 

Dels det här med att 

man får en gemensam 

läsupplevelse, […] sen 

visa barnen hur de ska 

tänka kring läsningen, 

de ska bli goda läsare 

[…] och mycket att man 

modellerar egentligen 

när man läser […] 

 

Tema:  

Lärarnas syfte 

med högläsning.  



14 
 

Avsikten med studien var att jag skulle undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med 

högläsning i undervisning. För att uppnå en hög validitet har jag undersökt det som var 

avsett genom att intervjua lärare så de tydligt kan beskriva sitt arbete med högläsning i 

årskurs 1, samt att frågeställningarna vid intervjun var utformade så att studiens syfte och 

frågeställningar kunde besvaras. Vid informationssökningen och intervjuerna har fokus 

varit på syftet samt frågeställningarna, vilket kan bidra till en hög validitet (Kvale, 2014, 

s. 296).  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden  

I materialinsamlingen har forskningsetiska aspekter tagits hänsyn till utifrån 

Vetenskapsrådets anvisningar (2002, s. 7-14). De fyra kraven som studien har tagit hänsyn 

till är: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

Informationskravet har beaktats genom att lärarna fick information om studiens syfte. 

Lärarna som blev tillfrågade fick tacka ja eller nej om de ville medverka, vilket relateras 

till samtyckeskravet. De som ville delta i studien fick bestämma datum, tid och plats för 

intervjun. Jag skickade även ut ett informationsbrev och en samtyckesblankett (Se bilaga 

1 & 2). Där fick de information om att de fick avbryta intervjun om de ville, att de kommer 

vara anonyma, att materialet kommer förvaras så inga obehöriga kan ta del av det och att 

det enbart kommer offentliggöras på DIVA. Genom den informationen tog jag hänsyn till 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14).  
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5. Resultat  

Resultatet inleds med lärarnas inställning till högläsning där studiens första frågeställning 

besvaras: Vilken inställning har lärare till högläsning? (5.1). Sedan besvaras den andra 

frågeställningen: Varför använder lärare sig av högläsning? (5.2). I resultatets sista del 

beskrivs hur lärarna arbetar före, under och efter högläsning, vilket svarar på studiens sista 

frågeställning: Vilka arbetssätt använder lärare vid högläsning? (5.3). Kapitlet avslutas 

med en resultatsammanfattning (5.4).  

 

5.1 Lärarnas inställning till högläsning  

Samtliga lärare associerar högläsning till en gemensam läsupplevelse och 

upplevelseläsning främst av en skönlitterär bok. Däremot skiljer sig lärarnas syn på 

begreppet högläsning i undervisning. Lärare B förklarade att högläsning är en 

upplevelseläsning men att den fyller andra funktioner också, som inlärning av kunskaper, 

fördjupad läsförståelse etc. Lärare A tänker främst på skönlitterära böcker i relation till 

högläsning men anser också att det är viktigt att läsa andra texter för elever som exempelvis 

faktatexter. Lärare C uttryckte ordet glädje i relation till högläsning:  

Jag tänker direkt på glädje. Jag älskar och jag är ju en bokmänniska själv. Så jag älskar böcker och 

älskar att läsa högt för barnen. […] och just högläsning bjuder in till en fantastisk gemensam 

upplevelse. […] Så jag tänker framförallt på glädje (Lärare C). 

 

Alla de deltagande lärarna anser att högläsning är viktigt och betydelsefullt men tycker inte 

alltid att det finns tid för högläsning i undervisning. Schemalagd högläsning diskuterades 

med några av lärarna som menar att det eventuellt hade löst dilemmat när det gäller tid. En 

av lärarna menar att lärare behöver värna om högläsning och ta sig tid för det, eftersom 

elever kan ta till sig flera nya kunskaper genom högläsning (Lärare D). Däremot förklarade 

en av de fem lärarna att högläsning genomförs när tid finns över för att elever ska få 

avkoppling men att det även finns planerad högläsning (Lärare E). Följande är vad lärare 

E beskrev om situationen: 

När man tänker närmare på det, så kommer man ju på att det finns planerad högläsning i 

undervisning ganska mycket egentligen. För annars är det nog lätt att tänka […] de där korta 

stunderna. […] Men högläsningen finns ju egentligen med i mycket hela tiden (Lärare E).   

 

Lärarna tycker att det finns många positiva effekter med högläsning i undervisning. De 

menar att elever får kunskaper om texters uppbyggnad från början till slut genom arbete 
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med högläsning. En annan effekt som samtliga lärare ser med högläsning är att elevers 

läsutveckling gynnas. Elevers läsförståelse kan utvecklas eftersom de får strategier för hur 

de kan ta sig an en text på egen hand. Det är inte enbart elevers läsutveckling som främjas 

genom högläsning utan även skrivutveckling. Ett par av lärarna anser att både elevers läs- 

och skrivförmåga kan gynnas av högläsning eftersom läs- och skrivutveckling går hand i 

hand (Lärare A & C). De anser också att elevers skrivutveckling kan gynnas då de hör hur 

en mening ska vara, vilket de kan ha nytta av vid sin skrivning. En av lärarna anser att 

lärare kan använda sig av modellering som tillvägagångssätt vid högläsning för att visa hur 

elever ska tänka kring sin egen läsning (Lärare A). Det kan leda till att de blir goda läsare 

och att de kan bearbeta texter. När de ser hur lärare bearbetar en text kan de själva få 

motivation till att läsa och ta sig an texter på egen hand. Lärare C uttryckte detta på följande 

sätt:  

Även om en text är svår kan man få ledtrådar genom att titta på bilder. […] Man lär sig av att läsa 

av sammanhanget i texten. Även om jag bara läser ett ord som är svårt kanske jag förstår texten 

ändå om jag läser meningen flera gånger […]. Så jag tänker att allt man gör för de, att man 

strukturerar och modellerar. Det måste ju gynna dem. […] Jag tänker att de får ganska mycket 
gratis genom högläsningen (Lärare C).  

 

Samtliga lärare förklarade att de brukar samtala med eleverna om svåra ord som 

förekommer i texter, vilket kan utöka elevers ordförråd. Några av lärarna anser att 

högläsning blir en gemensam läsupplevelse för elever, vilket lärarna såg som positivt 

(Lärare A, B & E). Den gemensamma läsupplevelsen kan enligt en lärare ge möjligheter 

för elever att koppla av och lyssna på texter (Lärare E). En av lärarna förklarade att en del 

elever inte har tidigare erfarenheter av egna läsupplevelser, eftersom de inte har kommit 

så långt i sin läsning (Lärare B). Högläsning kan enligt läraren ge möjligheter för eleverna 

att få upplevelse och uttryckte sig på följande sätt:  

Det finns så mycket som de får med sig. Och det är ju olika med olika barn. En del som är 

nyanlända, då tänker jag att jag kan ju inte riktigt få de och förstå allt. Men […] de får ju höra 

språket, de snappar en del ord. För andra barn som har varit lite längre känner jag att där är det ju 

guld värt. […] och att det ger ett rikare språk, för det blir ju mycket nyanser och ord som man inte 

använder i dagligt tal. Sen är det ju de här som har ett rikt språk men det är ju ändå så skönt och få 

upplevelsen och kunna tänka sig in i något annat (Lärare B).  

 

Enligt lärarna kan de få in många områden för elevers kunskapsutveckling genom 

högläsning. Elever kan träna på att återberätta texter och få möta olika genrer som de 

kanske inte hade valt vid sin egen läsning. Enligt lärare E kan den gemensamma 

läsupplevelsen ge möjligheter för elever att koppla av och lyssna på texter. Lärare B ansåg 

också att elever får med sig mycket genom högläsning, men att det kan skilja sig mellan 
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olika elever beroende på deras bakgrund och tidigare erfarenheter. Lärare D förklarade att 

högläsning är språkutvecklande och att det kan leda till intressanta diskussioner. Läraren 

lyfte fram att elever med annat modersmål kan få uppleva en djupare läsupplevelse 

eftersom språket vanligtvis är mer avancerat och fylligare än det de läser själva, vilket kan 

vara språkutvecklande (Lärare D).  

5.2 Lärarnas syfte med högläsning  

Lärarna har flera och olika syften med högläsningen. Ett gemensamt syfte för majoriteten 

av lärarna är elevers läsupplevelse och den sociala samvaron (Lärare A, B & C). Två av 

lärarna har avkoppling som ett av sina syften för att elever ska få en paus där de kan koppla 

av (Lärare D & E). Förutom läsupplevelse, social samvaro och avkoppling förklarade två 

av lärarna att ett ytterligare syfte kan vara att elever får möta olika genrer, eftersom de får 

höra olika texttyper genom högläsning. De får även kunskap om olika författare och hur 

de skriver (Lärare B & E). Att skapa inre bilder under högläsning var ett vanligt 

förekommande syfte som lärare D beskrev med sin högläsning i undervisning. Lärare D 

förklarade: ”[…] De är inte så jätte vassa på att skapa egna inre bilder och därför tänker 

jag att där har jag en chans att träna dem i det”. Modellering är något som två lärare har 

som ett av sina syften för att visa elever hur de ska ta sig an texter på egen hand och för att 

främja deras läsförståelse (Lärare A & C). En lärare förklarade syftet på följande sätt:  

Ett annat syfte är ju att modellera, att modellera läsförståelse. Att jag visar på hur man ska läsa en 

text för att få läsförståelse och hörförståelse när man får höra mer texter […]. Och så småningom 

att de skaffar sig sin egen läsförståelsestrategi, hur ska jag läsa för att förstå texten jag läser (Lärare 

A).  

 

Lärare E har olika syften med högläsningsaktiviteter beroende på om de är spontana eller 

planerade. Syftet med den spontana högläsningen är avkoppling vid morgonsamlingar för 

elever. Den planerade högläsningen brukar läraren genomföra i svenskundervisning där 

läraren arbetar kring texter tillsammans med elever genom ordförrådsutveckling, 

återberättande etc. (Lärare E).  

5.3 Lärarnas arbete med högläsning 

5.3.1 Före högläsning  

Innan lärarna börjar läsa väljer de böcker till högläsning på lite olika sätt. Det gemensamma 

för de fem lärarna är att de främst väljer skönlitterära böcker till högläsning i årskurs 1. 

Förutom skönlitterära böcker nämnde några av lärarna att de ibland väljer faktaböcker och 
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sagor att läsa för elever (Lärare A, B & C). Lärare C förklarade valet av sagor med följande 

ord: ”[…] för de behöver få ta del av vårt kulturarv och det är ju en skatt, […] veta hur en 

saga är uppbyggd […]”. Ibland väljer även läraren mindre böcker som är lättlästa och då 

kan det handla om att de gör något praktiskt med det (Lärare C). Lärarna brukar läsa 

kapitelböcker för eleverna och sådana som de inte kan läsa själva. Anledningen till att 

lärarna läser böcker som de inte kan läsa själva är enligt två av lärarna att innehållet kan 

bli torftigt, vilket kan påverka läsupplevelsen (Lärare A & D). Vid val av bok är det även 

vanligt att några av lärarna tar hänsyn till klassen och elevers intressen (Lärare A, B & C). 

Ibland brukar två av lärarna läsa texter som har någon koppling till det de gör i andra ämnen 

(Lärare A & C). Lärare A brukar exempelvis läsa boken ”Badhuskrisen” (Håkans, 2011) 

för eleverna när de ska gå till badhuset och simma för att de ska kunna relatera bokens 

innehåll till verkligheten de möter. Lärare C brukar välja kapitelböcker som passar 

elevgruppen men anser att det är viktigt att boken som väljs är omtyckt även av läraren 

själv. Lärare C förklarade det enligt följande: ”[…] och framförallt som passar mig. För 

jag måste gilla boken för att jag ska kunna leva mig in i den och dela med mig av läsglädjen 

[…]”. En annan aspekt som var gemensamt bland lärarna vid val av bok är att eleverna har 

inflytande genom att de exempelvis får rösta eller ge boktips. Lärare D förklarade val av 

bok på följande sätt:   

Det här med val av bok tycker jag är en sån supergrej där man tydligt kan visa på demokrati. […] 

För i årskurs 1 får man inte bestämma särskilt mycket. Det är väldigt begränsat. Men välja bok, det 

kan man vara med om. Så jag brukar välja ut tre böcker som är ganska olika. Brukar ha någon 

relationsbok, jag brukar ha någon bok som är lite spännande och så brukar jag ha någon bok som 

sticker ut på något vis. […]. Då presenterar jag de, tre böcker, och så får de böja sig ner och blunda. 

Så det är sluten omröstning (Lärare D).  

 

Majoriteten av lärarna brukar presentera två eller tre böcker för eleverna genom att läsa på 

baksidan (Lärare B, C, D & E). Sedan får eleverna rösta om vilken bok de tycker läraren 

ska läsa. Eleverna brukar även få vara med och önska böcker om de vill. När eleverna 

kommer med boktips anser en av lärarna att hen får överväga om den kan vara lämplig att 

läsa för dem. Några av lärarna anser även att det är viktigt att böckerna de väljer till 

högläsningen ska vara spännande och kittlande för eleverna (Lärare A & C). En av lärarna 

väljer att undvika böcker med våld i årskurs 1 eftersom många elever möter det i deras 

vardag genom exempelvis spel. Däremot kan de möta spänning genom andra böcker, 

exempelvis ”Lasse-Majas detektivbyrå” som är mysterier (Lärare D). Alla lärarna har även 

återkommande böcker som de brukar läsa i årskurs 1 och som brukar vara omtyckta av 

eleverna. Därför blir det inte alltid ett aktivt val av bok inför varje högläsningsmoment 
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eftersom de läser samma böcker ibland. En återkommande bok i årskurserna 1, 2 och 3 

som lärarna läser är läsläxan som de läser högt för eleverna en gång i veckan och då blir 

det som ett högläsningsmoment. 

 

Innan lärarna börjar läsa för eleverna tycker samtliga att det är viktigt att läraren har läst 

igenom texten på förhand. Däremot menar några av lärarna att de inte alltid läser texten 

innan, där en anledning kan vara tidsbrist (Lärare A & E). Lärare E uttryckte: ”Nej inte 

alltid. Det är nog en sak man önskar att man gjorde många gånger men som man inte alltid 

har tagit sig tid till”. En annan anledning till varför majoriteten av de intervjuade lärarna 

inte alltid läser igenom texter före högläsningen är att texterna är bekanta för lärarna 

eftersom de har läst dem tidigare (Lärare A, B & C).  

 

Innan lärarna högläser får eleverna förutspå vad de tror att texten kommer handla om. Alla 

lärarna visar bokens omslag och titel som ett verktyg för att eleverna ska kunna förutspå. 

Förutsägelserna ser lite olika ut, där fyra av lärarna använder Spågumman från materialet 

En läsande klass (Lärare A, B, D & E). En av lärarna har under de senaste åren arbetat 

med materialet men gjort det till sitt eget eftersom det finns många goda tankar med 

materialet (Lärare C). Vid intervjuerna framkom att fyra av lärarna visar bilder ur böckerna 

före högläsningen, där syftet kan vara att hjälpa eleverna att förutspå innehållet samt väcka 

nyfikenhet (Lärare A, B, C & E). Den femte läraren berättade till skillnad från de andra 

deltagarna att bilder nästan aldrig visas förutom bokens omslag. Anledningen till att läraren 

inte väljer att visa bilder för eleverna är för att de ska få skapa inre bilder (Lärare D).  

 

De deltagande lärarna arbetar med svåra ord vid högläsningsmoment men de arbetar med 

det vid olika tillfällen och på olika sätt. Två av lärarna arbetar med svåra ord före 

högläsningen genom att klippa ut eller visa bilder på datorn i relation till ord som behöver 

förklaras. Lärarna väljer ord utifrån sådant som de tror att eleverna inte möter i vardagen. 

Syftet med att gå igenom svåra ord är att eleverna ska få en förförståelse och kunna förstå 

textens innehåll (Lärare B & C). När lärarna läser och de kommer till orden som de 

förklarat så reagerar eleverna eftersom de känner igen orden och får höra de i ett 

sammanhang. Lärarna som inte förklarar orden innan högläsning anser att de ändå kommer 

behöva stanna upp vid orden igen och förklara, eftersom eleverna har glömt ordens 

betydelse (Lärare A & D). Samtidigt förklarade en lärare att det beror på vilken elevgrupp 

den har gällande när svåra ord ska förklaras i samband med högläsning. Om elever har 
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svårigheter med språket eller är andraspråkselev kan ord behöva förklaras enligt en av 

lärarna. Fördelen med att gå igenom ord med elever som har svårigheter med språket är att 

eleverna får en chans att förstå orden i förväg, vilket kan leda till att lärare får eleverna 

fokuserade på innehållet under läsningen (Lärare D).  

 

5.3.2 Under högläsning 

Samtliga lärare använder högläsning i årskurs 1 men de använder det i olika utsträckning. 

Majoriteten av lärarna högläser varje dag för eleverna. Två av fem lärare anser att 

högläsningens tid i undervisning får styras av hur veckan ser ut (Lärare A & E). Det 

varierar bland lärarna vilken tid på dagen de högläser för eleverna. Lärarna högläser 

ungefär vid samma tidpunkt under skoldagen, antingen vid morgonsamlingen eller efter 

lunchrasten. En av lärarna har bestämda tider för när högläsning sker under skoldagen men 

det ser olika ut beroende på vilken veckodag det är (Lärare C). En annan lärare ansåg att 

det är viktigt att ha ungefär samma tid på dagen i årskurs 1 eftersom rutiner ger en trygghet 

för eleverna (Lärare B). Hur länge högläsningsmomenten pågår brukar variera i tid 

beroende på lärarnas syfte med läsningen. Lärarna läser vanligvit mellan 10-20 minuter. 

När lärarna läser brukar eleverna antingen sitta i en ring på en matta eller vid deras platser. 

Ibland läser lärarna i samband med fruktstund men det är inget som lärarna har planerat in, 

utan det beror på hur skoldagen ser ut och om eleverna har ätit sina frukter under rasten. 

Eleverna brukar vanligtvis inte göra något under högläsningen utan enbart lyssna på 

lärarens läsning. Ibland kan det förekomma att elever får måla en bild samtidigt. Lärare C 

förklarade att nyanlända elever kan ha svårt att bara sitta och lyssna på något de inte förstår 

och då kan de få rita samtidigt som de lyssnar. Lärare D förklarade:  

Det är inte så att de får rita fritt under tiden eller så för då är det ju i regel så att de börjar fundera 

mer på vad det är de ska rita än på vad det är jag läser, och jag vill, den läsningen som är allra 

vanligast hos mig är ju den aktiva läsningen, eh, där vi liksom stannar upp, där vi diskuterar liksom 

vad kommer hända nu, eh, liksom och såna saker, och då vill jag ha de med mig. Så så de får inte 

rita dinosaurier om jag läser om rymdmonster (Lärare D).  

 

När lärarna högläser lyfte två lärare fram att de tycker det är viktigt att det blir en lugn 

stund där alla kan koppla av och lyssna (Lärare A & C). En lärare menar att om elever får 

sitta bekvämt så kan de lättare fokusera på högläsningen och inte på hur de sitter (Lärare 

A). När lärarna högläser förklarade tre av lärarna att det är viktigt att tänka på hur de läser 

och att det blir med inlevelse, då röstläge är av betydelse för att eleverna ska kunna leva 



21 
 

sig in i berättelsen (Lärare A, B & D). En av lärarna förklarade även att hen läser teatraliskt 

och vill därför kunna använda olika röster för att fånga eleverna (Lärare D).  

 

Under högläsningsmomenten brukar samtliga lärare stanna upp i texterna och samtala om 

svåra ord med eleverna för att de ska få möjligheter att förstå texters innehåll på djupet. I 

föregående kapitel (Se kap. 5.3.1) beskrivs att två lärare förklarar svåra ord före 

högläsningen (Lärare B & C). Lärarna beskrev även att de brukar samtala om svåra ord 

under högläsningen. En av lärarna förklarade att hen vill att eleverna ska våga räcka upp 

handen och fråga läraren när det är något de inte förstår, exempelvis ett ord (Lärare C). Till 

skillnad från lärare B och C förklarar inte de andra tre lärarna ord före högläsningen utan 

de gör det under tiden de läser (Lärare A, D & E). Gemensamt för samtliga lärare är att de 

förklarar svåra ord under högläsningen, men de har olika syften med det. Flera av lärarna 

resonerar att det är en avvägning och balansgång för hur mycket de ska stanna upp under 

högläsning (Lärare A, B, C & D). Anledningarna till varför lärare inte ska stanna upp för 

mycket kan vara att läsningen blir osammanhängande enligt lärarna, vilket kan påverka 

läsupplevelsen då en del elever kan tappa sammanhanget. Däremot är lärarna överens om 

att de behöver stanna upp och klargöra vid vissa tillfällen (Lärare A, B, C & D). Lärare A 

förklarade:  

Och sen högläser jag nästan aldrig utan att stanna upp och klargöra. Det där är en balansgång. För 

man kan inte hacka sönder en högläsning heller, […] men det elevunderlaget vi har här så får du 

med dig kanske bara halva klassen om du inte stannar upp för då är det så många som inte förstår 

vad man läser. Så man måste stanna upp (Lärare A).  

 

Majoriteten av lärarna visar bokens bilder samtidigt som de läser (Lärare A, B, C & E). En 

anledning till att visa bilder menar lärarna kan vara att bilder blir som ett stöd för elever i 

deras förståelse av texters innehåll. När lärare stannar upp och förklarar bilder kan det 

förtydliga texters innehåll för elever. En av lärarna visar inte alla bilder utan väljer ut några 

att visa som anses tillföra något om innehållet (Lärare E). Vid en del högläsningsmoment 

har två av lärarna som syfte att eleverna ska skapa inre bilder (Lärare A & B). Däremot har 

lärare D valt att vanligtvis inte visa några bilder för eleverna eftersom de ska få skapa inre 

bilder. Lärare D förklarade på följande sätt:  

Jag visar nästan aldrig några bilder för de heller för jag vill att det ska hända något i huvudet på 

de. Och det kan skapa jätte intressanta diskussioner […]. De är inte så jätte vassa på att skapa egna 

inre bilder och därför tänker jag att där har jag en chans att träna de i det (Lärare D).  

 

Majoriteten av lärarna använder lässtrategier utifrån materialet En läsande klass eller att 

de utgår från tankesättet vid högläsning. Hur de använder materialet och i vilken 
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utsträckning varierade däremot mellan deltagarna. Läsfixarna används av två lärare och de 

tillämpar även mjukisdjur eftersom eleverna enklare ska kunna ta till sig strategierna i 

årskurs 1 (Lärare A & B). Läsfixarna som framkom att lärarna använder i årskurs 1 är 

Spågumman, Detektiven, Cowboyen och Konstnären (Lärare A, B, C & D). Lärare E har 

jobbat med läsfixarna tidigare och är medveten kring arbetssättet. Materialet används 

delvis men inte frekvent, där läraren exempelvis säger till eleverna: ”Nu ska vi vara 

spågummor och vad tror vi kommer hända och vad kommer det handla om?” En annan 

lärare förklarade också att hen tar inspiration från materialet och kan exempelvis ställa 

frågan: ”Vad tror du om du får titta i din spåkula?” (Lärare D). Då tar läraren inspiration 

från karaktären Spågumman som förutspår texters innehåll. Anledningen till varför 

materialet inte används är för att läraren menar att elever kan hänga upp sig vid namnen 

och korten på läsfixarna. När lärare D högläser kan det gå till så här:  

När det är något som är svårt, då stannar jag upp och säger, vad menade de med det här? Vad tror 

du? Och då brukar jag inte ta de som räcker upp handen […] utan jag kör ju såna glasspinnar. 

[…] Eller vad kommer hända nu? (Lärare D). 

 

Vid högläsning förklarade fyra av lärarna modellering som ett vanligt tillvägagångsätt när 

de högläser (Lärare A, B, C & D). Två av lärarna har även modellering som ett av sina 

syften med högläsning i undervisningen. Modellering förklarade lärarna genom att de visar 

eleverna hur de läser en text, vilket leder till att de får kunskaper om hur de kan förstå en 

text. När lärarna modellerar använder eller utgår de från tankesättet En läsande klass och 

lässtrategierna för att elever ska få en ökad läsförståelse (Lärare A & C). Modellering 

förklarade en av lärarna genom att elever ska få syn och kunskap om hur de kan läser texter 

samt få läsförståelse (Lärare A). En av lärarna angav att lärares högläsning handlar mycket 

om att modellera för att elever ska bli goda läsare och kunna bearbeta texter för att de ska 

veta vad de har läst och inte bara att de har hört en text (Lärare C).  

 

Samtliga lärare förklarade att elever får göra textkopplingar under högläsningen genom att 

koppla innehållet till sig själv eller till något annat, exempelvis en annan bok. De anser att 

det är viktigt att hjälpa elever att göra kopplingar till olika aspekter under läsning för att 

kunna relatera innehållet till något. Att ställa frågor är också ett vanligt tillvägagångssätt 

bland lärarna, både för att modellera hur elever ska förstå texter men även för att kunna 

göra textkopplingar. Några av lärarna förklarade att de inte enbart brukar ställa frågor där 

svaren finns i texten utan mellan raderna för att utveckla elevers tänkande och läsförståelse. 
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Exempel på frågor som lärarna ställer är: ”Vad betyder det här? Vad menar författaren här? 

Hur skulle ni känna om det var så här? Har ni mött det här någon gång?” (Lärare D & E).  

5.3.3 Efter högläsning 

När lärarna har läst klart för eleverna samtalar de med eleverna på olika sätt om det lästa. 

Samtalen brukar omfatta textens innehåll där de vanligtvis gör en sammanfattning. Två av 

lärarna utgår från läsfixarna och använder Cowboy Jim som handlar om att sammanfatta 

texters innehåll och se ut det viktigaste ur texter (Lärare A & C). För att inte eleverna ska 

hänga upp sig på figurerna använder inte alltid lärarna Cowboy Jim. Exempel på frågor 

som lärarna ställer om texter är: ”Vad är det viktigaste som har hänt? Vad kände personen? 

Hur skulle du känt om det var så här?” Förutom cowboyen använder även två lärare ett 

mjukisdjur som ska föreställa en frågeapa vid högläsning. Anledningen till varför 

cowboyen och frågeapan används är för att det ska bli en återkoppling och tydlighet för 

eleverna (Lärare A & C). Lärare A kallar inte sitt arbetssätt som sammanfattningar i början 

utan återkopplingar:  

I början kanske vi inte gör så många sammanfattningar när man läst, utan hellre återkopplingar, att 

om man ska fortsätta läsa samma bok vid ett annat tillfälle […] så kanske vi gör en återkoppling 

och då blir det en form av en sammanfattning. Men så småningom så övergår vi mer till att göra 

rena sammanfattningar […], att ha med det viktigaste och en röd tråd […] (Lärare A).  

 

Enligt två av lärarna har många elever i årskurs 1 svårt att sammanfatta texter (Lärare D & 

E). Elever kommer oftast ihåg innehållet men de kan tycka det är svårt att veta vilka delar 

som ska tas med i sammanfattningen. Ibland kan även en del elever glida iväg i sina tankar 

och lyfta fram aspekter som inte har med textens innehåll att göra.  

 

När fyra av lärarna låter eleverna få skapa inre bilder under högläsningen får eleverna inte 

se böckernas bilder eftersom de efter högläsningen ska få rita sina inre bilder (Lärare A, 

B, C & E). Lärare D beskrev att eleverna alltid får skapa inre bilder under högläsning och 

visar därför inte några bilder för eleverna. Efter högläsningen kan det bli en diskussion då 

eleverna får berätta om sina inre bilder för varandra. Följande är vad lärare D förklarade:  

Det vanligaste är att de får rita till exempel en favorit sekvens eller något som var det läskigaste i 

boken. Eller vad var det roligaste i det här kapitlet, eller något som du har tänkt på liksom. Eller 

att de får göra en utveckling, att hur skulle din variant bli då? (Lärare D).  

 

Efter läsningen arbetar även en del lärare med att göra textkopplingar av det lästa. Två 

lärare beskrev att elever får göra paralleller till exempelvis sina egna liv eller till andra 

böcker som de har läst (Lärare D & E). Lärarna förklarade att det kan bli som en diskussion 
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mellan läraren och eleverna som kan leda till något lärande. Förutom att samtala om texters 

innehåll och göra kopplingar brukar även några av lärarna samtala med eleverna om texters 

uppbyggnad (Lärare A & C). Ett syfte med högläsningen enligt två av lärarna är att elever 

ska få syn på olika texttyper och genrer. Efter högläsningsmoment kan lärarna samtala med 

eleverna om hur olika texter är uppbyggda. Eleverna kan exempelvis få göra en gemensam 

mindmap med kännetecken för olika texttyper som de har läst. 

5.4 Resultatsammanfattning 

Lärarna har en positiv inställning till högläsning i undervisning och anser att det är viktigt 

att använda. Samtliga lärare är överens om att högläsning kan bidra till flera positiva 

effekter för elever. Genom högläsning får elever kunskap om olika texttyper och dess 

uppbyggnad, ordförrådsutveckling, gemensam läsupplevelse samt läs- och 

skrivutveckling. Lärarna framhåller att högläsning måste värnas om eftersom det är 

språkutvecklande för elever och kan bidra till mycket. I årskurs 1 högläser lärarna några 

gånger varje vecka som vanligtvis brukar ske under samma tidpunkt under skoldagen eller 

när det ges tillfälle. Lärarnas gemensamma syfte med högläsningen är att elever ska få en 

gemensam läsupplevelse och förberedelse för sin egna läsning.  

 

Inför högläsning väljer lärarna lämpliga böcker att läsa utifrån exempelvis elevers intressen 

eller önskemål. Vid högläsningsmomentet går lärarna tillväga på både liknande och skilda 

sätt. Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt bland lärarna är att modellera olika 

lässtrategier utifrån En läsande klass med syftet att eleverna ska kunna utveckla sin 

läsförståelse och ta sig an texter på egen hand. Vid högläsningen är det även vanligt att 

lärarna arbetar med ordkunskap, bilder, textkopplingar och samtal om texter. Beroende på 

lärarnas syfte med sin högläsning bearbetas texter på olika sätt efter högläsningen. Det är 

vanligt att eleverna får sammanfatta texters innehåll och göra textkopplingar till sig själva 

och till andra texter. När lärarna har som syfte att eleverna ska skapa inre bilder får de efter 

läsningen rita och diskutera med varandra om det lästa. Avslutningsvis använder samtliga 

lärare högläsning i undervisningen och anser att det är gynnsamt för elevers läs- och 

skrivutveckling.   
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6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens undersökning samt resultat utifrån tidigare forskning, 

styrdokument och studiens teoretiska utgångspunkt. Avsnittet avslutas med en slutsats 

kring vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Jag ville undersöka hur lärare i årskurs 1 beskriver sitt arbete med högläsning i 

undervisning och därför utfördes en kvalitativ undersökning. Ett flertal lärare på olika 

skolor kontaktades om de ville medverka i studien. Det var enbart fem lärare på två olika 

skolor i samma kommun som kunde delta i studien då andra lärare hade tidsbrist. Jag ville 

även intervjua lärare som för närvarande arbetar i årskurs 1 men på grund av lärarnas 

tidsbrist fick två lärare intervjuas som för närvarande arbetar i årskurs 2. Däremot utgick 

lärarna från hur de arbetar med högläsning i årskurs 1, vilket kan uppfylla studiens syfte. 

Syftet med urvalet var från början målstyrt, (Se kap. 4.1) men eftersom endast ett fåtal 

lärare kunde delta i studien fick delvis ett bekvämlighetsurval genomföras. Intervjuerna 

med lärarna var semistrukturerade vilket gav möjligheten att ställa följdfrågor till lärarna 

för att få detaljerade svar (Bryman, 2011, s. 368-369). Eftersom jag har tolkat det 

insamlade materialet så kan resultatet bli vinklat personligt. Jag var medveten om det  

innan undersökningen och därför försökte jag vara neutral för att mina uppfattningar och 

erfarenheter inte skulle påverka studiens resultat. Intervjuerna har utförts på liknande sätt 

eftersom jag har utgått från samma intervjuguide, vilket kan ses som en fördel (Se Bilaga 

3). Lärarna har fått tid att tänka och de fick välja plats för intervjuerna, vilket jag tror kan 

skapa en trygghet (Bryman, 2011, s. 416). Intervjuerna spelades in och transkriberades för 

att jag skulle kunna rikta mitt fokus på lärarnas svar och inte behöva anteckna. En fördel 

med att jag spelade in intervjuerna och transkriberade var att jag kunde lyssna och skriva 

ut intervjuerna. Jag kunde även citera lärarnas svar vilket kan göra resultatet mer levande 

och tillförlitligt, eftersom intervjupersonernas exakta ordval finns med i citaten och inte 

min tolkning (Bryman, 2011, s. 428).  

 

Vid den första intervjun visade det sig att jag hade kunnat ändra ordning på någon av 

frågorna och att följdfrågor var svårt att ställa. Däremot var det semistrukturerade 

intervjuer som gav mig mycket information eftersom frågorna inte behövde tas i samma 

ordning och intervjun kunde bli som ett samtal. En pilotstudie hade kunnat genomföras 
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före första intervjun, för att kunna säkerställa att frågorna och deras ordning fungerar 

(Bryman, 2011, s. 258-259). Eftersom studien hade en tidsbegränsning och det var svårt 

att hitta deltagare till undersökningen kunde inte en pilotstudie utföras.  

 

Observationer är även en metod som jag hade kunnat använda mig av. Jag valde bort 

observationer eftersom syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete 

med högläsning. Ytterligare en orsak var att undersökningen är tidsbegränsad och flertalet 

av lärarna hade tidsbrist. Även en kvantitativ undersökningsmetod med enkäter valdes bort 

eftersom jag ville ha utförliga beskrivningar och resonemang om lärares arbete med 

högläsning.  

 

I relation till studiens trovärdighet är det svårt att få en hög reliabilitet eftersom den sociala 

miljön varierar på olika ställen, beroende på var undersökningen genomförs (Bryman, 

2011, s. 353). Studien utgår från lärares beskrivningar av deras arbete med högläsning och 

därför blir det svårt att få samma svar på frågorna vid en ny undersökning med andra 

deltagande lärare. För att öka studiens reliabilitet var målet att undersöka ett flertal skolor 

eftersom samma skola kan arbeta på liknande sätt. Dock kunde det inte uppfyllas på grund 

av lärarnas tidsbrist utan det resulterade i endast två olika skolor. Däremot kan en styrka 

vara att resultatet visar på olika arbetssätt trots att lärarna enbart arbetar på två olika skolor. 

Studien bygger på kvalitativa undersökningar med ett litet antal deltagare och därför går 

resultatet inte att generalisera. Däremot behöver urvalet för kvalitativa metoder vara så 

representativt som möjligt (Bryman, 2011, s. 169, 369, 372). Syftet var ett målstyrt urval 

men på grund av tidsbrist hos lärarna och en tidsbegränsning av undersökningen blev inte 

urvalet så representativt. Undersökningen kan ändå ha bidragit till en ökad och djupare 

förståelse av ämnet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning, 

styrdokument och studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

De deltagande lärarna har en positiv inställning till högläsning i undervisningen och anser 

att det kan bidra till flera positiva effekter för elevers läs- och skrivutveckling. Det 

överensstämmer med tidigare forskning som beskriver att högläsning kan vara 
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språkutvecklande på flera olika sätt (Beck & McKeown, 2001b, s. 10; Isbell et al., 2004, 

s. 159; Jönsson, 2007, s. 10; Skoog, 2012, s. 46). Att skapa gemenskapskänsla var ett 

vanligt syfte med lärarnas högläsning, vilket kan jämföras med Nordenstam och Widhe 

(2017, s. 98) som menar att gemenskapskänsla kan gestalta elevers erfarenheter som de får 

möjlighet att ta del av.  

 

Utifrån min tolkning ser lärarna inte högläsning som att de enbart öppnar en bok och 

högläser, vilket kan jämföras med Johnston (2016) som menar att högläsning behöver ske 

på ett systematiskt sätt där syfte och metod är genomtänkt. Däremot upplevde jag utifrån 

en del av lärarnas beskrivningar att de läser när tid finns över och att de enbart tar en bok 

i bokhyllan och högläser. Det motsäger Johnstons (2016) och Kindles (2009) synsätt om 

att det krävs ett systematiskt tillvägagångssätt samt lika mycket planering för högläsning 

som för andra lektioner (Johnston, 2016, s. 41-42; Kindle, 2009, s. 209 ). Majoriteten av 

lärarna planerar inte in tid för högläsning i undervisning, vilket också framgår av Skoog 

(2012) som menar att högläsning vanligtvis förekommer som ett inslag som inte knyter an 

till det andra klassrumsarbetet (Skoog, 2012, s. 195). Däremot kan en förklaring till varför 

det inte sker varje dag eller vid en viss tid vara relaterat till lärarnas tidsbrist. Det 

överensstämmer med Santoro et al. (2008) som förklarar lärares upplevelser av att de 

behöver mer tid för att kunna använda sig av högläsning i undervisning oftare (Santoro et 

al., 2008, s. 406-407).  

 

Vid högläsning är det vanligt att lärarna högläser skönlitteratur, vilket också framgår av 

Schmidt (2013) som förklarar att lärare vanligtvis prioriterar skönlitteratur, men lyfter fram 

betydelsen av att elever behöver erbjudas olika texttyper (Schmidt, 2013, s. 18-19). Det 

styrks även i läroplanen där det framgår att elever ska få möta olika texter som 

kapitelböcker, bilderböcker, sagor, berättande texter etc. (Skolverket, 2018, s. 253). Inför 

högläsning väljer majoriteten av lärarna sådana böcker som elever inte hade kunnat läsa 

på egen hand eftersom de vill utnyttja momenten till att alla elever kan ta del av innehållet 

oavsett förmåga, vilket stämmer med Jönssons (2007) resonemang om att alla elever kan 

ingå i högläsningsmoment oavsett förmåga (Jönsson, 2007, s. 10). En av lärarna väljer 

även mer avancerade böcker med syftet att elever ska få en djupare läsupplevelse. Det 

överensstämmer med Nordenstam och Widhe (2017) som framhäver att mer avancerade 

böcker kan ge elever större läsupplevelser än om de hade läst på egen hand (Nordenstam 

& Widhe, 2017, s. 105). Lärarnas användning av avancerade texter vid högläsning kan 
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relateras till den proximala utvecklingszonen som handlar om avståndet mellan elevers 

aktuella utvecklingsnivå och den nivå de kan nå genom lärares modellering. Högläsning 

kan då fungera som ett stöd för elever då de kan ta till sig texter som befinner sig på ett 

större avstånd när det gäller både form och tematik (Lundberg & Reichenberg, 2011, s. 91; 

Nordenstam & Widhe, 2017, s. 105, 109).  

 

Flera av lärarna ser många fördelar med En läsande klass men reflekterade över materialet 

och anser att elever inte får hänga upp sig på karaktärerna. Personligen anser jag att det är 

bra att lärarna använder materialet eftersom de verkar tillämpa det på ett medvetet sätt och 

genom variation. Lärarnas resonemang om fixering av lässtrategierna får stöd av Eckeskog 

(2013) som menar att om elever kan strategier och symboler riskerar de att bli fokus istället 

för en utvecklad läsförståelse. Vidare menar Eckeskog (2013) att det inte finns någon 

anledning att elever ska kunna strategier eller symboler, utan syftet är att de ska bli 

strategiska läsare och få en ökad förståelse (Eckeskog, 2013, s. 97). Liknande synsätt 

framgår också av Keene och Zimmermann (2013) som menar att det kan bli problematiskt 

om fokus ligger på strategiernas namn och inte hur lässtrategierna fungerar (Keene & 

Zimmermann, 2013, s. 605) Däremot kan lässtrategierna förmodligen vara bra om de 

används på ett medvetet och genomtänkt sätt, eftersom elever får bättre förståelse av en 

texts innehåll när de arbetar med läsförståelsesstrategier (Eckeskog, 2013, s. 97). Det styrks 

även av läroplanen då det framgår att ett av de centrala innehållen för årskurs 1-3 är 

lässtrategier för att elever ska kunna förstå och tolka olika texter (Skolverket, 2018, s. 253).  

 

Lärarna använder inte alla lässtrategier ur En läsande klass eftersom en del är för 

avancerade för elever i årskurs 1. Däremot fanns det delade meningar bland lärarna om 

vilken lässtrategi som de inte prioriterar. Lärare D använder inte Cowboyen eftersom hen 

menar att den är för svår för elever i årskurs 1 och att de vanligtvis har svårt att 

sammanfatta. I likhet med läraren framhäver Diehl (2005) att elever vanligtvis tycker att 

det är svårt att sammanfatta texter. Antingen berättar elever för mycket om texters innehåll 

eller enbart någon mening (Diehl, 2005, s. 65-66). Istället för Cowboyen fokuserar lärare 

D på att elever ska få skapa inre bilder, vilket kan kopplas till Konstnären. Däremot arbetar 

inte lärare A, B och C med Konstnären vid högläsning i årskurs 1. Till skillnad från lärare 

D uppfattade jag att de andra lärarna inte låter eleverna få skapa så mycket inre bilder vid 

högläsning. Det kanske beror på att de anser i likhet med Nielsen Hibbing och Rankin-

Erickson (2003), att elever vanligtvis har svårt att skapa inre bilder, men att de ändå vill 
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att de ska träna på det eftersom det är en viktig del i läsförståelse (Nielsen Hibbing & 

Rankin-Erickson, 2003, 758-759).  

 

Materialet En läsande klass utgår från modellerna RT, QtA och TSI. Vid intervjuerna var 

det ingen av lärarna som nämnde modellerna utan enbart materialet En läsande klass. 

Modellerna RT och TSI kan kopplas till det sociokulturella perspektivet då elever kan 

stödjas i den proximala utvecklingszonen, eftersom elever kan få stödstrukturer, så kallat 

scaffolding med hjälp av de fyra strategierna (Diehl, 2005, s. 57). Lärarnas arbetssätt med 

högläsning kan även relateras till modellen QtA genom att de ställer frågor om texters 

innehåll till eleverna. Exempel på frågor som en lärare ställer är: ”Vad händer här?” ”Vad 

betyder det här?” Det kan relateras till QtA där lärare kan ställa den typen av frågor till 

elever för att de ska få syn på att det finns en författare bakom alla texter samt för att öka 

elevers förståelse av texter (Beck et al., 1996, s. 387; McKeown, Beck, Blake, 2009, s. 

223).  

 

Vid högläsning kan det vara en utmaning för hur lärare väljer att ställa frågor. Flera frågor 

som ställs samtidigt kan bidra till att elever får svårt med eftertanke, reflektion och samtal 

på djupet. Därför kan lärare behöva ställa frågor som är planerade och genomtänkta. När 

lärare ställer för många frågor kan elevers egna frågor bli färre (Eckeskog, 2013, s. 99). 

Däremot behöver lärare visa på betydelsen av att ställa frågor eftersom eleverna själva kan 

vilja ställa frågor till det som läraren läser (Eckeskog, 2013, s. 92). Frågor kan vägleda 

elever i sitt tänkande och bygga upp en förståelse för innehållet (Jönsson, 2007, s. 235). 

Däremot får det inte ställas för kontrollerande frågor för då kan elever känna sig styrda 

(Johnston, 2016, s. 41-42; Sipe, 2000, s. 258, 272). Utifrån lärarnas beskrivningar tolkar 

jag att de använder modellerna RT, QtA och TSI på ett varierat sätt eftersom En läsande 

klass utgår från modellerna samt att lärarna förklarade att de arbetar med modellernas 

grundstrategier.  

 

Ett vanligt tillvägagångsätt för de deltagande lärarna vid högläsning är modellering. I 

lärarnas undervisning kan modellering innebära att visa de strategier som En läsande klass 

bygger på. Lärarnas modellering kan relateras till begreppet scaffolding (Se kap. 3.6), då 

lärare modellerar läsförståelsestrategier som elever ska kunna använda vid sin egen 

läsning. Stödet som lärare ger elever genom modellering kommer förändras allt eftersom, 

då de succesivt kommer ta mer ansvar själva (Skoog, 2012, s. 46-47, 63-64).  
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Utifrån lässtrategin klargöra samtalar lärarna om svåra ord med elever vid högläsning. Två 

av lärarna brukar visa bilder relaterade till svåra ord innan de högläser för att eleverna ska 

få ordet förklarat både muntligt och visuellt. Eckeskog (2013, s. 99) håller med lärarna i 

att barn kan lockas in i berättelser när de får se bilder som har någon anknytning till ord 

eller texters innehåll. Däremot menar Jönsson (2007) att elever ibland kan bli låsta i deras 

föreställningsvärldar om lärare visar bilder som inte stämmer överens med elevers inre 

bilder. Elever gör ofta konkreta kopplingar som kanske inte överensstämmer med bilder i 

boken eller lärares förklaringar, och då kan deras föreställningar hämmas (Jönsson, 2007, 

s. 149). Vidare förklarade en annan av lärarna att hen strävar mot att eleverna ska våga 

räcka upp handen och fråga när de inte förstår. Det framgår också av Eckeskog (2013) som 

menar att lärare kan uppmuntra barn till att fråga när de inte förstår ord eller begrepp 

(Eckeskog, 2013, s. 98-99).  

 

Lärarna anser att de inte får stanna upp för mycket i texter och exempelvis förklara svåra 

ord eller ställa frågor eftersom elever kan tappa innehållet. Det kan jämföras med Eckeskog 

(2013) som menar att det är vanligt att ordförståelse är i fokus vid högläsningstillfällen 

som kan leda till att texters innehåll får stå tillbaka. Texters innehåll kan därför bli röriga 

för elever när lärare stannar upp vid flera tillfällen under läsning. Därför är det 

betydelsefullt att lärare väljer ut ord i förväg som ska förklaras (Eckeskog, 2013, s. 97). 

Två lärare väljer ut ord i förväg men några menar att de märker när de kommer till ett svårt 

ord eller att de känner igen texten så de vet när de ska stanna. Däremot behöver inte ord 

och uttryck alltid förklaras av lärare eftersom elever kan förstå genom att lärare läser med 

inlevelse och tydlig ton (Eckeskog, 2013, s. 98). En av lärarna stannar inte alltid upp vid 

svåra ord för att elever inte ska tappa innehållet, och för att elever kan förstå innebörden 

av ord genom sammanhanget. Det kan jämföras med modellen TSI som handlar om att 

lärare ska uppmuntra elever till att antingen ignorera ett svårt ord eller försöka förstå 

genom sammanhanget (Brown et al., 1995, s. 256-257). Utveckling av ordförråd i samband 

med högläsning kan kopplas till svenskämnets centrala innehåll där det beskrivs att elever 

ska få möta olika texttyper. Genom texterna kan elever utveckla ord och begrepp för att 

uttrycka sig (Skolverket, 2018, s. 253-254). I kommentarmaterialet förtydligas det genom 

att ett stort ordförråd är gynnsamt för olika språkliga uttrycksformer (Skolverket, 2017a, 

s. 17).   
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Att skapa inre bilder var ett vanligt tillvägagångssätt med lärarnas högläsning. En av 

lärarnas förklaringar till varför elever ska skapa inre bilder överensstämmer med Nielsen 

Hibbing och Joan (2003) som har visat att barn konfronteras regelbundet med bilder genom 

TV och filmer som skapar visuell representation för dem. En vanligt förekommande 

svårighet för förståelse av texter är att elever inte kan beskriva sina bilder i huvudet när de 

läser. Elever kan säga att de inte ser någonting vilket kan bero på begränsat ordförråd, lite 

bakgrundskunskap och brist på medvetenhet om att visualisera texters innehåll (Nielsen 

Hibbing & Rankin-Erickson, 2003, 758-759). En av lärarna menar att elever ofta har svårt 

att skapa inre bilder. Därför kan lärare modellera och låta elever använda sina fem sinnen 

för att möjliggöra inre bilder (Mills, 2009, s. 326-327). När eleverna har skapat inre bilder 

får de vanligtvis måla de, vilket styrks av läroplanen som visar på att elever ska få skapa 

och uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2018, s. 257).  

 

6.3 Slutsats  

Utifrån tidigare forskning och denna studiens undersökning har flera olika tillvägagångsätt 

belysts som lärare kan använda vid högläsning i undervisning. Högläsning kan även 

relateras till styrdokumenten (Se kap. 3.5) och därför är det betydelsefullt att lärare 

högläser för elever. Genom studien har det även framkommit flera positiva effekter som 

högläsning kan bidra till för elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Tidigare forskning 

och lärarnas beskrivningar av sitt  arbete med högläsning har gett mig kunskap om hur 

lärare kan arbeta med högläsning i undervisning, vilket kan tillämpas vid min kommande 

yrkesroll i F-3.  

 

Vidare forskning utifrån denna studien skulle kunna vara att undersöka hur progressionen 

ser ut med högläsning från årskurserna 1-3. Det skulle vara av intresse eftersom denna 

studien har undersökt lärares beskrivningar av sitt arbete med högläsning i årskurs 1. I 

undersökningen nämnde alla lärarna läsförståelse i samband med högläsning, både som ett 

arbetssätt men även som en möjlighet med högläsning. Därför hade det varit av intresse att 

undersöka hur lärare arbetar med högläsning för elevers läsförståelseutveckling. Det skulle 

även vara av intresse att få syn på elevers inställning till och upplevelse av högläsning i 

undervisning eftersom denna studie undersökt lärares beskrivningar.  
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Jag heter Eleonor Licht och studerar min sista termin till Grundskollärare F-3 på högskolan 

i Jönköping. Under vårterminen ska jag skriva mitt examensarbete om högläsning. Syftet 

med min studie är att undersöka hur lärare i årskurs 1 beskriver sitt arbete med högläsning 

i undervisning och hur det kan utveckla elevers läs- och skrivutveckling. För att jag ska 

kunna samla in material så söker jag lärare som kan tänka sig att delta i min studie. Jag 

kommer att ha intervjuer med dig som lärare för att ta reda på hur du arbetar med 

högläsning i undervisningen. Intervjuerna kommer att spelas in för att jag sedan ska 

transkribera de. Min studie följer forskningsetiska aspekter, vilket innebär att dina 

uppgifter och svar kommer förvaras så obehöriga inte kan ta del av de. Du kommer även 

vara anonym i studien, vilket innebär att ditt namn eller din arbetsplats inte kommer finnas 

med i studien. Att medverka i min studie är frivilligt och du har rätt som deltagare att 

avsluta intervjun om du önskar det. När mitt examensarbete är klart kommer det att 

publiceras på DIVA och då kan du ta del av det där.  
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Intervjuerna kommer att spelas in för att jag sedan ska transkribera de. Det insamlade 
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Eleonor Licht  

Mail: XXXXXXXX@student.ju.se   
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2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

______________________________________

 _______________________________

_______ 

Din e-mejl: 

_______________________________________________________ 

 

 

 

  

mailto:XXXXXXXX@student.ju.se
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1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? (F-3, 1-6 osv)  

3. Vad tänker du på när du hör ordet högläsning?  

4. Använder du dig av högläsning i undervisningen?  
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o Sitter bara still  
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▪ På en matta 

▪ Annat  

o Äter frukt 

o Måla 

o Annat?  

▪ Är det samma varje gång eller olika?  

6. Varför använder du högläsning i undervisningen? 

7. Hur går du tillväga vid högläsning i årskurs 1?  

o Hur gör du?  

▪ Före läsningen 
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▪ Efter läsningen  
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▪ (Ordförråd  
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8. Om du jämför din högläsning med hur du arbetar med högläsning i årskurs 2 och 3.  

o Vad skiljer sig?  

o Är det lika ofta?  

o Gör du på samma sätt?  

o Hur tänker du kring val av bok i de årskurserna?  

9. Vad för olika texter läser du för eleverna? (berättande, fakta, sakprosa) 

o Vad tänker du på när du väljer bok?  

o Får elever vara med och välja bok?  
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