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Antal sidor: 30 

Högläsning är en viktig aktivitet som 
främjar elevernas ordförråd och utvecklar 
språk- och läsutveckling, samt 
medvetenheten om hur en berättelse är 
uppbyggd. Men det räcker inte med att bara 
läsa direkt ur boken. Läraren behöver även 
undervisa om lässtrategier som eleverna till 
slut själva kan använda vid individuell 
läsning. För att ta reda på hur lärarna i 
denna studie beskriver sin användning av 
högläsning tar studien sin utgångspunkt i en 
kvalitativ ansats med semistrukturerade 
intervjuer. Genom semistrukturerade 
intervjuer med fem lärare från en skola 
besvarar studien följande frågeställningar:  
• Hur används högläsning av läraren i 

klassrummet, och hur anpassas 
högläsningen till eleverna?  

• Hur hanteras lässtrategier vid lärarens 
högläsning? 

• Vilket syfte har lärarna med 
högläsning?  

• Vilka fördelar och nackdelar anser 
lärarna finns vid högläsning?  

Resultat är tolkat och baserat på den 
hermeneutiska teorin. Studien utgår från 
den sociokulturella teorin där lärandet i 
samspel med andra är en förutsättning. 
Resultatet visar att lärarna använder sig av 
lässtrategier under högläsning för att 
utveckla elevernas läsförståelse och 
ordförråd, samt att lärarna beskriver 
högläsningen som positiv.  
 
 

Reading aloud is an important activity that 
promotes pupil´s vocabulary and develops 
language and literacy development, and the 
understanding of how a story is constructed. 
But it's not enough to just read directly from 
the book. Teachers also need to teach reading 
strategies those pupils eventually self-operated 
by individual reading. To find out how the 
teachers in this study describe their use of 
reading aloud study takes as its starting point a 
qualitative approach with semistructured 
interviews. Through semi-structured 
interviews with five teachers from a school 
study answers the following questions: 

• How is reading aloud used by the teacher 
in the classroom, and how is reading 
aloud adapted to the students? 

• How are reading strategies used during 
reading aloud by the teacher? 

• What is the purpose of the teachers by 
reading aloud? 

• What advantages and disadvantages do 
the teachers find in reading aloud? 

Results are interpreted and based on the 
hermeneutic theory. The study is based on the 
socio-cultural theory where learning in 
interaction with others is essential. The results 
show that teachers use reading strategies for 
reading aloud to develop students' reading 
comprehension and vocabulary, as well as 
teachers describe recital positive. 

 

Sökord: högläsning, läsförståelse, ordförråd, lässtrategier, läs- och skrivutveckling, read aloud, vocabulary  
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1 Inledning		

För att fungera i det dagliga samhället behöver en människa enligt Ingvar Lundberg (1934) 

och Mats Myrberg (u.å) kunna 50 000 ord. En 7-åring kan ungefär 5 000-7 000 ord och en 17-

åring som läser ofta kan 50 000- 70 000 ord, medan en 17-åring som inte läser ofta kan 

mellan 15 000- 17 000 ord (Svedala kommun, u.å.). För att människan ska kunna förstå en 

text får den inte innehålla mer än 5-10 % nya ord (Preutz, 2012). Ungefär 80 % av 

människans ordförråd kommer ifrån att läsa eller bli läst för (Svedala kommun, u.å.). 

 

Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS] studerar läsförmågan hos elever 

från fjärde klass (Skolverket, 2012). Syftet är att undersöka vilken läsutveckling eleverna har i 

Sverige, jämfört med andra länder i EU och OECD-länder. I studien undersöker man vilken 

förmåga eleverna har att förstå, tolka och värdera texter och vilken läsförståelse eleverna har 

av skönlitteratur och sakprosa. Sverige ligger förhållandevis till andra OECD-länder bra till 

vad det gäller elevernas läsförståelse, men under de senaste mätningarna har resultaten visat 

på en försämring (Skolverket, 2012).  

 

Programme for International Student Assessment [PISA] undersöker 15-åringars kunskap 

bland annat i läsning. Resultaten från 2012 visar att svenska elevers läsförståelse har sjunkit, 

framförallt gällande lågpresterande elever och pojkar (Skolverket, 2013). En anledning till att 

elevernas resultat har blivit sämre kan enligt PIRLS (Skolverket, 2012) förklaras genom att 

läsförståelsen av sakprosatexter är försämrad.  

 

I skolan är det vanligare att eleverna läser skönlitterära texter än faktatexter. Eleverna i 

Sverige får mer sällan än andra länder undervisning i lässtrategier, vilket tidigare studier har 

visat är något skolan måste hjälpa eleverna med eftersom det har betydelse för avkodningen 

och förståelsearbetet (Skolverket, 2012).  

 

Studiens syfte är att undersöka hur fem lärare i årskurs 1–3 på en skola beskriver 

användningen av lärarnas högläsning. För att undersöka detta utgår arbetet ifrån en kvalitativ 

ansats och materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer med dessa fem lärare. 

Resultatet jämfördes med tidigare forskning, litteratur, skolans styrdokument och den 

sociokulturella teorin.  
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2 Bakgrund	

2.1 Sociokulturella	perspektivet	

Den sociokulturella teorin härstammar från Lev Vygotskij (1896-1934) som studerade 

utvecklingen, lärandet och språket (Säljö, 2012). Han hade ett speciellt intresse för 

människors utveckling ut ett biologisk och sociokulturellt perspektiv. Språket och 

kommunikationen samspelar mellan barnet och omgivningen och sker i samspel med andra 

individer. ”I Vygotskijs teori hör språket och kulturen ihop och den verbala tanken är inte 

medfödd” (Westlund, 2012, s.20). Enligt Westlund (2012) sker lärandet i samspel med andra 

individer där barnets kultur och språkliga sammanhang har betydelse.  

 

Inom den sociokulturella teorin är mediering ett huvudbegrepp som förklaras som ett redskap 

människan använder för att få förståelse för omvärlden (Säljö, 2012). Dessa redskap är både 

språkliga och materiella. De språkliga redskapen grundar sig i vilka tidigare erfarenheter och 

kunskaper vi har sedan tidigare. Beroende på vad en människa har upplevt påverkas det hur vi 

talar. De fysiska redskapen är något som vi använder för att kunna utöva en kunskap (Säljö, 

2012). Inom läsutvecklingen är bland annat högläsningen ett medierade verktyg som kan 

användas för att utveckla läsförståelse och ordförrådet hos eleverna.   

 

För att barnet ska få ny kunskap behöver det befinna sig i den proximala utvecklingszonen. 

Det är en zon som barnet befinner sig i när barnet ”[…] inte klarar [av arbetet] på egen hand 

idag men på egen hand kan klara av imorgon” (Westlund, 2012, s.21). Vygotskij menar att 

under den dynamiska processen i det sociala samspelet sker imitation. Imitation påminner om 

scaffolding som psykologen Jerome Bruner introducerade (Westlund, 2012). Scaffolding 

handlar om hur läraren eller mer kunniga kamrater i början av en inlärningsprocess stöttar en 

elev och succesivt låter eleven lösa uppgiften på egen hand (Westlund, 2012; Gibbons, 2002). 

Internalisering viktigt inom Vygotskijs teori och handlar om när ett barn utvecklar sina 

kognitiva funktioner i en gemensam aktivitet för att sedan använda kunskapen på egen hand. 

”Övergången från det sociala till den individuella sker inom denna zon för inlärning” 

(Westlund, 2012, s.21). Detta kräver enligt Westlund (2012) att läraren är medveten om vilka 

individuella kunskapsnivåer eleverna har.  
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Säljö (2012) anser att det är språket som bidrar till att vi människa kan kommunicera och 

uttrycka oss genom tal och skrift. Med hjälp av det skrivna och talade språket samtala och 

skapa en ömsesidig förståelse för alla medmänniskor (Säljö, 2012). Vid varje samtal har varje 

individ med sig sin sociokulturella bakgrund, värderingar och kunskaper. I detta möte berikas 

inlärningsmiljön med många olika åsikter och tankar bygger ett gemensamt lärande 

(Westlund, 2012). 

2.2 Begreppsdefinition		

2.2.1 Högläsning	

Genomgående i arbetet kommer jag beskriva högläsning. Det denna studie syftar på är den 

högläsning som läraren genomför, och inte den högläsning när eleverna läser högt. Under 

intervjuerna syftade frågor om högläsning på all högläsning som lärarna gör, både vid 

fruktstund och vid övriga lektionssammanhang. Högläsning är ett verktyg lärare i skolan kan 

använda för att bland annat utveckla elevens ordförråd och läsförståelse. För att högläsningen 

ska bli betydelsefull behöver olika lässtrategier tillämpas, och i denna studie får vi ta del av 

vilka lässtrategier som lärarna beskriver att de använder.  

2.2.2 Läsförståelse	

När en elev kan läsa för att koppla av och läsa för att vara kritisk samt kunna tillägna sig 

information har eleven enligt Westlund (2012) en god läsförståelse. Eleven måste utveckla en 

förmåga att förstå texterna de läser, de ska inte bara läsa utan de ska även kunna reflektera 

över det de läser. När eleven har en god läsförståelse kan hen dra slutsatser och läsa mellan 

raderna i texterna. Eleven har läsförståelse när hen kan fylla i tomrummen som författaren 

lämnar åt läsaren. När läraren ska bedöma elevens läsförståelse räcker det inte med att hen 

kan svara på lättare frågor och har ett flyt när hen läser. För att eleven ska kunna få en god 

läsförståelse behöver läraren undervisa i lässtrategier (Westlund, 2012).  

2.2.3 Lässtrategier	

Westlund (2012) beskriver lässtrategier som fokuserade mentala redskap som en individ 

använder för att förstå en text och är tätt bunden med motivation och självkänsla. Om 

individen har en låg självkänsla eller låg motivation kan det bidra till att lässtrategier används 

på ett improduktivt sätt. Hon menar att lässtrategierna bidrar till mentala verktyg som ska 

hjälpa läsaren att förstå en text. De mentala verktygen bidrar till ökad läsförståelse genom att 

individen medvetet använder dessa. Hon belyser att det många gånger behövs olika 
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lässtrategier till olika texter. Vidare menar hon att det finns lässtrategier på olika nivåer; 

strategier för talspråksanalys, strategier för ordanalys och ljudanalys samt strategier för 

läsförståelsen. Forskarna Murphy och Alexander (2002) anser att det är skillnad på 

ytstrategier och djupstrategier. En elev som förstår en text, anpassar läshastigheten och 

försöker förstå nya ord använder sig av ytstrategi medan en elev som kan presentera det 

huvudsakliga budskapet, jämföra och ställa sig kritisk till texter använder sig av en 

djupstrategi. Både ytstrategi och djupstrategi tillämpas oftast tillsammans beroende på vilken 

text eleverna läser. För att eleverna ska lärs sig djupstrategier och hur olika strategier kan 

kombineras utgår man ifrån undervisningsmodellerna RT, TSI och CORI (kap. 2.3) 

(Westlund, 2012).   

2.3 Vetenskapligt	baserade	modeller	i	lässtrategier			

Reciprocal teaching, Transactional strategies instruction och concept oriented reading 

instruction är tre vetenskapliga undervisningsmodeller som enligt Westlund (2012) bidrar till 

elevernas utveckling av läsförståelsen. Syftet med dessa är att eleverna på egen hand ska 

kunna strategierna på egen hand för att uppnå ökad läsförståelse (Westlund, 2012).  

2.3.1 Reciprocal	Teaching	(RT)	

Syftet med Reciprocal Teaching (RT) är att hitta en undervisningsmetod för att stötta svaga 

läsare till att använda strategier som de starka läsarna använder sig av. Genom att låta 

eleverna stanna upp och förklara hur de tänker med ”tänka högt” metoden under studierna 

kunde forskarna Palincsar och Brown ta reda på vilka strategier som starka läsare använder 

sig av för att få förståelse av det de har läst. Westlund (2012) menar att forskarna kom fram 

till att det är fyra huvudstrategier som eleverna använder sig av, dessa är att de: förutspår 

handlingen och ställer hypoteser, ställer egna frågor om texten, klargör otydligheter och 

sammanfattar texten (Westlund, 2012).  

 

Genom att använda ”tänka högt” metoden 2–3 dagar under 3–4 veckor visar sig ge goda 

resultat på läsförståelsen enligt Westlund (2012). Läraren behöver synliggöra omedvetna 

processer för att elever som har svårt att ta till sig en text. Westlund (2012) menar att syftet är 

att göra eleverna aktiva i direktundervisningen i läsförståelsestrategier. Tanken är att eleverna 

på egen hand ska kunna använda sig av de modeller som läraren undervisar om. 

Läsförståelsen påverkas enligt forskarna Palicsar och Brown av tre faktorer: texten, balans 



 

 5 

mellan elevernas förkunskaper och textinnehåll samt användningen av lässtrategier 

(Westlund, 2012, s.76).  

 

I ett arbete med RT börjar läraren med att välja en kortare text som ska bearbetas med 

eleverna. Sedan förklarar läraren strategen de ska använda, samtidigt som läraren tänker högt 

hur hen själv använder strategin. Eleverna observerar och testar sedan själva eller i grupp på 

texten. Läraren diskuterar tillsammans med eleverna hur man har används strategin och varför 

samt när man kan använda den. Därefter repeteras samma strategi vid flera tillfällen med 

olika texter (Westlund, 2012).  

 

För att anpassa de fyra huvudstrategierna till eleverna använder Westlund (2012) sig av 

karaktärerna: Spågumman Julia (förutspår), Nicke nyfiken (ställer frågor), Fröken detektiv 

(klargör otydligheter) och Cowboy-Jim med lasso (fångar in det viktigaste). Dessa karaktärer 

kan liknas med karaktärerna Spågumman, Reportern, Detektiven, Konstnären och Cowboyen 

som en läsande klass (Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 2014) använder med läsfixarna.  

2.3.2 Transactional	Strategies	Instruction	(TSI)		

Transactional Strategies Instuction (TSI) utgår enligt Westlund (2012) från samma 

huvudstrategier som nämndes tidigare i RT (kap. 2.3.1). I arbetet med TSI ska läraren inte 

fokusera på rätt eller fel svar utan lyssna på hur eleven sätter ord på sin läsförståelse. När 

läraren uppmanar eleverna att tänka högt kan de i en dialog tolka innehållet i texten 

tillsammans. Under elevernas individuella läsning kan de sätta post-it lappar i texten där de 

finner svåra ord eller har svårt att tolka texten för att tillsammans med läraren klargöra 

otydligheter.  

 

TSI bygger på att strategiundervisningen bedrivs under hela läsåret, helst hela skoltiden. 

Tanken är att läraren tydliggör förståelsestrategierna och undervisar i hur eleverna ska 

använda genom att tänka högt. Fokus ligger på vikten av att använda strategierna och till 

vilken nytta. TSI undervisningen syftar mer till lärarens förhållningssätt till läsundervisningen 

jämfört med RT som följer ett bestämt program (Westlund, 2012).  

2.3.3 Concept–oriented	reading	instruction	(CORI)	

Concept-oriented reading instruction (CORI) utformades genom ett intresse för naturkunskap 

hos eleverna i en studie. CORI översätter Westlund (2012) till begreppsorienterad 

undervisning och utgår från elevernas naturliga intresse för hur naturen fungerar. Den 
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viktigaste länken mellan elevernas nyfikenhet och kunskapsutvecklingen är att förstå 

läsningens betydelse. Guthrie et al. (2004) anser att motivation och engagemang har visat god 

effekt på läsengagemang, läsförståelse, strategianvändning och bidrar ökad ämneskunskap i 

samband med högläsningen.  

 

Ett arbete med faktatexter utifrån CORI startar med att elevernas frågor blir utgångspunkten 

för arbetet. Elevernas nyfikenhet ska bidra till att eleverna blir intresserade och vilja läsa för 

att lära.  När eleverna ska läsa faktatexter utgår de enligt Westlund (2012) från en mall där 

eleverna ska: 

1. läsa rubriken och studera bilderna  

2. läs första meningen 

3. skriv en fråga som eleven tror sig få svar på i boken 

4. läs texten och försök hitta svaret 

5. skriv ner svaret 

2.4 Styrdokument		

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b) 

övergripande mål och riktlinjer ska utbildningen bidra till elevens utveckling och lärande. 

Skolan ska även bidra till elevernas livslånga lust att lära genom trygghet och gemenskap. 

Dessutom ska skolan och vårdnadshavarna gemensamt ansvara för elevens skolgång 

(Skolverket, 2011b). Elevens resultat ska inte påverkas av vilken socioekonomisk bakgrund 

de har, utan skolan ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) erbjuda alla elever rätt stöd och 

stimulans för att på en individuell nivå utvecklas att nå så långt som möjligt i sin 

läsutveckling.  

 

Språket är enligt Kursplanen i svenska (2011b) människans redskap för att tänka, lära och 

kommunicera. Enligt Kursplanen i svenska (Skolverket, 2011b) ska undervisningen ge eleven 

möjlighet att utveckla och använda språket på ett rikt och nyanserat sätt. Det är viktigt att ha 

ett brett och varierat ordförråd för att förstå och kunna medverka i samhället. Undervisningen 

bör därför stimulera elevens intresse till att läsa och skriva genom att de får möta 

skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Det är i mötet med olika texttyper 

som eleven ges möjlighet till att utveckla sin förståelse för omvärlden och även sin egen 

identitet (Skolverket, 2011a; 2011b).  
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Vidare uttrycks det i Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011a) att 

eleven behöver undervisas om lässtrategier för att kunna få en bred och fördjupad 

läsförståelse. Eleven behöver få hjälp med att lära sig olika lässtrategier både i avkodning- 

och förståelsearbetet, samt utveckla ordförrådet (Skolverket, 2011a). Kommentarmaterialet 

till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011a) lyfter även fram att den svenska skolan generellt 

läser och skriver berättande texter oftare än till exempel sakprosa.  

2.5 Litteraturgenomgång		

Högläsning tillsammans i klassrummet kan bidra till positiva läsupplevelser för eleverna 

(Marx Åberg, 2014). Ivarsson (2008) poängterar att högläsning kan bidra med mer än 

gemenskap och samvaro. När läraren inte samtalar om textens innehåll och form blir 

högläsningen en social aktivitet (Ivarsson, 2008). Lundberg (2007) anser att eleverna bör få 

lyssna på högläsning varje dag, eftersom det är viktigt för elevernas språkutveckling. 

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) påpekar att språket i böckerna skiljer sig från 

talspråket, vilket bidrar till ett bredare ordförråd. I en studie av Ehri och Robbins (1994) 

framkommer det att högläsningen har god effekt på elevernas utveckling av ordförråd och att 

det är viktigt att eleverna är aktiva och engagerade i läsningen, vilket även High, LaGasse, 

Becker, Ahlgren och Gardner (2000), Swanson et al. (2011), Snow et al. (1998) och Tjernberg 

(2013) håller med om. Swanson et al. (2011) menar även att det inte bara är elevernas 

ordförråd som utvecklas, utan även elevernas läsförståelse, deras språk och den fonologiska 

medvetenheten. Saracho och Spodek (2009) menar att högläsningen gynnar elevernas språk- 

och läsutveckling och utvecklar medvetenheten om hur en berättelse är uppbyggd.  

 

Det räcker inte enbart att läsa högt för att högläsningen ska bli meningsfull, utan eleverna 

behöver få läsestrategier och diskussioner genom högläsningen för att få positiva resultat 

(Santoro et al., 2008). Jönsson (2007) hävdar att lärarens syfte är det väsentliga vid 

högläsning. ”Om man nu tycker att högläsning är viktigt måste man vara medveten om 

svårigheterna och komma fram till metoder så att man får alla eleverna med sig.” (Stensson, 

2006, s.121). För att eleverna ska kunna nå målen i sin läsutveckling menar Leland (2013) att 

läraren måste vara medveten om att alla elever i klassrummet har olika behov och behöver 

olika metoder. För att behålla intresset hos eleven menar Santoro et al. (2008) att det är viktigt 

att samtala tillsammans med eleverna under längre högläsningsböcker. Även Jönsson (2007) 

betonar vikten för elevernas lärande genom kommunikation och samtal vid högläsning. 

Jönsson (2007) anser även att det är under samtalet som läraren kan bilda sig en uppfattning 
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om vilken förståelse eleverna fått, samt att eleverna kan delge övriga elever med sina tankar 

och åsikter. Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) anser dock att samtal vid högläsning 

kan bli bekymmersamt eftersom det finns en risk för att vissa elever tappar fokus på 

berättelsen för att de associerar andra elevers svar och fokuserar mer på det än på berättelsen. 

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) påstår därför att samtalen bör ske innan eller 

vänta till efter högläsningen i stora grupper. Dock anser de att samtalet är det mest väsentliga 

under högläsning, därav bör högläsning ske i mindre grupper för att ge alla elever utrymme att 

samtala. Marx Åberg (2014) menar att läraren ska göra uppehåll för att förklara och 

tydliggöra ord och sammanhang under högläsningen. Om eleverna har texten framför sig när 

läraren läser högt anser hon att elevernas läsprocess stärks. Eleverna får en ljudbild och 

behöver inte avkoda orden, utan kan fokusera på ordens betydelse när det är läraren som 

uttalar orden (Marx Åberg, 2014). Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver under 

högläsning inte fokusera på språkets uppbyggnad och får möjlighet att förbättra sin 

läskunnighet genom samtalen (Swanson et al. 2011). Tjernberg (2013) menar att elever som 

har svårt för att läsa och skriva får en möjlighet att lyckas muntligt.  
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3 Syfte	och	frågeställningar		

 

Syftet är att undersöka hur fem lärare i årskurs 1–3 på en skola beskriver användningen av 

lärarens högläsning i grundskolans tidiga år.  

 

Syftet ska besvaras genom dessa frågeställningar:  

• Hur används högläsning av läraren i klassrummet, och hur anpassas högläsningen till 

eleverna?  

• Hur hanteras lässtrategier vid lärarens högläsning? 

• Vilka syften har lärarna med högläsning?  

• Vilka fördelar och nackdelar anser lärarna finns med högläsning?  
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4 Metod	och	material	

4.1 Kvalitativ	datainsamling	

Jag har valt att göra en studie med en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har 

använts. Valet av semistrukturerade intervjuer med kvalitativa frågor grundade sig i att jag 

under intervjun ville kunna ställa frågorna när de passade in i samtalet, samt kunna ställa 

följdfrågor vid behov. Esaiasson, Gillijam, Oscarsson och Wängnerud (2007) anser att det 

finns goda möjligheter till oväntade svar genom semistrukturerade intervjuer och möjlighet att 

ställa ytterligare frågor. Semistrukturerade intervjuer beskriver Bryman (2011) en 

intervjumetod som utgår från en intervjuguide som är indelad i olika ämnen. Frågorna är 

öppna och ställs och besvaras utan inbördes ordning under samtalets gång för att anpassas 

respondenternas svar under intervjuerna. Eftersom syftet med studien är att ta reda på hur 

lärarna beskriver deras arbete med högläsning är det mer användbart med respondenternas 

egna ord än siffror vilket en kvantitativ forskning är mer inriktad på (Bryman, 2011).  

4.2 Vetenskaplig	teori	

Arbetets data samlades in genom intervjuer med behöriga lärare från grundskolans årskurser 

1–3. Resultatet från intervjuerna har jag tolkat, vilket leder arbetet till det hermeneutiska 

perspektivet (Bryman, 2011) som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Hermeneutiken handlar 

enligt Thurén (2007) inte bara om att begripa, utan att ha eförståelse. Bryman (2011) och 

Thurén (2007) beskriver det hermeneutiska perspektivet som en central grund för att 

intervjuaren ska förstå svaren utifrån den intervjuades perspektiv. För att förstå vad 

respondenterna menar behöver jag som intervjuare göra en tolkning av deras svar. 

Kopplingen mellan förståelse av svaret ifrån intervjuarens synvinkel och intervjuarens 

tidigare erfarenheter har en stor betydande roll i tolkningen av svaret (Bryman, 2011). Thurén 

(2007) anser att man behöver ta hjälp av minnen, upplevelser och egen förståelse för att 

intervjuaren ska kunna tolka respondentens svar. Enligt Thurén (2007) är det viktigt att man 

sätter in respondenternas utsagor i rätt sammanhang när man tolkar. 

4.3 Kriterier	för	urval	

Mitt urval baseras på att arbetslaget på min VFU-plats använde sig av högläsning och därav 

kunde lärarna genom intervjuerna ge en beskrivning av hur de arbetar med högläsning i 

klassrummet med eleverna. Urvalet till arbetet är vad Bryman (2011) kallar det för ett 
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målinriktat urval. Utifrån arbetets syfte görs ett urval för att intervjua personer som är 

relevanta för arbete (Bryman, 2011).  

 

Esaiasson et al. (2007) använder icke slumpmässiga urval som likställs med Brymans 

målinriktade urval. Esaiasson et al. (2007) menar att det finns fyra typer av icke 

slumpmässiga urval: Första-bästaurval, självselektionsurval, snöbollsurval och kvoturval. På 

grund av arbetets begränsade tid valde jag att genomföra ett första-bästaurval eftersom jag i 

samband med arbetet hade VFU på en skola så gjorde jag valet att använda mig av min 

handledare och hennes kollegor i arbetslaget. Ett första-bästaurval beskriver Esaiasson et al. 

(2007) som ett urval där man använder sig av respondenter som är enkla att få tag på.   

 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar valde jag att intervjua fem stycken behöriga lärare 

som undervisar i årskurserna 1–3. Det viktigaste kriteriet för att delta i intervjuerna var att 

lärarna hade behörighet att undervisa i grundskolans årskurser 1–3. Det hade ingen betydelse 

om de hade ytterligare behörighet. Jag valde att inte göra ett urval utifrån hur länge de har 

varit aktiva lärare, utan alla fick delta oavsett år i verksamheten. Dessutom bidrar variationen 

på verksamma år till en intressant spridning, och om det har någon betydelse för när 

respondenterna blev utbildade. Eftersom samtliga sex lärare med inriktning 1-3 i arbetslaget 

platsade i urvalet var det en person som inte var på plats under intervjutillfällena och blev 

därmed exkluderad på grund av tidsbristen, därav fick jag fram mina fem respondenter. 

Anledningen till att det enbart var fem respondenter är den begränsade tiden till arbetet. 

4.4 Genomförande	och	bearbetning	av	material	

Under min VFU-period uppmärksammade jag att samtliga lärare i arbetslaget använde sig av 

högläsning. Jag frågade rektorn på skolan om jag fick fråga hennes personal om de ville delta 

i min materialinsamling till examensarbetet. Efter godkännande av hen ställde jag frågan till 

lärarna i arbetslaget samt om inspelning under intervju var okej. Samtliga lärare godkände 

muntligt sitt deltagande samt att jag fick spela in intervjun. Efter det informerade jag om de 

grundläggande etiska övervägandena (se 4.5). Efter VFU-perioden kontaktade jag min 

handledare och gav exempel på vilka tider jag kunde genomföra intervjuerna som hen tog 

med sig till arbetslagets möte där samtliga bokade in sin tid. Sedan kom jag tillbaka på 

avtalad tid för att genomföra intervjuerna. Till varje samtal avsatte jag 30 minuter och jag 

började med att presentera syftet med studien och vilka etiska överväganden (kap. 4.5) jag 

tagit hänsyn till utifrån Bryman (2011). Jag ställde frågan ytterligare en gång till respondenten 
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om intervjun fick spelas in, och efter ett muntligt bekräftande startade jag intervjun och 

ställde jag mina frågor (se bilaga 1). Bryman (2011) menar att man bör spela in intervjun 

eftersom intervjuaren ska kunna vara uppmärksam under samtalet och kunna ställa rätt frågor 

och inte behöva fokusera på att föra anteckningar. Efter varje samtal sparades ljudfilen på min 

dator och transkriberades till ett dokument. Under transkriberingen strök jag under mina 

frågor för att kunna urskilja mina frågor med respondentens svar. Första veckan i arbetslaget 

intervjuade jag en person, och kunde där med transkribera första intervjun direkt efter. Andra 

veckan intervjuade jag de fyra resterande, och transkribera dessa allt eftersom. När samtliga 

intervjuer var transkriberade klipptes alla frågor isär och kodades med respondenternas 

bokstav (A-E). Därefter kategoriserades samtliga frågor ihop till olika teman utifrån arbetets 

frågeställningar. När alla grupperingar var klara sammanställdes resultatet av intervjuerna.  

4.5 Etiska	överväganden		

När jag först frågade om ett deltagande och innan intervjuerna var jag noga med Brymans 

(2011) grundläggande etiska utgångspunkter. Jag informerade respondenten om mitt syfte 

med undersökningen och vilka moment som ingår i undersökningen samt att det är helt 

frivilligt att delta i intervjun. Jag upplyste även om att intervjuerna enbart är till för att 

användas till detta arbete och inget annat. Samtliga uppgifter från de medverkande 

behandlades konfidentiellt under hela arbetsprocessen. Jag förvarade personuppgifter som kan 

kopplas till respondenten på ett separat ställe från det insamlade materialet (Bryman, 2011). 

De etiska principerna som Bryman (2007) beskriver är:  

 

Informationskravet: Forskaren informerar om arbetets syfte. Respondenten har när som 

helst rätt att hoppa av, samt att det är frivilligt att delta.  

Samtyckeskravet: Det är respondenterna själva som avgör om de vill delta eller inte.  

Konfidentialitetskravet: Samtliga uppgifter om respondenterna ska förvaras för att total 

anonymitet uppnås av obehöriga.  

Nyttjandekravet: Det är enbart till detta arbete som uppgifter från respondenterna får 

användas. 

4.6 Reliabilitet	och	validitet	

Reliabilitet och validitet är viktiga faktorer för att få en överblick av vilken kvalitet en 

undersökning har (Bryman, 2011). Validitet är att man observerar, identifierar eller mäter det 

som ska mätas och inget annat. Reliabilitet är hur tillförlitligt materialet som samlats in är. 
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LeComte och Goetz (Bryman, 2011, s.352-353) skiljer mellan extern reliabilitet, intern 

reliabilitet, inter validitet och extern validitet:  

 

Extern reliabilitet är svår att uppfylla eftersom det är svårt att spara en social miljö och 

sociala förutsättningar. Därför bör intervjuaren befinna sig i en likande roll för att få förståelse 

och kunna tolka respondenternas svar. Reliabilitet kan jämföras med pålitlighet.  

Intern reliabilitet handlar om att samtliga som ska tolka materialet är eniga om hur det de ser 

och hör ska tolkas.  

Intern validitet handlar om att det ska finnas en god överrensstämmelse mellan observation 

och teoretiska idéer. Genom att delta i den sociala gruppen under en längre tid kan forskaren 

säkerhetsställa en hög grad av överrensstämmelse. Intern validitet är jämförligt med 

trovärdighet.  

Extern validitet är i vilken omfattning resultaten kan dra slutsatser till andra sociala miljöer 

och situationer. Extern validitet är jämförligt med överförbarhet. 

 

Eftersom jag har befunnit mig en lärarnas klassrum under min VFU-period fick jag 

möjligheten att skapa en förståelse för hur den sociala miljön och förutsättningarna såg ut. 

Dessutom läste jag även själv högt vid vissa stunder och har därmed befunnit mig i en 

liknande roll. I resultatdiskussionen kommer intervjuerna jämföras med litteratur och 

styrdokument. Eftersom jag har medverkat under vissa högläsningstillfällen har jag kunnat 

tolka respondenternas trovärdighet och avgöra vilken pålitlighet respondenternas svar har. 

Eftersom jag enbart har intervjuat fem lärare kan jag inte avgöra hur alla lärare generellt 

arbetar med högläsning, utan jag kan enbart göra en jämförelse med arbetslagets lärare. 
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5 Resultat	

Syftet med studien är att ta reda på hur fem lärare i årskurs 1–3 på en skola beskriver 

användningen av lärarens högläsning i grundskolans tidiga år. Samtliga lärare arbetar i samma 

arbetslag och nedan följer resultatet av intervjuerna där all högläsning nedan syftar till 

språkutvecklingen.  

5.1 Lärarnas	användning	av	högläsning	

Samtliga respondenter använder sig av högläsning i klassrummet, därmed får samtliga elever 

till respondenterna lyssna till högläsning varje dag. Dock uppger respondent A att hen har 

problem med rösten och överlåter gärna högläsningen till sina kollegor, varav en kollega 

arbetar fokuserat med högläsningen minst en gång i veckan med eleverna. Respondent B och 

respondent E arbetar tillsammans i en klass, och vid högläsningsstunden läser respondent B 

högt för hela klassen. Respondent E plockar då ut några elever till en mindre grupp och hade i 

början av terminen intensivsatsning med språkträning, men nu läser de mindre texter och 

tränar ljud, var man hör ljudet och rimmar. De diskuterar innehållet och vad de tror ska hända, 

för att öka motivationen att våga prata i hela gruppen, som är det slutliga målet. Respondent 

B, som har högläsningen i helklass, läser för tillfället Pippi (Lindgren, 2005) som har text och 

lite bilder och använder sig av diskussioner och samtal vid högläsningen. Respondent C 

förklarade att högläsningen i årskurs ett och en bit in på årskurs två handlar om att jobba med 

lässtrategier som de hanterar vid högläsning under skolans senare år (lässtrategier presenteras 

i 5.4). Respondent C menar att det är viktigt att arbeta med att kunna förutsäga en text, kunna 

samtala utifrån bilder, vad som har hänt och vad som kommer att hända i texten, samt svåra 

ord och skapa bilder i huvudet. Respondent A berättade att hen scannat in boken Pettson och 

Findus för att visa på projektorn under högläsningen eftersom eleverna tycker om bilderna i 

boken.  

 

Respondenter uppger under intervjuerna att de läser högt för barnen i samband med 

fruktstunden, som oftast sker efter första rasten. Respondenterna är eniga om att högläsningen 

ska vara en lugn och stilla stund. Respondent B och C uppger att toalettbesök och tvätta 

händer är något som eleverna inte ska göra under högläsningen, om det inte enligt respondent 

B är akut nödvändigt, medan respondent D anser att eleverna måste få gå iväg på toa om det 

är nödvändigt, men ser helst att de inte gör de. Respondent C menar att högläsningen ska vara 
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lugn och stilla så man kan samtala under och efter läsningen, och då är det viktigt att alla 

elever varit med i klassrummet för att kunna vara delaktiga.  

 

Respondent C förtydligar att tycker ”att högläsning är väldigt viktig att prata om tidigt, och att 

man också ska lyfta det tidigt på föräldramöten i f klass och prata om vinsterna”. Hen 

upplever nämligen att föräldrarna generellt inte förstår hur viktigt det är att läsa för sina barn. 

Det är inte förrän eleven går i årskurs tre och inte klarar målen som föräldrarna börjar undra 

varför de inte når målen i läsning. Respondent C menar då att en stor del av det kan ha med 

att göra att föräldrarna inte läst en enda saga för barnet när de var yngre.  

 

Respondent B upplever att eleverna är mer involverade i högläsningen idag jämfört med sin 

egen skolgång. Hen tror att det är tack vare strategierna som används idag är en bidragande 

orsak till att eleverna blir mer involverade i högläsningen. Det håller även respondent E med 

om, och tror att man arbetar medvetet med lässtrategierna idag. Respondent B menar att man 

ofta bara fick sitta och lyssna på högläsningen och inte räcka upp handen och fråga hela tiden 

om det som lästes. Respondent E tror att högläsningens syfte var berättelsen och inte som en 

träning för eleverna för att de sedan ska kunna förstå det de läser själva. Hen menar att syftet 

idag är att arbeta in lässtrategierna för att eleverna sedan ska kunna använda dem på egen 

hand när de läser själva. Respondent D tycker att man fokuserar mer på förståelsen och vilket 

syfte man har med högläsningen idag.  

5.2 Lässtrategi	under	högläsning	

Under intervjuerna framkom det att respondenterna använder sig av En läsande klass, eller 

Läsfixarna som Westlund (2012) väljer att kalla det. Respondent C uppger att det är viktigt att 

eleverna kan analysera texten, därför använder hen sig av text till text, text till mig och text 

till världen som Britta Stensson inspirerat hen till. Text till text beskriver hen är när eleven 

kopplar texten de läser till andra texter, tillexempel om man läser pippi så kan eleverna göra 

koppling till andra texter med ett föräldralöst barn. I text till mig kan eleverna känna igen sig i 

händelser som de själva har upplevt. Om man tillexempel läser något om en stad så kanske en 

elev har varit där och kan koppla det till sig själv. Det blir samma sak när eleverna kopplar 

text till världen, och kan tillexempel associera till exempel till huvudstäder. I början när 

eleverna gör analyser i text till mig så menar respondent C att det kan upplevas som tjatigt när 

varje elev ska berätta om vad de har varit med om. Men hen menar att man inte får glömma 

bort att det är ett steg i elevernas läsutveckling. Respondent B börjar med att läsa rubriken och 
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frågar eleverna vad de tror att det ska handla om när de ska läsa. Hen kan även visa bilder och 

låta eleverna diskutera utifrån dem. Dessutom brukar hen prata om hur de tror att berättelsen 

kommer fortsätta när hen har stoppat, vilket respondent E också gör. Respondent D och E 

använder sig av att eleverna säger stopp när de är svåra ord eller ord som de inte förstår. Men 

ibland när eleverna säger stopp för ofta menar respondent E att de får avvakta lite för att inte 

hacka sönder hela sammanhanget, vilket gör att man behöver hitta en balans under läsningen. 

Respondent D stannar även vid ord som hen misstänker är svåra och kan ha stor betydelse för 

innehållet. Sedan läser hen om samma stycke en gång till. Inför varje läsning sammanfattar 

respondent E tillsammans med eleverna det som har hände i texten förra lästillfället. 

Respondent E förklara dessutom att hen arbetar mer specifikt med läsfixarna vid andra 

stunder än högläsningen vid fruktstunden. Respondent A har en annan pedagog som arbetar 

mer systematiskt med lässtrategierna, som även finns med när respondent A läser högt. Då 

uppmanar hen eleverna att tänka på detektiven eller med tanken på konstnären under 

läsningen.  

5.3 Val	av	olika	högläsningstexter	

Samtliga respondenter läser helst skönlitteratur eller upplevelseböcker vid högläsningen. Men 

även faktatexter kan läsas någon gång, men övervägande skönlitteratur. Respondent C tycker 

om dikter och läser gärna det, och skriver även egna dikter som hen kan läsa för eleverna. 

Respondent A däremot beskriver dikter som ”ett rött skynke” och överlåter gärna det till 

någon annan, men gör det själv när arbetslaget ska arbeta med det, men inget hen gör 

självmant. Respondent C läser periodvis mycket gåtor eller uppdragstexter och instruerande 

texter, men antyder att det oftast är berättande texter och det är mer och mer kapitelböcker. De 

senaste åren har hen läst fler böcker av Astrid Lindgren (1907-2002) och jobbar mer med 

dem, vilken även respondent B gör som idag läser Pippi. Respondent A och E läser helst 

något de själva tycker om och som är lite roligare, till exempel Sune och Gummitarzan som 

respondent A gav som exempel. Respondent C uttrycker att ”man tar inte bara en bok hur som 

helst, utan man har ett syfte med varje bok”. 

 

Respondent D anser att det blir mer kvalitet på högläsning om den som läser tycker det är 

roligt att läsa själv, vilket hen gör. Respondent C menar att ”man får skilja på upplevelse och 

inlärning”. Hen menar att man inte läser en faktatext från pärm till pärm utan där blir det 

samtal kring elevernas erfarenheter. Respondent A anser att det kan vara lite lättare att läsa en 

faktatext eftersom när hen läser en upplevelsetext så vill hen gärna använda olika röstlägen 
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vilket påverkar hens röst negativt. Hen menar ”att en faktatext bara är att mala på”. 

Respondent E läser ofta skönlitterärt men har börjat få upp ögonen för att använda faktatexter 

under högläsningen och att målet är att använda det också, men att det är lätt att man hamnar i 

mer skönlitteratur. Respondent E tycker att det är viktigt med skönlitteratur, men även att det 

är viktigt med faktatexter också. 

5.4 Anpassningar	

För att anpassa högläsningen till att så många elever som möjligt uppger respondent B att hen 

gärna väljer en bok som de flesta känner igen karaktärerna i. Eleverna kan då göra kopplingar 

mellan boken och exempelvis filmer och teaterföreställningar. Många elever räcker då upp 

handen för att de känner igen och gör en koppling. Respondent C menar att det är svårt att 

möta alla elevers behov vid högläsning och att man inte har samma mål för alla elever vid 

högläsningen. En del elever kan till exempel ha målet att bara få en lugn stund för att hitta ett 

lugn i kroppen. Medan vissa elever förväntar man sig mer av och ställer frågor för att eleverna 

ska kunna göra en djupare analys. Respondent C säger att ”det är svårt att möta alla, men jag 

tror att de kan utvecklas på olika saker under samma bok”.  

 

Under intervjun berättar respondent D att hen tycker om att leva sig in i rollerna när hen läser 

skönlitteratur, vilket är skillnaden mot faktatext som respondent D upplever som mer 

fyrkantig.  Respondent A, D och E tycker det är viktigt att boken faller hen i smaken eftersom 

det kan vara svårare att leva sig in i boken om man själv inte tycker den är bra. Respondent E 

vill gärna läsa böcker som passar både tjejer och killar, men även sådant som de annars 

kanske inte får höra som man borde få göra i den åldern. Böcker som kan leda till samtal om 

människors olikhet kan man nästan hitta i de flesta skönlitterära böckerna menar respondent 

E. Respondent C anser att bokvalet grundar sig i vad som är aktuellt i klassen, det vill säga 

om många i klassen sitter och diskuterar en berättelse i matsalen så bör alla elever få samma 

chans att delta i de samtalen. Därför vill hen gärna läsa böcker som till exempel LasseMaja 

som just nu är populära, eftersom då får alla elever möjlighet att känna till Lasse och Maja 

och deras stad Valleby. Respondenterna D och E kan ibland läsa första boken i en bokserie 

för att eleverna som kan läsa på egen hand ska bli sugna på att läsa vidare i serien, men även 

för att hjälpa eleverna att skapa en förförståelse till huvudpersonerna och miljöerna för att 

eleverna ska orka läsa boken själva.   
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5.5 Fördelar	med	högläsningen		

Respondenterna är eniga om att det finns många fördelar med högläsningen. Respondent A 

menar att eleverna för möjlighet att skapa inre bilder och att man då behöver följa upp med en 

utav läsfixarna för att ta reda på var eleverna har landat och vad de har uppfattat. Hen menar 

”att lyssna på böcker är stort”, och tycker själv att det är otroligt avkopplande. Respondent D 

tycker att det är positivt att eleverna får möta flera olika slags böcker. Hen tycker att det är bra 

att eleverna får lyssna och samtala om böckerna de har lyssnat på. I högläsningen får eleverna 

möta flera nya ord och har samtal kring dessa för att gemensamt få en förståelse av orden. 

Respondent D menar att de kan samtala om ”Hur tror du att huvudpersonen känner sig nu? Nu 

stod det såhär.” sedan kan hen läsa om samma stycke för att eleverna ska få en chans att 

uppmärksamma känslan. Respondent E undvek i början av sin lärarkarriär att samtal eftersom 

”man vill ju inte störa eleverna med massa prat och så”, men nu tänker hen att samtalet är 

viktigt för elevernas läsutveckling. Respondent D menar att det är viktigt för läsförståelsen att 

man har samtal om böckerna.  

 

Respondent B och E anser att det positiva med högläsningen är att det skapar en gemenskap 

när man samlas kring en gemensam bok. Respondent B tror att högläsning är bra för elevernas 

läsutveckling i och med att de får höra många nya ord och att de diskuterar dessa med 

varandra. Eleverna får höra hur orden uttalas, vilket är positivt då det är en stor del i elevernas 

egen läsning. ”Jag tycker bara att det är positiva saker som man ska få in en gång om dagen” 

menar respondent B. Respondent E tror att ”om man läser mycket så betyder det något för en 

som människa”. Hen menar att man lär sig hur man själv fungerar och hur andra fungerar och 

hur andra människor kan ha det och man kan känna igen sig själv.  

 

Respondent E menar även att högläsningen bidrar till elevernas utveckling av fantasin. Hen 

menar att eleverna måste fått höra många berättelser innan de ska skiva egna berättelser 

senare. Även respondent C menar att det är viktigt att man pratar om vilken struktur boken 

har när man läser sagor och hur sagan är uppdelad och vilka sagotecken som finns. 

Respondent C tycker dessutom att det är positivt att man kan få in alla ämnen i högläsningen. 

Hen lyfter att alla elever inte har kommit lika långt i sin läsutveckling, men att alla ska kunna 

vara med och diskutera texter, vilket gör att hen ofta läser en bok i årskurs ett eller två för att 

alla elever ska känna till huvudpersonerna även fast vissa elever inte kan läsa de böckerna på 

egen hand än. Hen har även läst böcker som kanske egentligen enligt hen inte är bra 

högläsningsböcker, men om över halva klassen har läst en bok och pratar om den måste även 
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de svaga läsarna få möjlighet att delta i diskussionerna. De starka läsarna får möjlighet att läsa 

böckerna på egen hand. En annan fördel som respondent C lyfter är att högläsningen kan 

hjälpa elever att skapa en förståelse för huvudpersoner och miljöerna genom att läsa första 

boken i en bokserie. Därefter kan eleverna orka ta sig till böckerna på egen hand på ett helt 

annat sätt när de redan känner till huvudpersonerna och miljöerna som boken utspelar sig i.  

 

Respondent C beskriver även att det är viktigt att eleverna får höra ordstrukturen i böckerna 

eftersom språket skiljer sig mot hur vi människor pratar. Det språket menar hen att eleverna 

måste möta mycket mer än vad de gör. Hen menar att eleverna genom högläsningen får med 

sig grammatiken när de får höra hur man uttalar ord och hur man böjer vissa ord. Respondent 

B menar att högläsningen kan vara bra när eleverna får slappna av samtidigt som de lär sig, ett 

omedvetet lärande.  

5.6 Nackdelar	med	högläsningen	

Under intervjuerna hade respondenterna svårare att uppge nackdelar med högläsningen. Både 

respondent A och E uppger att högläsning i samband med fruktstunden kan vara negativ för 

vissa elever som lätt kan bli distraherade av frukten och att vissa elever stänger av och 

fokuserar på att äta sin frukt. Respondent A menar att man har frukt och högläsningen 

samtidigt för att vara effektiv och göra två saker samtidigt, eleverna får äta frukt och lyssna på 

en saga samtidigt, ”sen om det är det mest optimala, det är väl inte säkert”. Respondent E 

menar dock att eleverna som stänger av förmodligen redan stänger av innan högläsningen 

börjar, just för att fokusera på frukten, vilket märks när man samtalar om texten efter. 

Respondent B ser den stora gruppen som en nackdel under högläsningen eftersom det blir 

svårt för hen att se att alla hänger med. Respondent D menar att man behöver bygga upp en 

struktur innan högläsningen kan fungera, vilket kan vara ett problem med vissa grupper. 

Respondent C anser också att den stora gruppen kan vara problematisk när man ska titta på 

bilder, samt att alla elever inte får utlopp för sina tankar och funderingar. Nackdelen blir att 

alla inte får ut lika mycket av det när man läser i helklass, jämfört om man hade haft 

smågrupper. Därför måste man ibland enligt respondent C ha högläsning även i smågrupper.  

 

Respondent C lyfter en svårighet med de nyanlända eleverna som inte har ordförrådet, vilket 

bidrar till att de inte kan hänga med i texten. Men hen menar att det är något man får göra upp 

med de eleverna innan, att högläsningsstunden får bli en paus för dem eftersom läraren inte 

kan begära att de ska kunna lyssna och ta till sig av allt de läser. Nackdelen är att dock om det 
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finns elever som hela tiden ställer fråga för att förstå, vilket de har rätt till. Risken finns att det 

blir läsningen blir sönderhackad. Då behöver man göra en avvägning för hur mycket hen ska 

få fråga utan att det förstör för de elever som har lätt att hänga med.  

5.7 Sammanfattning	

Respondenterna läser högt för eleverna varje dag. Högläsningen sker oftast i samband med 

fruktstunden och då är det mestadels skönlitteratur som läses, men respondenterna har även 

börjat reflektera över att läsa faktatexter vid högläsning. Högläsning sker i helklass där alla 

elever deltar samtidigt, det framkommer inte om respondenterna läser i smågrupper bortsett 

från respondent E som arbetat fokuserat med en mindre grupp under högläsningen av 

respondent B. Respondenterna beskriver att de tycker det är viktigt att man har ett syfte med 

högläsning och att valet av bok har betydelse. Respondenterna ansåg att det fanns många 

fördelar som högläsningen bidrar med, bland annat att det utvecklar ordförrådet och elevernas 

läsförmåga. Nackdelar med högläsningen menar dem är att den generellt sker i samband med 

fruktstunden, vilket kan vara distraherande för eleverna. Under högläsningen uppger 

respondenterna att de använder sig av en lässtrategi, en läsande klass, vid högläsning.
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6 Diskussion		

6.1 Metoddiskussion	

Studiens syfte är att undersöka hur fem lärare i årskurs 1–3 på en skola beskriver 

användningen av lärarens högläsning. Valet av en kvalitativ metod med intervjufrågor 

grundar sig i jag ville ta reda på hur lärarna beskriver sin användning av högläsning. Genom 

att använda mig av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) hade jag möjligheten att 

ställa följdfrågor och få mer utvecklade svar från lärarna. I en enkätstudie skulle jag inte 

kunnat ha möjlighet att ställa följdfrågor i jämförelse med en intervju. Enkäter med slutna 

frågor tror jag kan medföra en risk med att lärarna väljer det svarsalternativ som liknar deras 

svar mest. Under intervjuerna fick jag möjlighet att få en tydlig överblick på hur lärarna 

använder högläsning i klassrummet med konkreta exempel, vilket enkäter begränsar. 

Nackdelen med att använda intervjuer som metod är att analysarbetet ställer kravet på mig att 

tolka lärarnas svar och presentera data som jag tolkat det. Fördelen vid en enkätstudie med 

svarsalternativ är att jag hade fått en sammanställning av data där procent av helheten 

presenteras. Under resultatsammanställningen av intervjuerna upplevde jag att de 

semistrukturerade intervjuerna hade gett mer fakta om jag hade genomfört denna metod innan 

och fått öva mig på vilka sorts följdfrågor som är relevanta att ställa. Detta arbetssätt var helt 

nytt för mig och jag hade önskat att jag hade mer rutin för att kunna ställa ytterligare frågor 

för att få fördjupande svar. Jag önskar att jag hade genomfört en pilotintervju (Bryman, 2011) 

för att kontrollera att frågorna fungerade och kunde användas till intervjuer, men eftersom 

tiden inte fanns var jag tvungen att strunta i det.  

 

Intervjuerna bokades in genom att jag erbjöd tider till respondenterna för att de skulle passa 

deras schema så bra som möjligt. Men det ledde dock till att jag enbart hade en respondent 

första veckan och resterande fyra under andra veckan. Hade jag genomfört intervjuerna igen 

hade jag försökt dela upp dessa för att hinna transkribera intervjuerna när de var aktuella i 

huvudet. Detta kan även påverkats av att jag inte själv bokade in intervjuerna utan lät dem 

skriva upp sig på mina erbjudna tider.  

 

Samtliga intervjuer spelades in för att undvika störande och avbrytande moment som att 

anteckna det lärarna berättade. Nackdelen med ljudinspelningar under intervjuerna menar 
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Bryman (2011) är att respondenternas svar kan bli påverkade eftersom de bli oroliga över vad 

de säger. Men att spela in samtal och dessutom elevsamtal för sambedömningar är inget som 

är ovanligt i arbetslaget, därför anser jag att mina respondenters svar bör påverkats minimalt 

av inspelningen. För att skapa en naturlig situation genomfördes intervjuerna i klassrummen 

eller grupprum där både jag och respondenterna kände igen miljön. 

 

Valet av respondenter grunder sig i tidsbristen på arbetet och möjlighet att hitta lärare som 

kan avsätta tid för intervjuer är svårt under vårterminen då mycket tid går åt till 

dokumentation och utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Därav är jag evigt 

tacksam för att lärarna i arbetslaget jag genomförde min VFU hos kunde avsätta tid för 

intervjuer till arbetet. Nackdelen med att jag valde fem lärare från samma arbetslag är att de 

arbetar väldigt lika med högläsning, vilket gör att respondenterna svarar likvärdigt. Om 

arbetet hade pågått under en längre tidperiod skulle jag valt att göra ett urval med lärare som 

arbetar med högläsning aktivt och lärare som ”bara läser från pärm till pärm” utan att ha ett 

syfte eller tanke bakom. Med ett sådant urval hade det förmodligen blivit ett mer varierat 

material att arbeta med.  

 

Anledningen till att jag har valt att könsneutralisera respondenterna är för att det enbart deltog 

en manlig respondent. Eftersom deltagandet garanterade anonymitet ansåg jag att det stärktes 

genom det könsneutrala personliga pronomenet hen eftersom könet var oberoende i urvalet. 

Arbetet har hög validitet då jag under min VFU kunde observera respondenternas 

högläsningssituationer och jämföra dessa med svaren jag fick under intervjuerna. 

 

Om arbetet hade genomförts från början hade jag fortfarande valt att genomföra en kvalitativ 

studie med semistrukturerade intervjuer, men förberett mig mer genom att genomföra en 

pilotintervju innan. Genom en pilotstudie tror jag att man hade varit mer förberedd på vilka 

följdfrågor som är lämpliga för att få ett djupare och bredare innehåll på materialet som 

samlades in under intervjuerna. Dessutom tror jag att frågorna hade justerats och ändrat 

ordning. Detta för att få ett bredare perspektiv på hur lärarna bedriver ordinlärningen när de 

inte använder högläsning hade det varit intressant att få veta vilka alternativa metoder som 

används.  
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6.2 Resultatdiskussion		

Syftet med studien har varit att undersöka hur fem lärare i årskurs 1–3 på en skola beskriver 

användningen av lärarens högläsning i grundskolans tidiga år. I detta avsnitt kommer jag göra 

jämförelser mellan respondenternas utsagor med litteratur, styrdokument och den 

sociokulturella teorin. Jag kommer även göra kopplingar till mina egna erfarenheter från 

VFU-platserna under utbildningen.  

 

Resultatet från mina intervjuer visar att lärarna i grund och botten arbetar på likvärdigt sätt 

med högläsning, vilket inte ger så mycket liv i detta arbete. Respondenterna uppgav att 

högläsning finns med i det dagliga schemat och deras elever får därmed lyssna till högläsning 

minst en gång om dagen. Lundberg (2007) anser att högläsning är viktigt för 

språkutvecklingen och därför bör eleverna få lyssna på högläsning en gång om dagen. Enligt 

Kursplanen i svenska (Skolverket, 2011b) ska undervisningen bidra med att alla elever har ett 

brett och varierat ordförråd. Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) anser att högläsning 

bidrar till ett bredare ordförråd eftersom språket i böckerna skiljer sig från talspråket. Även 

Saracho och Spodek (2009) menar att högläsningen även bidrar till elevernas språk- och 

läsutveckling samt utvecklar medvetenheten om hur en berättelse är uppbyggd. Samtliga 

respondenter uppgav att högläsning är viktigt för att eleverna ska få ett bredd och mer varierat 

ordförråd och respondent C uttryckte även att ”man aldrig får höra den ordstrukturen när vi 

talar” och menar att det är skillnad på talspråket och skriftspråket och av den anledningen 

behöver eleverna få lyssna till högläsning.   

 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b) 

ska skolan bidra till att eleverna individuellt utvecklas och når så långt som möjligt. Elevernas 

socioekonomiska bakgrund ska inte påverka vilka resultat eleverna uppnår, utan det är skolan 

ansvar att se till att alla individer når längsta möjliga kunskapsutveckling (SFS 2010:800). 

Men som Respondent C nämner så läser hen gärna böcker som är aktuella i klassen och 

böcker som hen anser att alla barn ska få höra. Detta för att oavsett hur långt en elev har 

kommit i sin läsutveckling ska få möjlighet att lyssna på detta. Jag kan även tänka mig att en 

del elever inte får möjlighet att lyssna till de aktuella böckerna i hemmet, vilket kan påverkas 

av den socioekonomiska situationen i hemmet. Genom att läsa böcker som är aktuella ger det 

trygghet och gemenskap, som dessutom är skolan uppdrag enligt Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b).  
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Jönsson (2007) anser att elevernas lärande vid högläsning sker genom kommunikation och 

samtal. Hon menar att eleverna får möjlighet att delge varandra kunskap genom att de får 

uttrycka sina tankar och åsikter utifrån deras egna erfarenheter och tidigare kunskaper. Inom 

den sociokulturella teorin samspelar språket och kommunikationen mellan eleverna och 

omgivning i samspel med andra elever (Westlund, 2012). När en elev befinner sig i den 

proximala utvecklingszonen kan hen lära sig av övriga elever. Mer kunniga elever och lärare 

kan stötta eleven tills uppgiften går att lösa på egen hand. Elevernas kultur och språkliga 

sammanhang har betydelse för att kunna lära av varandra (Westlund, 2012). Jag har tolkat 

mina respondenters utsagor som att högläsning sker i grupp, det vill säga inte individuellt med 

en elev. Därav lär eleverna i samspel med andra under samtalet, vilket blir en viktig faktor för 

elevernas möjligheter till utveckling av både språket och som människor   

 

Högläsningen sker i samband med fruktstunden hos samtliga respondenter. Ivarsson (2008) 

anser att det blir en social aktivitet när läraren och eleverna inte samtalar om texten och 

högläsningen bidrar då med gemenskap och samvaro. Respondent C menar att det är skillnad 

på inlärning och upplevelse. Jag tänker att eleverna ibland kan behöva njuta av berättelsen 

under fruktstunden och inte fokusera så mycket på själva språket, meningsbyggnad och 

analysera händelser, utan bara få njuta till en berättelse. Däremot anser jag att man alltid lär 

sig något i skolan och om man då samtalar efter berättelsen kan man backa tillbaka för att 

analyser texten. Självklart måste man stanna vid svåra ord och tydliggöra oklarheter. Men 

diskutera och analysera anser jag kan vänta ibland.  Dominković, Eriksson och Fellenius 

(2006) menar att det finns en risk med samtalet vid högläsning. De anser att det finns en risk 

för att vissa elever tappar fokus på berättelsen för att de associerar andra elevers svar och 

fokuserar mer på det än på berättelsen. Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) anser 

därför att samtalen bör ske innan eller vänta till efter högläsningen när det sker i helklass. När 

högläsning sker i smågrupper tror jag dock att det finns möjlighet för diskussion och analys, 

eftersom när det enbart är några elever som får sina röster hörda.   

 

Enligt kursplanen i svenska (Skolverket, 2011b) ska elever möta skönlitteratur från olika tider 

och delar av världen. Eleverna ska även möta olika texttyper för att få möjlighet att skapa 

förståelse för omvärlden och sin egen identitet. Samtliga respondenter uppger att de läser 

mestadels skönlitterära böcker, men att faktatexter någon gång kan få plats i undervisningen. 

Respondent C läser mestadels skönlitteratur och faktatexter, men kan även läsa dikter, gåtor 

eller uppdragstexter. Lärarens uppdrag utifrån kursplanen i svenska (Skolverket, 2011b) är att 
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undervisa i olika textgenre, det räcker med andra ord inte att bara läsa en skönlitterär bok bara 

för att det är lättast. Eleverna har olika behov och intressen som behöver olika texter för att 

kunna utveckla sin förståelse. Respondenterna A och E väljer gärna texter som de själva 

tycker är roliga att läsa.    

 

Respondent D tycker att det är positivt att eleverna får möta många olika slags böcker under 

högläsningen, men samtliga respondenterna väljer i första hand att läsa skönlitterära böcker, 

frågan är då om eleverna får möta så många olika böcker som behövs eller inte. Jag anser att 

eleverna behöver få möta olika textgener för att anpassas till elevernas olika intressen. Det 

räcker inte att läsa böcker med olika budskap, eller som är riktade mot tjejer eller killar. Man 

får inte glömma att det även finns elever som har intresse i naturkunskap, eller som är 

intresserad av historia eller fysik. Dessa elever behöver också få lyssna till högläsning på de 

böcker som de själva väljer att läsa.  

 

Enligt Kursplanen i svenska (Skolverket, 2011b) behöver eleverna undervisning i lässtrategier 

för att kunna få en fördjupad läsförståelse. Westlund (2012) anser att eleverna behöver 

utveckla en förmåga att förstå texterna de läser, det räcker inte med att enbart läsa utan de ska 

även kunna reflektera över det de läser. Forskarna Murphy och Alexander (2002) menar att 

eleverna behöver ha djupstrategier för att kunna jämföra och vara kritiskt till det de läser. När 

eleverna enbart kan förstå texten och försöka förstå nya ord används enbart en ytstrategi.  

Under högläsningen uppger respondenterna att de samtalar om innehållet och diskuterar svåra 

ord. De använder sig av en läsande klass och utgår under högläsningen från läsfixarna olika 

karaktärer. Dessa karaktärer grundar sig i undervisningsmodellen Reciprocal Teaching 

(Westlund, 2012). Palincsar och Brown är forskare som tagit fram de fyra huvudstrategierna 

att förutspå handling, ställa frågor om texten, klargöra otydligheter och sammanfatta texten 

(Westlund, 2012). Dessa huvudstrategier använder sig respondenterna B, C, D och E utav 

under högläsning. De uppger att de visar bilder och läser rubriker och låter eleverna samtala 

kring det. Samtliga respondenter stannar vid svåra ord eller ord som eleverna själva ”stoppar” 

och anser svåra. Respondent D kan även stanna vid någon specifik händelse i texten och fråga 

eleverna exempelvis hur de tror att karaktären känner sig just nu?, har du själv upplevt detta?, 

vad tror du författaren menar här?. Genom att göra detta klargörs otydligheter i texten och 

eleverna får även själva ställa frågor om texten. En fördel som Westlund (2012) anser med 

eleverna olika bakgrunder, värderingar och kunskaper är att eleverna kan bidra med många 

olika åsikter och tankar för ett gemensamt lärande. 
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7 Förslag	till	vidare	forskning		

Vidare forskning utifrån detta arbete kan vara att ta reda på vilka alternativa metoder lärarna 

använder sig av för att utveckla elevernas läsförståelse och ordförråd. Forskning kan även 

bedrivas genom att studera vilka nackdelar det finns med högläsning. Det finns mycket 

forskning som stödjer högläsning som verktyg för läs- och skrivutveckling. Men eftersom 

resultaten tycks fortsätta sjunka kanske vi stirrat oss blinda på hur mycket bra forskning det 

finns om högläsning. Skolan är i en ständig utveckling, och hur kan jag som lärare försätta 

utveckla och möta alla individer i ett klassrum där en bok ska möta alla elevers kunskapsnivå.   
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8 Avslutande	ord		

Jag vill rikta ett stort tack till de fem lärarna från min VFU-plats som tog sig tiden och 

medverka i intervjuerna. Ett särskilt tack till min handledare som hjälpte mig att komma igång 

och hamna på rätt spår med arbetet. Ett stort tack till min handledare på Jönköping University 

för stöttning och handledning under skrivprocessen. Vill även rikta ett tack till familj och 

vänner som ställt upp och peppat i med- och motgångar under arbetets gång. Tack!  

 

Erica Svensson 

Jönköping University, 2016.   
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10 Bilaga	

Intervjufrågor:  
• Hur länge har du arbetat som lärare?  
• Hur ser spridningen ut i barngruppen angående läs- och skrivutvecklingen? 

Starka/svaga elever?  
• Finns det elever i läs-och skrivsvårigheter?  
• Vet du om eleverna har intresse för att läsa på deras fritid?  
• Hur använder du dig av din högläsning i klassrummet? 
• Utgår du från någon lässtrategi med din högläsning? Om ja, vilken eller vilka 

lässtrategier utgår du ifrån?  Uppmanar du eleverna eller gör dem det automatiskt 
varje gång?  

• Hur anpassar du högläsningen till alla elevers varierande behov?  
• Vad för olika texter läser du när du ska läsa högt? Berättande, sakprosa, fakta.  
• Vad tar du hänsyn till när du väljer text?  
• Är det skillnad på att läsa en upplevelsetext eller läsa en faktatext? Fruktstund.   
• Vad tycker du är viktigt att tänka på när du har högläsning?  
• Får eleverna vara med och välja text? Varför? När får de välja?  
• Vilka nackdelar anser du finns med den didaktiska högläsningen?  
• Vilka fördelar anser du finns med den didaktiska högläsningen?  
• Har högläsningen förändrats något under de år som du arbetat som lärare? Om ja, hur?  
• Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 


