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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate how and why three elementary school teachers use read-

alouds as part of their everyday instruction. The questions at issue discuss the teachers’ intention 

with the read-aloud activities, their choice of appropriate books and texts, how their read-aloud carry 

trough and what possible correlation is visible between the read-aloud activity and pupils’ interest in 

reading and reading comprehension. The method to collect the data was a combination of 

observation and interviews. During the observations the purpose was to observe how the teachers’ 

read-aloud practice occurs and which activities that follows. The interview followed the observations 

with questions about the teachers’ thoughts and opinions of the subject. The findings shows that the 

teachers’ intention with their read-aloud practice is to elaborate the pupils craze for reading, their 

reading comprehension and their reading strategies. They all agree that reading aloud to children is 

significant. 
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1 Bakgrund 

 

Ett barn ensamt med sin bok skapar sig någonstans inne i själens hemliga rum egna 

bilder, som överträffar allt annat. Sådana bilder är nödvändiga för människan. Den 

dagen barnens fantasi inte längre orkar skapa dem, den dagen blir mänskligheten 

fattig. Allt stort som skedde i världen, skedde först i någon människas fantasi, och 

hur morgondagens värld ska se ut beror till stor del på det mått av inbillningskraft 

som finns hos de där som just nu håller på att lära sig läsa. Därför behöver barnen 

böcker. (Astrid Lindgren, 1958). 

 

Citatet ovan är yttrat av Astrid Lindgren vid ett tacktal då hon mottog H.C. Andersen 

medaljen. Det beskriver den stora betydelsen av böcker, barns fantasi och stadiet då ett 

barn lär sig läsa och inkluderas i de läsandes värld. Faktorer som jag anser sammanfattar 

denna studie med väl valda ord, uttryckta av personen som iklätt sig rollen som 

högläsare för väldigt många barn. Även Svensson (2009, 139) menar att ”fantasin och 

kreativiteten får sin näring i sagoläsandet och vi måste ha fantasi för att söka annorlunda 

lösningar på problem”. 

 

Högläsning är en aktivitet som är starkt kopplad till förskolan och grundskolans tidiga 

år. Många har vi minnen från stunder då man suttit i ring eller samlats i klassrummet för 

en stunds lyssnande till lärarens röst om berättelser som fängslat och införlivat 

känslointryck. Men vad är det egentligen som kan göra denna stund så fängslande och 

väcka en längtan efter att höra mer? Hur väljer lärare böcker lämpliga till högläsning? 

Och hur kan denna pedagogiska aktivitet påverka eleverna och deras förmåga att själva 

läsa och tolka litteratur?  

 

En fungerande läs- och skrivförmåga anses vara en del av våra mänskliga rättigheter. 

Detta belyser Skolverket (2012a, 13) i sitt diagnosmaterial ”Nya språket lyfter” där de 

även hänvisar till OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) 

som redovisar sin definition av läs- och skrivförmågan och varför dessa förmågor är av 

stor vikt för människan. Enligt OECD krävs dessa förmågor för att kunna: ”fungera i 

samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer, kunna tillgodose sina behov och 

personliga mål samt förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga 

förutsättningar” (Skolverket 2012a, 13). Att utveckla barns läs- och skrivförmåga kan 

då ses som en del av deras rättigheter och livsviktiga förmågor. Lundberg och Herrlin 

(2005, 9) har delat in den tidiga läsutvecklingen i fem dimensioner, denna studie 

fokuserar på de två av dessa, hur högläsning kan tänkas påverka läsförståelse och 

läsintresse. Författarna menar att dimensionerna samverkar. Har man kommit en bit på 

väg och har flyt i sin läsning kan man lättare minnas vad man läst och på detta vis få en 

mer utvecklad förståelse för det lästa. Den energi man la ned på avkodning kan istället 

användas till utveckling av sin läsförståelse. På samma vis är en god läsförståelse en 

förutsättning för läsintresse, och ett intresse för läsning gör att förståelsen blir bättre.  
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Marchessault och Larwin (2013) har genomfört en studie vid namn Structured read-

aloud in middle school: The potential impact on reading achievement. Deras mål var att 

undersöka elever på mellanstadiet i USA genom en komparativ studie på två skolor 

inom samma område. Undersökningen grundade sig på högläsningens fördelar inom 

språkutveckling, där en skola använde sig av väl planerad högläsning i sin undervisning 

och den andra av traditionell läs- och språkundervisning där inget speciellt fokus lades 

på högläsning. Skolorna genomförde ett test på höstterminen innan det pedagogiska 

arbetet tog sin start och därefter på vårterminen för att mäta resultaten och jämföra 

skolorna emellan. Det visade sig att klassen som bearbetat strukturerad högläsning fick 

bättre resultat, främst gällande förmågorna för läsförståelse och ordförråd.  

 

I kommande studie vill jag undersöka; hur en väl genomförd högläsning går till och hur 

det lästa kan bearbetas och eventuellt bli till något mer genom språkutvecklande arbete. 

Den nivå som granskas är åk 1, där läsning är i stort fokus eftersom eleverna själva 

förväntas lära sig läsa. Jag vill ta reda på hur elevers läsutveckling och lärarens 

högläsning kan mötas och samverka. Min förhoppning är att denna studie ska ge inblick 

i varför lärare väljer att arbeta med högläsning, vilka fördelar som kan finnas för elevers 

språkutveckling och hur detta arbetssätt kan inkluderas i den första läsinlärningen. 

Målgruppen för denna studie är blivande och verksamma lärare samt övriga intresserade 

av ämnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur och varför några lärare i åk 1 

arbetar med högläsning och vilken betydelse lärarna uppger att deras högläsning har för 

elevernas egen läsning.  

Frågeställningar 

 Vilket syfte har lärarna med sin högläsning? 

 Hur sker valet av högläsningsbok och vilka typer av böcker läser lärarna i åk 1? 

 Hur genomför lärarna aktiviteten högläsning och vilka aktiviteter genomförs i 

samband med högläsningen? 

 Vilka eventuella samband ser lärarna mellan sin högläsning och elevernas 

läsintresse och läsförståelse? 
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3 Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras forskning och teoretiska begrepp relevanta för denna studie. 

Denna genomgång kommer sedan ligga till grund för analys av studien.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Den sociokulturella teorin visar hur den mänskliga utvecklingen har ett nära samband 

med det sociala, historiska och kulturella sammanhanget, och därmed inte kan ses som 

en isolerad företeelse (Svensson 2009, 32). Den främsta företrädaren för teorin är Lev S. 

Vygotsky som menar att en central del av detta perspektiv är att alla fenomen som 

granskas ska ses som processer i rörelse och konstant förändring (Vygotsky 1978, 6−7). 

Cooter och Reutzel (2013, 5) menar att läsning inte endast är en kognitiv 

psykolingvistisk aktivitet utan även en social företeelse. Svensson (2009, 33−34) 

hänvisar till Vygotsky som förespråkar att människan behöver andra individer att spegla 

sig i för att utvecklas, socialt, kognitivt samt språkligt. Författaren betonar även att barn 

som deltar i kulturellt betingade verksamheter under ledning av en mer kunnig person 

får hjälp att öka sin tankeförmåga i sociala sammanhang. Svensson (2009, 36) menar att 

barn i åldern 7−8 år kan utveckla förmågan att lösa problem i tankarna, detta innebär att 

deras språk har internaliserats. Detta begrepp är centralt i Vygotskys teori och innebär 

att ”barnet måste ta till sig och omvandla ny kunskap och information så att det upplevs 

som barnets egen kunskap” (Svensson 2009, 36). Vygotsky (1978, 88) anser att lärande 

hos människan förutser en specifik social natur och en process där barn växer in i det 

intellektuella livet av de som finns i barnets omgivning. Svensson (2009, 39−40) 

hänvisar även till Jerome Bruner som har tagit intryck av Vygotsky och lägger stor vikt 

vid den sociala miljöns inflytande på barns sociala, kognitiva och övriga utveckling, 

något som kallas sociokognitiv teori. Han trycker på vikten av att vuxna stöder, leder 

och hjälper barn så att de klarar aktiviteter och problemlösningar på ett mer avancerat 

plan än vad de hade klarat av på egen hand. 

3.2 Styrdokument 

Höstterminen 2011 fick den svenska skolan en ny läroplan, Lgr 11. Cars och West 

(2015, 11) framhäver att denna nya läroplan har ett mer detaljerat fokus på mänskliga 

rättigheter, jämlikhet, förståelse och medkänsla än tidigare. Den svenska kursplanen 

inleder med att slå fast att ”språk är människans främsta redskap för att tänka, 

kommunicera och lära” (Skolverket 2011, 222). Skolverket menar att ett språk därför 

krävs för att kunna utveckla sin identitet och uttrycka känslor samt förstå andra och 

mötas i en värld med olika kulturer, livsåskådningar, generationer och språk. Körling 

(2012, 28) anser att styrdokumenten handlar om språk och demokrati samt varje elevs 

rättighet att få ingå i språket och kunna använda det. Hon antyder även att 

språkutvecklingsuppdraget handlar om att ansvara för att en ständig och pågående 

språkutveckling äger rum. Kursplanen (Skolverket 2011, 223) för svenska anger att 

elevers intresse för läsning ska stimuleras och att de ska möta en variation av 
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skönlitteratur. Kursplanen fastställer emellertid inte hur detta ska ske och Körling 

(2012, 29−31) menar att denna innehållsfråga blir till en tolkningsfråga för läraren. 

Språkutvecklingsuppdraget kan genom högläsning omfatta läroplanens ord om 

generositet, innehåll, och undervisning. Författaren antyder även att högläsning 

problematiserar ett innehåll, erbjuder kunskap om grammatik och meningsuppbyggnad, 

är en bro över till skriftspråket, skapar möten mellan elever, författare och illustratörer, 

uppvisar exempel på olika genrer, åskådliggör skillnaden mellan tal och skrift samt 

berör språkliga strategier. 

3.3 Internationella studier om läsförståelse och läsförmåga 

Skolverket sammanfattar resultaten av internationella studier i en rapport, den senaste 

om PISA-resultaten från 2012. PISA står för Programme for International Student 

Assesment och är en internationell studie som mäter elevers förmågor i matematik, 

naturkunskap och läsförståelse. Studien genomförs vart tredje år och undersöker i vilken 

grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden 

(Skolverket, PISA i korthet). Denna studie har genomförts sedan 2000 och Skolverket 

(2013, 6−7) skriver att svenska elevers resultat i läsförståelse sedan dess har sjunkit från 

att vara signifikant över OECD-genomsnittet till att placera sig signifikant lägre. I 

studien om läsförståelse är det de lågpresterande eleverna som tappat mest i Sverige. 

Skolverket menar att dessa försämrade resultat för Sveriges del sannolikt grundar sig på 

flera faktorer. En del av dem relaterade till skolan och andra till samhällsförändringar i 

stort. PISA:s definition av literacy angående läsning handlar om ”en individs förmåga 

att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, 

utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (Skolverket 

2013, 18). De menar att det är svårt att finna en adekvat översättning till begreppet 

literacy men att de valt läsförmåga alternativt läsning. Begreppet reading literacy 

definierar de som läsförståelse och menar att detta är en förmåga som används i en rad 

olika situationer och att det kan röra sig om olika typer av texter i olika media. 

Läsförståelse innebär även användning av olika lässtrategier som att sökläsa för att hitta 

information eller djupläsning för att förstå andra sätt att göra saker, tänka och vara 

(Skolverket 2013, 106). 

 

Sverige deltar även i den internationella studien PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study). Skolverket (2012b, 6) beskriver att denna undersökning mäter 

läsförmågan hos elever i årskurs 4. Undersökningen genomförs vart femte år och 

Sverige har deltagit vid tre tillfällen, 2001, 2006 och 2011, snart närmar sig det fjärde 

tillfället som sker i år, 2016. Skolverket (2012b, 6) förklarar att ”syftet med PIRLS är 

att ge kunskap om elevers läsutveckling i ett internationellt jämförbart perspektiv. 

Studien belyser läsförståelse av både skönlitteratur och sakprosa och ger information 

om elevernas förmåga att förstå, tolka och värdera texter”. I jämförelse med andra 

deltagande OECD- och EU-länder är svenska elevers resultat högre än genomsnittet. 
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Sett över det senaste decenniet har emellertid läsförmågan hos de svenska eleverna 

försämrats och resultaten har sjunkit vid de genomförda studierna. Den senaste 

undersökningen 2011 visar att nedgången av läsförmågan främst rör läsning av 

sakprosatexter, ej skönlitteratur. Skolverket (2012b, 7) menar även att inställningen till 

läsning har betydelse för elevers läsutveckling. Studien visar att de som tycker om att 

läsa uppvisar ett bättre läsprovsresultat jämfört med de elever som inte tycker om att 

läsa.  

3.4 Läsundervisning 

Cooter och Reutzel (2013, 7) menar att kompetenta lärare är de som gör skillnaden i en 

effektiv läsundervisning. NEA (National Education Association 2000, 7) skriver att det 

är läraren, inte metoden, som gör den stora skillnaden på framgång inom 

läsundervisning. En effektiv och god läsundervisning bygger på fem pelare enligt 

Cooter och Reutzel (2013, 16−18). Dessa fem pelare representeras som lärares kunskap 

om läsundervisning och lässtrategier, klassrumsbedömning för lärande, varierande och 

strukturerad läsundervisning, hjälpmedel och anpassning till elever i behov av särskilt 

stöd samt en fungerande kommunikation och samarbete med hemmet och samhället. 

 

Gough och Hoover (1990, 132) anser att en sammanfattning av läsförmågan kan skrivas 

som: läsning = avkodning x förståelse. De två förmågorna är båda nödvändiga för 

framgång inom läsning. Skolverket (2012a, 13) antyder emellertid att insikten om hur 

komplex språkförmågan är nu dominerar i debatten om ämnet. Under rubriken ”Hur lär 

man barn att läsa?” skriver Skolverket att forskare idag är överens om att det inte finns 

en särskild läsinlärningsmetod eller strategi som är universellt rätt för alla barn. Inom 

läsforskningen internationellt är man tämligen överens om att nybörjarundervisningen 

ska vara strukturerad, genomtänkt och innehålla ett visst mått av phonics (förståelse av 

samband mellan språkljud och bokstav). Skolverket hänvisar till John Hattie, professor i 

pedagogik, som uttrycker att bäst effekt i elevers läsinlärning sker om läraren använder 

en kombination av ordförståelse, phonics och förståelseinriktade metoder. 

 

Genom läsinlärningsmetoden Whole language utvecklades det svenska projektet 

”Listiga räven” (2000) med målet att utforma barnens läs- och skrivinlärning till något 

som enbart var lustfyllt. Projektet bestod av ett treårigt samarbete mellan en klass i 

Kvarnbyskolan och Rinkeby bibliotek. Deras metod var att använda skön- och 

facklitteratur istället för traditionella läsläror, med målet att barnen skulle få egna 

läsupplevelser som förhoppningsvis skulle väcka ett bestående intresse för böcker. 

Arbetssätten har varierats och inkluderat aktiviteter såsom dramatiseringar, 

skrivarverkstad, temaarbeten om böcker och författare samt individuella arbetsscheman. 

Författarna och ledarna bakom projektet menar att detta arbetssätt har skapat en mycket 

god läsförmåga och läsförståelse hos eleverna samt ett stort ordförråd och en enorm 

läsaptit (Alleklev & Lindvall 2000, 65). 
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3.5 Läsintresse 

Lundberg och Herrlin (2005, 17) beskriver begreppet läsintresse genom att peka på att 

läsning ger oss kunskap som man inte kände till tidigare, man får även uppleva glädje, 

avkoppling, spänning och underhållning. Det lästa kan upplevas som viktigt och 

berikande och författarna menar att skälen till att stimulera elevernas lust till läsning är 

uppenbart starka. Skolverket (2012a, 28) anser att ”det kan inte nog betonas hur mycket 

intresset för att lära sig läsa betyder för att barnet ska lyckas och verkligen bli en 

läsare”. Skolverket menar vidare att eleverna bör uppleva sig själva som en läsare för att 

våga pröva på att läsa och sedan läsa på eget initiativ. När barn bläddrar i böcker, 

undersöker, och sedan börjar om eller väljer en ny bok så visar de att de förstått 

poängen med läsning och att det är naturligt att använda böcker. Skolverket (2012a, 28) 

menar att det första läsintresset bör underhållas, speciellt för de elever som behöver lite 

mer tid på sig för att lära sig att läsa. I en studie av Ivey och Broaddus (2001, 362) 

antyder eleverna på mellanstadienivå att motivationen till att vilja läsa kommer inifrån 

och att läsning är intressant, lärorikt, ett positivt tidsfördriv och en transport till en 

annan värld.  

 

Lundberg och Herrlin (2005, 16) menar att många av de förmågor som elever utvecklar 

i skolan handlar om vad de kan och klarar av, läsintresset sticker dock ut eftersom detta 

handlar om elevers vilja och lust. Därför är det viktigt att barnen redan från start får 

uppleva läsandets lust och glädje så att ett bestående intresse för läsning kan 

grundläggas. Fisher et al (2004, 8) hänvisar till Richardson (2000) som menar att 

högläsning står som modell för en uttrycksfull och entusiastiskt läsning som förmedlar 

ett nöje med läsning och inbjuder lyssnare till att bli läsare. Daisey (1993, 436-439) 

rapporterar att högläsning är ett av tre sätt som lärare kan använda för att förmedla 

literacy till alla åldrar eftersom metoden har en vid syftesbeskrivning och är 

anpassningsbar.  

 

Hodges (2011, 23) hänvisar till PISA-undersökningen 2009 som visar på att 

engagemang till läsning och positiva attityder är av stor vikt för att utveckla kunskap 

och färdighet inom området. PISA är ett OECD-projekt och i deras analys från 

undersökningen 2009 står det skrivet att elever som är engagerade och effektiva 

studenter är de som är mest troliga att bli kunniga läsare samt att kunniga läsare också är 

de elever som är mest intresserade av läsning (OECD 2010, 27). Hodges (2011, 24) 

antyder även att PISA i sin definition av engagemang gör en distinktion mellan läsning 

för skolan och läsintresse men att dessa ej behöver slå ut varandra, istället bör läraren 

föra de två närmare varandra genom exempelvis metoden högläsning i klassrummet. 

3.6 Läsförståelse 

Att läsa kan jämföras med ett uppträdande av en symfoniorkester, denna jämförelse 

delar Anderson et al. (1985, 7) in i tre punkter. För det första är läsning, precis som 
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framträdandet av en symfoni, indelat i flera färdigheter som kräver samspel för att 

fungera. För det andra kräver framgång och en lyckad läsinlärning träning under en 

längre period, precis som skickligheten i att spela ett instrument. Och för det tredje, 

precis som med musikens noter, så kan det finnas mer än en tolkning av en text. 

Tolkningen beror på läsarens bakgrund, syftet med läsningen samt sammanhanget som 

läsningen sker i. Denna tredje punkt förklarar hur elevers läsförståelse kan gå till och 

vad olika uppfattningar kan grunda sig på. Detta innebär att läsning är ett möte mellan 

läsare och text och att läsaren är medskapare och konstruerar innebörder från texten 

utifrån sina tidigare erfarenheter och förväntningar (Lundberg & Herrlin 2005, 15). 

Anderson et al (1985, 10−11) antyder att, oberoende av vilka lässtrategier som 

implementeras, de elever som visar på goda resultat i läsförståelse under den andra 

årskursen är samma elever som hade störst framgång i snabb och korrekt ordavkodning 

i den första årskursen. Smolkin och Donovan (2003, 26) menar att effektiv 

ordavkodning verkar vara nödvändigt men ej tillräckligt för en god läsförståelse. De 

hänvisar till van den Broek och Kremer (2000) som diskuterar faktorer som kan 

åstadkomma framgång eller misslyckande när det gäller förståelse av texter. Förutom 

avkodning så föreslår de att följande förmågor är betydande för en god läsförståelse: 

uppmärksamhet och motivation, metakognition och lässtrategier, kunskap om 

resonemang och inferenser samt bakgrundskunskap. Metakognition definieras av 

Skolverket (Forskningsbaserat arbetssätt i undervisningen) som förmågan att kunna 

reflektera över sitt eget tänkande och lärande och att då kunna använda tankesätt och 

lärstrategier på ett målinriktat sätt för att främja sitt eget lärande. 

 

Reichenberg (2008, 60−61) menar att en vanlig missuppfattning är att goda läsare 

förstår allt de läser. Detta stämmer inte, enligt författaren, men däremot har goda läsare 

strategier för hur de ska göra när de inte förstår. Dessa strategier måste läraren lära ut 

till eleverna och Anderson et al. (1985, 23) samt Ivey (2003, 812) menar att högläsning 

kan vara ett pedagogiskt verktyg för att utveckla elevers läsförståelse. Kraemer, Mccabe 

och Sinatra (2012, 166) uttrycker att hörförståelse på ett högst positivt sätt bidrar till 

läsförståelse. En annan förmåga hos goda läsare är att de är medvetna om att inferenser 

krävs för att förstå en text till fullo, allting står inte utskrivet och läsaren måste läsa 

mellan raderna (Reichenberg 2008, 61). Om en elev har en svag läsförståelse så har han 

även svårt för att göra inferenser eftersom eleven saknar en komplett representation av 

texten som läses (Cain et al. 2001, 850). 

3.7 Högläsning 

Körling (2012, 6) definierar högläsning som att tala skriftlikt, det handlar om att få och 

att dela något, om generositet och gemenskap. Fisher et al. (2004, 8) menar att denna 

läsning oftast sker på en nivå som är högre än de lyssnandes egen läsnivå men lämplig 

för deras lyssnandenivå. Detta kan liknas med Vygotskys (1978, 86) zone of proximal 
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development, skillnaden mellan vad ett barn kan göra och förstå på egen hand eller med 

stöd från vuxna och mer kunniga kamrater. 

 

Fox (2013, 4) menar att det finns något vid namn the read-aloud battle, en motsättning 

mellan de som anser att högläsning för barn ger många fördelar jämfört med andra som 

menar att tid för högläsning inte finns med dagens läroplan och krav. Denna aktivitet 

ses av vissa som en lyx som man inte har råd med. Fox själv, med bakgrund som 

barnboksförfattare och utbildare inom literacy, står på sidan för de som strider för 

högläsning. Det gör även Laminack och Wadsworth (2006, xvi) som hoppas övertyga 

övriga att högläsning inte är en lyxvara eller ett tidsfördriv, det är en grundläggande del 

av elevers litterata liv. Även Anderson et al. (1985, 23) menar att högläsning är den allra 

viktigaste aktiviteten för att förkovra sig och införskaffa den kunskap som behövs för en 

lyckad läsinlärning. Författarna antyder att detta är av störst vikt under de första 

skolåren samt att fördelarna är som mest gynnsamma när eleven deltar aktivt i 

diskussioner om det lästa, får möjlighet att identifiera bokstäver och ord samt talar om 

betydelsen av vissa begrepp. Marchessault och Larwin (2013, 244) som genomfört en 

studie angående högläsningens påverkan i mellanstadiet, antyder att läraren blir till en 

modell för positiva läsegenskaper och en länk mellan text och läsupplevelse. Läraren 

fungerar även som ett stöd vid textsamtal och kan använda sig av scaffolding för att 

frambringa tänkande på en högre nivå. Matusov (2001, 16341) hänvisar till Rogoff 

(1990) när han definierar begreppet scaffolding och menar att det är en serie av 

strategier som vuxna tar till när de ansvarar för barns lärande. Dessa strategier handlar 

om att fokusera barnets uppmärksamhet på uppgiften, anpassa uppgiften till barnets 

nivå, bibehålla barnets motivation samt demonstrera en idealversion av hur uppgiften 

bör lösas. 

 

Exponeringen av språk och litteratur är en annan av fördelarna med högläsning menar 

Marchessault och Larwin (2013, 244). Skolverket (2012a, 28) antyder att läraren har en 

betydande roll som ledare och läsare för eleverna, högläsning kan betyda mycket för 

”deras utveckling och del av gemenskap, engagemang, förtrogenhet med språkets 

skriftliga uttrycksformer, utveckling av ordförråd och inte minst för njutning av god 

högläsning!”. Även Ivey (2003, 812) har undersökt högläsningens funktion i de högre 

skolåren, på mellanstadienivå. I en undersökning hon genomfört tillsammans med 

Broaddus om sjätteklassares favoriserade läsupplevelse i skolan så svarade 62 % 

högläsning av läraren (Ivey & Broaddus 2001, 360). Författarna beskriver att det 

eleverna uppskattade med högläsning var lärarnas inlevelseförmåga och röstläge vid 

läsningen samt deras val av böcker som fördjupade ett ämne som de bearbetade i skolan 

eller gav dem inspiration till att läsa samma eller liknande böcker själva. Det Ivey 

(2003, 812) kommit fram till genom undersökningar som den ovan beskrivna är att när 

lärare läser högt för elever så stärker det elevernas läsförståelse och deras lust till att 

själv vilja läsa. Det öppnar även upp för lärtillfällen där läraren får en möjlighet att 

använda sig av strategier vid högläsningen som eleverna sedan själva kan använda till 
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sin egen läsning. De exempel på strategier som Ivey (2003, 813) ger är att ställa frågor 

till texten vid händelser eller vid begrepp som man inte förstår och att själv fundera och 

försöka förutsäga bokens innehåll innan man läser vidare och tar reda på utfallet. 

 

Angående högläsningens när och hur så exemplifierar Laminack och Wadsworth (2006, 

xvii) tillfällen av en skoldag som är möjliga att ägna till högläsning samt vad dessa 

stunder kan bestå av gällande innehåll. De menar att en dag kan innehålla så mycket 

som sex tillfällen för högläsning av olika slag. Det första är på morgonen när eleverna 

börjar för dagen då läsningens innehåll bör samla dem som grupp och fokusera på 

gemenskap. Det andra lästillfället kan vara en övergång från ett ämne eller en aktivitet 

till en annan, en smidig passage med ett innehåll som är rikt av språk, exempelvis 

sångtexter, bildspråk, beskrivningar eller rim och ramsor. Under högläsningens tredje 

tillfälle föreslår författarna att läsningen bör bestå av poesi och dikter eftersom de 

upplever att detta medium inte används lika flitigt som det borde och att elever själva 

ska uppleva poesi innan de förväntas framställa egen. Dagens fjärde lässtund kan 

förslagsvis ske efter lunch för att återigen fånga elevers uppmärksamhet och bör bestå 

av delar från texter som redan är kända för eleverna med målet att visa på en välskriven 

text, som ett förarbete till elevers eget skrivande. Det femte tillfället för högläsning bör 

vara som en del av ett ämnesområde för att vidga elevers kunskap om ett ämne utöver 

läroboken och ge en mer målande beskrivning och ett större ordförråd. Slutligen bör det 

sjätte tillfället av högläsning ske som en avslutning och sista aktivitet. Författarna 

rekommenderar att denna läsning bör vara ur en noga vald kapitelbok- eftersom målet 

med läsningen enligt dem beskrivs som: elever som lämnar skolan med tankar och inre 

bilder från läsningen som dröjer kvar och skapar en förväntan inför morgondagen 

(Laminack & Wadsworth 2006, wvii-xix). 

 

Gibbons (2013, 138−140) sammanfattar högläsningens fördelar och menar att elever 

genom högläsning får höra hur en van läsare läser och uppleva att det skrivna ordet 

förmedlar ett innehåll. Om man läser ur en bok vid flera tillfällen får också eleverna en 

möjlighet att förutsäga vad som ska hända härnäst samt återberätta vad som redan har 

blivit läst. Fox (2013, 4) menar slutligen att forskning har bevisat att barn som blir lästa 

för regelbundet är bättre lämpade för en läsinlärning fylld med glädje och effektivitet 

och att högläsning och berättande är en del av literacyvärlden som inte går att ignorera. 

Författaren anser att ett barn som lyssnar till en vuxen som läser skapar ett engagemang 

till böcker och berättelser som varje barn måste uppleva före den formella 

läsinlärningen kan påbörjas. 

3.8 Val av bok 

När det kommer till valet av en lämplig högläsningsbok menar Gibbons (2013, 140) att 

det är av betydelse att läraren läser olika typer av böcker och texter för eleverna och att 

detta inte heller endast bör vara skönlitteratur. Faktatexter kan vara lärorika och vänja 
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elever vid ett mer komplext språkmönster och skapa bekantskap med en variation av 

olika sorters texter. Kraemer, Mccabe och Sinatra (2012, 165) instämmer om detta när 

de beskriver något vid namn the fourth-grade slump. De menar att de texter elever i 

klass 1-3 möter är till största del skönlitterära, när de sedan börjar fjärdeklass inkluderas 

mer faktatexter och en tydlig nedgång i elevers läsning syns eftersom de har liten vana 

av denna typ av texter. Ivey (2003, 813) klargör även att valet av bok är viktigt för 

elevers läsintresse och att läsning av olika sorters böcker och typer av texter kommer 

hjälpa eleverna när de själva ska välja en bok lämplig för deras intressen och nivå av 

läskunnighet. Detta innebär att läraren visar upp värdet av olika texter och nivåer, 

läraren bör därför ibland läsa böcker som ligger på elevernas läsnivå för att skapa 

läsintresse och ge dem inspiration till att läsa samma, eller liknande, böcker själva. 

Denna undervisning är även till hjälp för elever med svårigheter i läsning.  

 

Den undersökning som Ivey och Broaddus (2001, 360−361) genomfört om elevintresse 

vid läsning inkluderar även elevreflektioner av lärares förhållningssätt till högläsning. 

Eleverna diskuterar de varierande material som en av lärarna läser ur och hur det tidvis 

är böcker kopplade till det tema eller område som bearbetas i ämnesundervisningen 

samt hur det tidvis är böcker valda enbart efter intresse. En annan av lärarna i studien 

beskrivs av eleverna som noggrann i sina val av böcker, först läser han den valda boken 

själv och ifall han förmodar att eleverna kommer finna boken intressant, så väljer han 

att läsa den högt för klassen. Fisher et al. (2004, 11) beskriver liknande situationer som 

de mött genom en undersökning av ett hundratal lärare och deras högläsningspraktik. 

De menar att ett stort antal lärare läser igenom sin högläsningsbok för att träna och 

förbereda sig, innan de läser boken högt för sina elever. Författarna antyder att denna 

förberedelse gav lärarna möjlighet att stå modell för en läsning med flyt och 

medvetenhet om när en text kan pausas och möjlighet till frågor finns. Angående val av 

bok eller text så har Fisher et al. (2004, 11) konstaterat att vana högläsare väljer 

läsmaterial utifrån elevernas intresse och behov. De har även observerat att lärare ofta 

väljer barnböcker av hög kvalitet och med god kritik. Dessa böcker kan visa sig vara 

prisvinnare i olika typer av omröstningar och litteraturpriser. 

3.9 Före, under och efter läsningen 

Skolverket (2012a, 28) menar att högläsning av lärare till elever är den vanligaste 

formen av läsning under den första tiden i skolan. Detta innebär dock inte att eleverna är 

passiva mottagare, tvärtom. Berättelserna är tänkta att engagera eleverna och för att 

förbereda dem för läsningen bör man skapa förförståelse inför vad som ska komma. 

Skolverket anser att alla elever har nytta av att en förförståelse byggs upp och att syftet 

med läsningen är klart. Den kan skapas genom att läraren berättar och diskuterar med 

eleverna om omslagsbilden eller bilder som hör till texten eller genom rubrik och 

baksidestext. Det förekommer ofta ord och begrepp som kan behöva förklaras. En annan 

aspekt är att knyta an textens innehåll till egna erfarenheter eller till annat man läst 
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tillsammans i liknande texter. Skolverket menar att konstruktionen av förförståelse kan 

vara helt avgörande språkmässigt för flerspråkiga elever.  

 

Under läsningen menar Skolverket (2012a, 28) att läraren bör iaktta elevernas reaktioner 

och genom ansiktsuttryck eller kroppsspråk se ifall de förstår eller vill ställa frågor. 

Användning av boksamtal är något som kan ske både före, under och efter läsningen 

(Fisher et al. 2004, 13). Detta med syftet att skapa förståelse hos eleverna för 

information och detaljer i texten samt att engagera dem i texten så att kopplingar mellan 

text och dem själva är möjligt. Genom observationer av högläsning har författarna även 

konstaterat att goda högläsare försäkrar sig om att texten de läser inte är en isolerad 

händelse, utan en del av hela undervisningen om språk och literacy.  

 

Vid boksamtal efter läsningen får läraren information om vad eleverna uppfattat och 

förstått, ifall någon har dragit egna slutsatser om något som inte stått utskrivet i texten 

eller om någon lagt märke till språkets fonologiska sida genom ord och begrepp. Många 

elever brukar också se hur bild och text hänger ihop eller hur bilden tillför något extra 

till texten (Skolverket 2012a, 28). Högläsning kopplas till elevers egen läsning och 

skrivande genom skrivuppgifter i kombination med lärarens läsning samt inspiration till 

elevers val av läsebok relaterade till högläsningsboken genom genre, författare eller 

tema (Fisher et al. 2004, 13). Även Gibbons (2013, 140−141) föreslår aktiviteter som 

man kan göra efter läsningen. Dessa är att använda texten för att fokusera på en språklig 

företeelse, att bearbeta texten kreativt eller att göra eleverna uppmärksamma på den 

information som finns i texten genom att använda den i andra sammanhang. 
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4 Metod och material 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att samla in det empiriska 

materialet.  

4.1 Val av metod och diskussion av studiens tillförlitlighet 

Denna undersökning involverar tre lärare som undervisar i åk 1 angående deras tankar 

om och användning av högläsning. Studien bygger på data insamlad genom metoderna 

observation och intervju. För detta användes färdiga intervjufrågor och ett 

observationsprotokoll för tydlighet och jämförbarhet. Studiens syfte och frågeställningar 

var utgångspunkt för detta och undersökningen hade därför ett tydligt mål. Stukát 

(2011, 42) menar att genom användning av flera metoder (metodtriangulering) kan 

dessa komplettera varandra och belysa ett område på ett mer allsidigt sätt. Metoderna 

kan även bygga på varandra och i detta fall har observationerna hänvisats till under 

intervjuerna. Användningen av både observation och intervju gör även att validiteten för 

denna studie ökar, flera metoder ökar nämligen chanserna till att man mäter det man 

verkligen vill mäta. Metoden observation genomfördes vid tre tillfällen hos varje 

enskild lärare och därav ökar även reliabiliteten på grund av upprepad mätning. 

Reliabilitet definieras av Stukát (2011, 133) som mätningens motstånd mot slumpens 

inflytande. Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet.  

4.2 Val av undersökningsgrupp 

Denna studie är av kvalitativ karaktär eftersom den fokuserar en ingående analys av ett 

litet material (Rienecker & Stray Jørgensen 2014, 193). Urvalet och dess informanter 

grundar sig på tre lärare som undervisar i åk 1, eftersom syftet med studien är att 

undersöka högläsningens genomförande och verkan i den första årskursen då målet är 

att elever ska lära sig läsa. Lärarna arbetar på en skola i en medelstor stad i norra 

Sverige, deras undervisning inför studien har dock planerats individuellt. Valet av 

undersökningsgrupp gjordes medvetet, inte slumpartat, pga kontakter via praktikskola. 

Jag har därför träffat samtliga informanter innan undersökningen vilket kan färga min 

tolkning av resultaten och leda till subjektivitet. Jag har dock försökt bortse från detta i 

studien, genomfört undersökningen lika hos samtliga informanter samt hållit en objektiv 

syn. Stukát (2011, 36) menar dock att kvalitativ forskning i sig kan krititseras för att 

vara subjektiv eftersom resultaten i hög grad beror på vem som har gjort tolkningen och 

dennes egna tankar, känslor och erfarenhet. Stukát (2011, 136-137) menar också att 

studier i en liten undersökningsgrupp leder till ett resultat som är svårt att generalisera. 

Resultatet gäller i detta fall endast den undersökta gruppen. 

4.2.1 Informanternas bakgrund och utbildning 

Johansson och Svedner (2006, 51) menar att chansen att finna de viktigaste 

uppfattningarna och varianterna av ett ämne kan öka om informanterna besitter olika 

erfarenhetsbakgrund. Detta är fallet i denna studie då lärarna har olika typer av 
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utbildning och en skillnad i antalet år i arbetet. Namn på informanterna är ändrade och 

anonymiserade genom undersökningen så att uppgifter om dem förblir konfidentiella 

enligt de forskningsetiska kraven (Vetenskapsrådet, 12-13). Nyberg och Tidström 

(2012, 137) menar även att om informanterna vet att de får vara anonyma genom 

studien så kan svarens tillförlitlighet bli större. 

 

Linda är utbildad lärare för åk 1−5 med inriktning mot svenska, engelska och SO. Hon 

har arbetat som grundskollärare i 6 år. 

 

Karin har arbetat som förskollärare i 17 år innan hon sedan vidareutbildade sig till lärare 

för de yngre åldrarna. Hon har arbetat som grundskollärare i 25 år. 

 

Cecilia är utbildad lärare för åk 1−7 med inriktning mot matematik och NO, hon har 

senare vidareutbildat sig inom ämnet svenska. Hon har arbetat som grundskollärare i 13 

år. 

4.3 Observation 

Stukát (2011, 55−56) menar att observation är en lämplig metod när man vill ta reda på 

vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör. Man observerar vad som 

sker utan att störa processen och registrerar sina observationer i ett observations- eller 

kategorischema. Både verbala och icke-verbala beteenden kan studeras och man får 

kunskap som är hämtad direkt från sitt sammanhang. En felkälla med observation kan 

dock vara att de som observeras kan uppföra sig annorlunda när de vet att de är föremål 

för en observation (Stukát 2011, 57). Valet av observationstyp till denna studie är 

”observation efter registreringsschema” (se bilaga 1) vilket, enligt Stukát (2011, 58), 

innebär att jag på förhand redan vet vilka händelser jag är intresserad av att observera. 

Dessa händelser är lärares högläsningspraktik och det innebär fokuspunkter såsom vad 

de läser, när de läser och framförallt hur de läser högt för sina elever. I detta inkluderas 

vad läraren gör före, under och efter läsningen samt om eller hur läraren försöker främja 

elevers läsintresse och läsförståelse.  

4.4 Intervju 

Intervjutypen är semistrukturerad för att vara följsam och anpassningsbar till 

informanten och för att få så fyllig information som möjligt. Detta skapar en fri och 

öppen interaktion med plats för följdfrågor (Stukát 2011, 44). Intervjufrågorna (se 

bilaga 2) är baserade på detta arbetes forskningsfrågor och handlar därför om lärarens 

tankar om läsinlärning och högläsning i koppling till läsintresse och läsförståelse hos 

elever. Frågorna behandlar även val av bok till högläsning, hur de genomför aktiviteten 

praktiskt i klassrummet samt vad deras syfte med högläsning är. Miljön för intervjun 

sker på informanternas arbetsplats i klassrum eller samtalsrum och ska upplevas som 

ostörd och trygg för båda parterna (Stukát 2011, 45). Stukát (2011, 135−136) menar att 
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det även är av vikt att skapa en förtroendefull situation för att undvika att informanten 

ger osanna svar, medvetet eller omedvetet, för att framstå i god dager.  

4.5 Beskrivning av undersökningsförfarande 

Observationerna genomfördes vid tre tillfällen hos vardera lärare och därefter hölls en 

intervju med respektive lärare. Informanterna fick inte se observationsprotokollet eller 

intervjufrågorna i förväg, detta för att minska dess påverkan på undervisningen och 

studiens resultat. Observationerna planerades enligt lärarnas förutsättningar och 

pågående schema, detta var i vissa fall i helklass och i vid andra tillfällen i halvklass. De 

pågick så länge som högläsningsmaterialet bearbetades genom samtal eller övriga 

aktiviteter. Som observatör deltog jag inte i undervisningen utan satt vid sidan av för att 

iakta och anteckna förloppet. Intervjuerna tog plats efter de tre observationstillfällena då 

frågor var möjliga att koppla till det som upptäckts genom observation. Intervjuerna 

spelades in via mobiltelefon för att, enligt Nyberg och Tidström (2012, 132), 

dokumentera intervjun ordentligt utan att störa processen. Intervjun med vardera lärare 

pågick i ungefär en halvtimme.  

4.6 Analysmetod 

Efter undersökningen sammanställdes varje observation genom att i text skriva ut vad 

som går att utläsa genom observationsprotokollen. Varje observation följer samma mall 

och de tre tillfällena beskrivs för vardera lärare. Intervjuerna transkriberades för att få 

med alla svar och detaljer innan analysen kan påbörjas. Även skratt, pauser och 

liknande skrivs ut för att vara till hjälp inför analysen (Nyberg & Tidström 2012, 137). 

Johansson och Svedner (2006, 49) menar att forskarens uppgift därefter är att finna den 

struktur som döljer sig i det insamlade materialet för att sedan presentera den så 

översiktligt som möjligt. Denna struktur presenteras och analyseras i kapitlen för 

resultat och analys där studiens frågeställningar och forskningsöversikt ligger till grund 

för presentationen.  

4.7 Etiska överväganden 

Denna undersökning följer de forskningsetiska principer antagna av Vetenskapsrådet. 

Detta innebär att deltagarna i studien informerats om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte och att de självständigt kan fatta beslut angående under vilka villkor de deltar 

(Vetenskapsrådet, 5−10). Det betyder även att uppgifter om de personer som deltar ska 

ges största möjliga konfidentialitet samt att det insamlade materialet endast får användas 

i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 12−14). Dessa fyra forskningsetiska krav kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat med en genomgång av vardera 

lärares tankar och praktik indelat i de huvudrubriker som går att urskilja i studiens 

frågeställningar.  

5.1 Linda 

5.1.1 Högläsningens syfte 

Linda klargör att syftet med hennes högläsning är att väcka läslust hos eleverna. Hon 

berättar under intervjun att eleverna ska lära sig att ”det är häftigt med böcker” och vill 

att de ska få uppleva känslan av att ”fängslas av en berättelse”. Linda menar att elever 

kan inspireras om man valt en bra högläsningsbok och själva vilja läsa denna sedan. 

Hon uppger vidare att högläsning för med sig så mycket annat bra också, exempelvis 

ordförståelse. I Lindas klass finns ett par andraspråkselever och genom högläsning 

dyker många begrepp och uttryck upp som kan förklaras och bearbetas. Vissa elever 

kanske inte heller har möjligheten att lyssna till böcker eller svensk litteratur hemma, 

hon vill därför erbjuda alla det i klassrummet. Som person älskar Linda själv att läsa 

och tycker det är jätteviktigt att förmedla detta till eleverna och låta alla få lyssna till 

böcker. En annan fördel med högläsning som hon påpekar är att när eleverna snart ska 

utveckla sin skrivprocess ytterligare så har de mycket att lära och nyttja från 

högläsningen när det gäller meningsuppbyggnad och beskrivande text. 

5.1.2 Val av bok 

När Linda väljer böcker till högläsning så tar hon oftast hjälp av biblioteket där hon 

menar att de är väldigt duktiga och ofta kan rekommendera bra böcker. Ibland frågar 

hon även sina kollegor om tips. Hon menar att valet av bok beror på vad man har för 

klass samt hur deras behov och intressen ser ut. Eleverna i åk 1 föredrar ofta böcker som 

ligger nära deras egen värld. Även spännande böcker och mysterier brukar vara 

populära menar Linda.  

 

Förutom skönlitteratur så brukar Linda även läsa faktatexter för eleverna, då i samband 

med exempelvis de samhälls- eller naturorienterade ämnena. Linda uppger att hon då 

brukar läsa en liten bit av texten, sedan pratar de om det lästa och efter det går hon 

tillbaka till texten igen. Att läsa en hel faktatext på en gång kan bli lite mastigt för 

eleverna anser Linda. Hon nämner även ämnet matematik där deras material inleder 

varje nytt avsnitt med en matematikberättelse som läses högt. Högläsningen blir därav 

ämnesöverskridande.  

 

De tre besöken i Lindas klass baserar sig på tre olika typer av material: ett 

högläsningsmaterial utgivet av Skolverket, en kapitelbok och en ämnesrelaterad 

berättelsebok. Vid den första observationen läser Linda ett avsnitt av Leksaksfabriken, 
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en berättelse som hör till Skolverkets material Uppdrag språklyft. Högläsningstexterna i 

detta material syftar till att träna elevers läsförståelse och ordkunskap. Till materialet 

finns därför föreslagna begrepp och uttryck att presentera för eleverna före läsningen 

samt frågor att ställa efter läsningen om textens innehåll. Vid det andra besöket så läser 

Linda ur klassens återkommande högläsningsbok, Sune slutar första klass av Sören 

Olsson och Anders Jacobsson. Det tredje observationstillfället grundar sig på ämnet 

religion och Linda läser ur Stora berättarbibeln -speciellt anpassad för högläsning av 

Bob Hartman. Denna bok innehåller 74 berättelser från Gamla och Nya testamentet, 

anpassad för barn och högläsning. 

5.1.3 Före, under och efter läsningen 

Linda brukar läsa högt för sin klass dagligen och säger att det optimala är att läsa från 

sin högläsningsbok en gång per dag, ibland kommer något annat i vägen men 

högläsning finns oftast där i någon form, det ser hon till. Linda menar att högläsning är 

”insprängt” i så mycket annat och dyker upp i fler ämnen, inte bara svenska. 

Ämnesrelaterade texter eller en text med ett visst syfte menar Linda att hon alltid läser 

igenom innan, förbereder och planerar in för dagen. Andra stunder kan det hända att en 

lektion inte blev som det var tänkt eller att en längre lektion påbörjas eller avslutas med 

läsning av klassens högläsningsbok, inte lika planerat utan mer spontant. Elevernas 

uppgift under läsningen är att lyssna menar Linda. Hon berättar att i förskoleklassen har 

de oftast som rutin att läsa under fruktstunden vilket kan vara en mysig stund men även 

leda till spring fram och tillbaka. Att låta eleverna rita under läsningen har hon bara 

testat med äldre elever och menar att om hon gjorde så i denna klass så skulle nog inte 

alla höra vad hon läste, först måste de lära sig att lyssna ordentligt.  

 

När Linda beskriver hur hon brukar genomföra sin högläsning så menar hon att det är 

viktigt att skapa en stämning och ett lugn i klassrummet. Hon brukar sänka belysningen 

eller på något sätt markera att nu blir det något annat. Hon menar att det även är viktigt 

att själv visa att man är sugen på att läsa och att man visar sig positiv till böckerna. 

Innan läsningen börjar förklarar Linda att hon brukar gå tillbaka i texten och samtala 

med eleverna om vad som hänt i tidigare avsnitt för att fånga deras uppmärksamhet. 

Linda menar att detta även är bra ifall någon elev varit sjuk eller frånvarande samt för 

de elever som kan behöva träna sitt minne. Hon brukar även förklara begrepp som 

behöver förtydligas innan läsningen. När Linda läser menar hon att inlevelse och 

användning av rösten är väldigt viktigt. Under läsningen sker inte många avbrott, hon 

säger att hon föredrar att spara frågorna till efter läsningen om det är möjligt för att 

bibehålla ett flyt i läsningen. Efteråt sammanfattar Linda och eleverna texten, hon 

påpekar att kronologisk ordning kan vara viktigt att träna på eftersom många elever 

brukar minnas och börja med det som de hörde sist. Ibland brukar hon även fråga 

eleverna vad de tyckte om texten för att få fram deras åsikt och låta eleverna sätta ord på 

detta.  
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När Linda läser under de observerade tillfällena så sitter hon ned längst fram i 

klassrummet med boken i handen. Inget kroppspråk av Linda observeras vid 

högläsningstillfällena men hon har god ögonkontakt med eleverna och tittar upp ofta 

under läsningen. Hon läser högt och tydligt med betoning och pauser samt ger röst till 

de olika karaktärerna i berättelserna. Vid ett av observationstillfällena frågar även Linda 

vad eleverna tycker om texten, svaren lyder ”jättebra” och ”spännande”. 

 

Utgången av Lindas högläsning beror till största del på högläsningsmaterialet som 

påverkar dess syfte. När Linda läser från Skolverkets material Leksaksfabriken så finns 

tydliga mallar att följa, hon är väl förberedd och använder sig av de begrepp och frågor 

som materialet föreslår. De begrepp och uttryck som hörde till detta kapitel var: 

kärnfrisk, tomt som en öken, klump i halsen och sylvasst. Linda ber eleverna förklara 

vad begreppen betyder och förtydliggar sedan detta så att alla ska förstå. Innan 

läsningen ber hon dem även sammanfatta tidigare händelser till denna berättelse genom 

frågor såsom vem, vad, hur och varför med hjälp av handuppräckning samt låter 

eleverna berätta om vad de själva minns. Sedan läses hela avsnittet igenom och efter 

läsningen sammanfattar eleverna tillsammans med Linda textens innehåll medan hon 

ställer frågor om vad som hände sedan, och efter det, i ett försök till kronologisk 

ordning. Eleverna svarar genom handuppräckning och diskuterar även frågor som går 

att utläsa både ”på raderna” samt ”mellan raderna” i berättelsen. Några exempel på 

frågor lyder: Vilka leksaker med fel kan ni räkna upp? Vad menas med dubbelfel? 

Varför vill leksakerna inte hamna i krossen? Hur kände sig Rex? 

 

Det andra högläsningstillfället liknar det föregående förutom att Linda bearbetat och 

förberett materialet helt på egen hand, Sune slutar första klass. Innan läsningen samtalar 

klassen under Lindas ledning om vad som hänt tidigare i boken och hon går igenom två 

begrepp med dem, plundring och tjejtjusare. Under läsningen läses hela texten utan 

avbrott. Efter läsningen ber Linda eleverna genom handuppräckning sammanfatta 

kapitlet genom frågor som hon ställer om handlingen.  

 

Det tredje observationstillfället grundar sig på ämnet religion och Linda läser ur Stora 

berättarbibeln -speciellt anpassad för högläsning. Hon läser en av bokens texter för 

eleverna, Det höga tornet, och bearbetar innehållet med dem anpassat efter bokens 

material. Innan läsningen börjar diskuterar klassen och Linda om vad religion innebär, 

några av de tidigare lästa texterna sammanfattas av eleverna och ett begrepp förklaras. 

Vid detta tillfälle använder hon dokumentkameran Ladibug som hjälpmedel, denna låter 

eleverna se bokuppslaget med tillhörande bilder längst fram i klassrummet förstorat 

genom projektorn. Berättelsen läses med två pauser, först då en elev frågar vilket land 

det är som Linda syftar på och vart det ligger och sedan då Linda själv stannar upp och 

frågar eleverna vad ett spratt är för något. Efter läsningen sammanfattas texten och 

Linda startar en diskussion angående innehållet kopplat till språk, vad fördelarna med 

endast ett språk är jämfört med världens alla olika språk? Därefter bearbetar eleverna 
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texten genom ett arbetsblad som hör till materialet, denna gång med uppgift att granska 

två bilder av tornet och hitta tio fel samt lösa en rebus med bilder där dess första 

bokstav ska skrivas ut och detta bildar en mening med rubriken Gud talar.  

5.1.4 Läsintresse och läsförståelse 

Linda tycker att hennes klass visar intresse för högläsning, speciellt när de har en riktigt 

bra bok igång såsom Leksaksfabriken eller Fredda 7 år, då har eleverna efterfrågat 

högläsning. Hon påpekar dock att det i varje klass säkert finns någon som inte tycker 

om att lyssna till böcker eller som inte får ro till att sitta still. Linda bekräftar att 

högläsning absolut har en positiv verkan på elevers läsintresse. Hennes mål är att de ska 

känna att det är roligt och givande att kunna läsa. Hon menar att ”de behöver inte bara 

kunna läsa för att de ska klara av skolan, utan de ska kunna läsa för att de verkligen får 

ut någonting av det”. För att skapa läsintresse anser Linda att det är viktigt att läsa 

många olika typer av böcker. Besöken till biblioteket är också viktiga och personalen 

där är duktiga på att presentera böcker för eleverna. De går dit varannan vecka med 

målet att alla elever ska finna en bok av intresse att låna. Ibland läser även Linda böcker 

högt som hon menar ligger på elevernas läsnivå eller snäppet över för att utmana, dessa 

böcker kan sedan inspirera eleverna till att vilja läsa dem, eller liknande, själva. 

 

Angående läsförståelse berättar Linda att hon försöker jobba som en modell för eleverna 

och själv visa hur man går tillväga när man möter en text. Att granska framsidan och 

titeln, förutspå handlingen och sammanfatta, att använda grundtankarna från en reciprok 

undervisning. När det gäller andraspråkselever menar hon att vissa uttryck kan vara helt 

obegripliga för dem samt traditioner som de inte är bekanta med, sådant som behöver 

förklaras eller diskuteras. Högläsning är även för dem ett utmärkt sätt att träna på det 

svenska språket. Linda anser att svåra ord och begrepp samt nyckelord till en text bör 

bearbetas innan läsningen för elevers förståelse. Eleverna tränas även att förstå ord 

genom sammanhanget i en text. 

 

Linda har inte noterat att elevers läsintresse och läsförståelse sjunker i åk 1, utan tror att 

det främst gäller när barnen blir lite äldre. Linda tror att intresset för att låna och läsa 

böcker har sjunkit, eleverna läser men detta genom Ipad och spel eller liknande. Hon 

nämner även elevernas hemsituation och att det är mycket aktiviteter och saker som ska 

hinnas med, föräldrarnas engagemang har inte sjunkit men att läsa högt hemma ges inte 

längre lika mycket tid. Hon menar dock att detta är viktigt och att det är roligt att höra 

om elever som berättar att de läser hemma tillsammans med mamma och pappa. I 

början av deras läsning blir innehållet åsidosatt för att man fokuserar så mycket på att 

läsa, om någon annan då ibland deltar i läsningen så hänger man lättare med i 

innehållet. 
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5.1.5 Läsinlärning och läsutveckling 

Linda anser att högläsning har en väldigt positiv inverkan på elever, det kan väcka 

läslust och intresse för böcker. På detta sätt menar hon att det långsiktigt kan påverka 

deras egen läsutveckling. På kort sikt, ifall hon under en period arbetat väldigt mycket 

med högläsning, så kan hon inte se några samband mellan just detta och läsutvecklingen 

hos eleverna. Hon menar även att man i den första årskursen lägger mycket tid på att 

träna läsning men att innehållet då ibland kan falla bort, fokus blir avkodningen. Hon 

anser att det är viktigt att hitta en balans mellan detta så att elever finner läsning lustfyllt 

och får en läsupplevelse. 

 

De samband Linda kan se mellan högläsning som undervisning och styrdokumenten är 

att elever ska få möta olika typer av texter och få läsupplevelser. Avslutningsvis så 

menar hon att högläsning är jätteviktigt och något man gärna bör lägga mer tid på 

eftersom det bidrar med en variation av fördelar, svenskämnets alla delar går 

representera.  

5.2 Karin 

5.2.1 Högläsningens syfte 

Syftet med Karins högläsning är att väcka ett intresse för att läsa böcker samt arbete 

med läsförståelse. Hon menar att hon har som uppgift att bibehålla elevernas intresse för 

böcker och genomför detta genom högläsning och presentation av olika böcker. När 

klassen har besökt biblioteket så brukar hon presentera de böcker hon lånat till 

klassrummet, genom att på ett lustfyllt sätt visa upp dem och läsa baksidestexten. Karin 

menar att hon genom högläsning och arbete med läsförståelse vill att eleverna ska kunna 

leva sig in i berättelser och följa med i handlingen. Förutom detta är målet även att 

högläsning ska vara en gemensam trevlig stund.  

5.2.2 Val av bok 

När Karin väljer högläsningsmaterial så utgår hon från barnens ålder och intressen och 

får även mycket tips och förslag från biblioteket. I åk 1 menar hon att det är passande att 

läsa böcker som handlar om att börja skolan, exempelvis Fredda 7 år eller En ettas 

dagbok. Karin tycker även att det första skolåret lämpar sig för mycket bilderböcker, 

exempelvis böckerna om Grodan, Alfons Åberg, Pettson och Findus eller Helena Bross 

böcker om Klass 1b. Karin menar att ”de böckerna passar jättebra i ettan, man kan läsa 

hela boken på en lektion och eleverna känner igen sig”.  

Karin tycker att högläsning ofta blir ämnesöverskridande då innehållet kan leda till 

samtal och frågor som rör andra ämnen än svenskan. Exempelvis var boken utspelar sig 

vilket besvaras av geografin eller beskrivningar av hur det var förr i tiden kopplat till 

historieämnet. Hon brukar därför anpassa högläsningen efter de teman som de bearbetar 

genom exempelvis de natur- och samhällsorienterade ämnena. Förutom skönlitteratur 

läses då även faktatexter om detta ibland. 
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De tre besöken i Karins klass för observation av aktiviteten högläsning baserar sig på 

två olika typer av material, en kapitelbok och två bilderböcker. Bilderböckerna är 

Grodan och snögubben samt Grodan på pyjamasparty av Max Velthuijs. Den första 

boken nämner Karin är passande för årstiden samt att den skapar minnen och tankar hos 

henne själv. Den andra boken förklarar Karin för eleverna som en nyare Grodan-bok 

som hon upptäckt att hon inte läst förut och därför gärna ville läsa för dem. Hon gör 

även kopplingar till tidigare läsning eftersom de läst andra Grodan-böcker förut och är 

bekanta med karaktärerna. En elev frågar varför de läser så många Grodan böcker 

tillsammans och Karin svarar att hon tycker om dem och dess innehåll. Vid intervjun 

förklarar Karin att hon tycker Grodan-böckerna är bra eftersom det ofta finns något att 

samtala om med eleverna, exempelvis en värdegrundsfråga att ta upp. Vid det andra 

besöket läser Karin för första gången ur klassens nya högläsningsbok, kapitelboken 

Vara vänner av Marie Oskarsson.  

5.2.3 Före, under och efter läsningen 

Karin menar att målet är att läsa högt för klassen en gång per dag, ibland finns dock 

perioder då annat tar tid från läsningen istället. Som förberedelse brukar Karin oftast 

läsa igenom högläsningsmaterialet i förväg, hon menar att det är viktigt att veta vad 

boken går ut på och ifall det finns svåra ord som behöver förklaras innan läsningen. När 

läsningen pågår är elevernas uppgift att lyssna, Karin menar att detta är deras fokus och 

att andra aktiviteter som att rita eller liknande i så fall sker efter läsningen eller vid 

andra tillfällen. Genom högläsningen har eleverna på sistone fått träna sin 

lyssnandeförmåga eftersom lärarna angett att de behövt träning i detta.  

 

Karin har introducerat två figurer för eleverna som exemplifierar strategier vid 

högläsning. Den ena är spågumman från Martin Widmarks projekt En läsande klass. 

Spågummans uppgift är att förutspå och ställa hypoteser om den text man läser. Karin 

använder denna figur innan läsningen genom att granska bokens eller kapitlets titel och 

framsida/bilder och be eleverna förutspå vad texten kommer handla om. Hon menar att 

på detta sätt blir eleverna engagerade i texten och nyfikna på dess innehåll. Den andra 

figuren molnet är en egenskapad figur, dess funktion liknar dock En läsande klass figur 

konstnären. Denna strategi belyser de inre bilder vi skapar oss under läsningen och 

elevernas förmåga att leva sig in i texten. Förutom stöd av dessa strategier innan 

läsningen förklarar Karin ibland svåra ord för eleverna. Under läsningen kan pauser ske 

för att återigen använda sig av de två strategierna, för att koppla texten till elevers egna 

erfarenheter eller för att gå igenom bokens karaktärer ifall det är en kapitelbok 

innehållande ett flertal personer. Efter läsningen brukar Karin tillsammans med sina 

elever återberätta och sammanfatta texten och ibland förutspå vad som kommer hända 

härnäst ifall läsningen sker i en kapitelbok.  
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Under de observerade högläsningstillfällena så står Karin upp längst fram i klassrummet 

när hon läser och använder sitt kroppsspråk vid ett tillfälle för att visa på att en karaktär 

fryser. Hon har god ögonkontakt med eleverna och tittar upp ofta under läsningen. Hon 

läser högt och tydligt för eleverna med betoning och pauser samt ger ibland röst till de 

olika karaktärerna i berättelserna. 

 

Vid det första besöket och läsningen av Grodan och snögubben berättar Karin för 

eleverna att hon inte tänkt visa dem bokens bilder under läsningen, istället placerar hon 

deras figur molnet på tavlan och menar att detta representerar deras egna inre bilder och 

tankar om texten. Hon förklarar för eleverna att vissa händelser i boken kan behöva 

funderas över, kopplas till egna erfarenheter eller visualiseras. Under läsningens gång 

sker bearbetning av innehållet genom flera pauser då Karin ställer frågor till eleverna 

om innehållet, om deras erfarenheter samt berättar om sina egna. Eleverna får även en 

möjlighet till att gissa och försöka förutse hur berättelsen ska fortsätta. Efter läsningen 

frågar även Karin eleverna om de tänkte på något som de varit med om när de hörde 

berättelsen, några elever räcker upp handen och berättar, hon frågar även vissa elever 

som inte räcker upp handen. Därefter diskuterar de värdegrundsfrågan utanförskap 

kopplat till boken. Efter denna diskussion finns ungefär 10 minuter kvar av lektionen då 

eleverna får ett papper och i uppgift att måla Grodans snögubbe så som de tror att den 

såg ut.  

 

Vid det andra besöket läser Karin från kapitelboken Vara vänner av Marie Oskarsson. 

Eftersom detta var första tillfället som denna bok lästes så började Karin med att 

presentera titel och författare samt visa framsidan för eleverna. Hon tar hjälp av 

spågumman och frågar eleverna vad de tror att boken ska handla om. Några elever 

svarar. Därefter berättar hon vad första kapitlet i boken heter, Snölängtan och 

stressmorgon, Karin frågar därför eleverna vad dessa två ord betyder och om de kan 

beskriva dem. Under läsningen pausar hon vid ett tillfälle för att fråga eleverna vem de 

tror att karaktären Max är, eleverna gissar och kort därefter får de bekräftat att det är 

Jacks, huvudpersonens, lillebror. Efter läsningen sammanfattar läraren texten 

tillsammans med eleverna genom att ställa frågor och sammanställa vad som faktiskt 

hände i första kapitlet. Hon frågar dem vad pojkarna hette och vem av dem som var 

äldst, varför morgonen i boken beskrevs som en stressmorgon och hur deras mamma 

betedde sig. En elev frågar varför det snöade i boken och de konstaterade att det var 

december i boken, alltså vinter. Eleverna kan svara på Karins frågor och verkar minnas 

innehållet väl. Karin berättar sedan vad nästa kapitel heter, Ingen flickvän -sån tur, hon 

frågar därefter vad eleverna tror ska hända då. 

 

Vid den tredje observationen var högläsningsmaterialet Grodan på pyjamasparty. Innan 

läsningen tar Karin återigen hjälp av figuren spågumman och ber eleverna förutspå vad 

boken kommer handla om. Hon visar dem framsidan och titeln och sedan får alla elever 

som vill möjlighet att gissa, de känner till karaktärerna och pratar om saker som disco 
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och mörkrädsla. Därefter ber Karin dem att använda sina inre bilder eftersom hon inte 

tänkt visa bokens bilder under läsningen. Ingen bearbetning eller avbrott sker under 

läsningen. Efteråt frågar Karin eleverna om de nu vill se bilderna till boken, det vill de 

gärna. Hon visar bilderna med hjälp av dokumentkameran Ladibug och sammanfattar 

under tiden boken tillsammans med eleverna genom att ställa frågor om handlingen 

kopplat till bokens bilder. Hon frågar dem vilken lek karaktärerna lekte och vem som 

vann och därefter kopplar hon detta till eleverna genom att be dem beskriva deras 

erfarenheter av denna lek. Sedan bläddrar de vidare och eleverna berättar vad som 

händer på varje bild med koppling till texten och deras minnen av berättelsen.  

5.2.4 Läsintresse och läsförståelse 

Karin berättar att beroende på bok och elevernas intresse för just denna, så visar de upp 

ett intresse för högläsning. Hon försöker skapa detta intresse, både för högläsning och 

deras egen läsning, genom att välja böcker som eleverna finner spännande och 

intressanta samt läsa böcker högt som ligger på deras nivå och som hon kan 

rekommendera till dem. 

 

Även högläsning och läsförståelse går hand i hand menar Karin. Barnen lär sig att 

lyssna, tänka sig in i berättelsen, reflektera över textens handling och karaktärer samt att 

förutspå och sammanfatta vad som läses. Hon menar även att bilder till en text kan vara 

en hjälp för många elever samtidigt som det ibland är bra att inte använda bilder under 

högläsning och låta eleverna endast lyssna och skapa sina egna inre bilder. Att förklara 

och bearbeta svåra ord samt ta pauser under läsningen för frågor eller samtal menar 

Karin också hör till läsförståelse. Hon låter även eleverna ställa frågor när det är något 

de inte förstår.  

 

Karin har inte observerat att elevers läsintresse och läsförståelse sjunkit genom åren. 

Hon tycker dock att studiers resultat angående detta är skrämmande och menar att det är 

lärarens uppgift att väcka elevers läsintresse och hålla det igång. Hon antyder att det 

säkert finns många spel och tekniska prylar som går snabbare och fångar elevers 

uppmärksamhet istället för böcker. Karin poängterar däremot att det är väldigt viktigt att 

eleverna i åk 1 lär sig att avkoda ordentligt så att läsningen kan fungera flytande. För 

utan detta finns ingen läsförståelse ifall all tid och energi går åt till avkodning, då blir 

allting mekaniskt och tråkigt. Det är av vikt att arbeta systematiskt med detta så att 

eleverna befinner sig på en nivå där läsförståelse kan bearbetas och fördjupas. 

5.2.5 Läsinlärning och läsutveckling 

Karin tror att det finns ett samband mellan högläsning och elevers läsinlärning, detta 

genom att väcka elevers intresse för böcker och läsning. Kontinuerliga besök till 

biblioteket tror hon även är ett led i detta. Högläsning kan därför spela en stor roll i 

elevers språk- och läsutveckling. När föräldrar frågar vad de kan göra för att eleverna 



28 

ska utvecklas inom detta område så brukar Karin be dem att läsa högt hemma och 

samtala om det lästa. 

 

Ett samband mellan högläsning som undervisning och styrdokumenten kan Karin också 

se. Det handlar om att lyssna, följa med i en handling, kunna återberätta, beskriva och 

föra samtal i en grupp. Avslutningsvis så menar Karin att högläsning är en aktivitet 

bestående av väldigt många fördelar för elevers utveckling. 

5.3 Cecilia 

5.3.1 Högläsningens syfte 

Syftet med Cecilias högläsning är att ge eleverna lässtrategier inför sin egen läsning. 

Detta kan vara att träna sig i att skapa egna inre bilder, utveckla sin ordförståelse, 

inferensläsning och förmågan att återberätta. Ibland använder Cecilia även högläsning 

som en del i ett tematiskt arbete eller frågor som rör värdegrunden. Cecilia menar att 

högläsning är en aktivitet fylld med fördelar. 

5.3.2 Val av bok 

När Cecilia väljer böcker att läsa högt så utgår hon från klassen och vad som passar dem 

i ålder och intresse. I början av ettan menar hon att böcker som behandlar temat att börja 

skolan är passande. Ibland läser hon böcker på elevernas nivå, exempelvis första boken 

ur en bokserie som finns tillgänglig på biblioteket, i syfte att inspirera eleverna till att 

vilja läsa dem själva. Detta alternerar Cecilia med kapitelböcker eller längre texter för 

att även få in ett mer avancerat språk. Hon menar att det även är viktigt att variera sig 

mellan olika författare och genrer. Det kan också vara lärorikt att fördjupa sig i en 

författare och lära sig mer om denna och dess böcker. Detta kan bli till ett temaarbete, 

såsom Cecilia och de övriga lärarna gjorde föregående höst med Gunilla Bergström och 

hennes böcker om Alfons Åberg. Cecilia nämner att skolan har ett stort urval av böcker 

men att de även har nära till biblioteket som de besöker kontinuerligt och där hon själv 

även får tips och rekommendationer. Cecilia har också egna barn i lågstadieålder vilket 

leder till bokförslag användbara även till skolans högläsning. Hon påpekar att man som 

högläsare måste våga kasta sig ut och välja böcker eller genrer som kanske inte passar 

en själv, men som högst troligt kan passa några av eleverna. Några av de böcker som 

Cecilia brukar läsa i åk 1 är Nelly Rapp, en spännande bokserie som eleverna själva 

brukar bli intresserade av att läsa. Hon läser även mycket bilderböcker för eleverna, 

exempelvis Pettson och Findus, Mamma Mu och Alfons Åberg.  

 

Skönlitteratur är det som Cecilia främst läser högt för sina elever. I de samhälls- och 

naturorienterade ämnena läser hon även faktatexter högt, eftersom eleverna inte läser så 

svåra texter själva ännu. På detta sätt blir högläsningen ämnesöverskridande, men hon 

menar att läsningen och arbetet med faktatexter går till på ett lite annorlunda sätt jämfört 

med den ”vanliga” högläsningen. Hon påpekar även att högläsningen kan anpassas efter 
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övriga ämnen, ifall de exempelvis arbetar med stenåldern så kan hon läsa en skönlitterär 

barnbok om detta.  

 

De tre observationstillfällena i Cecilias klass baserar sig på två olika typer av böcker, 

två bilderböcker och ett material från Skolverkets Uppdrag Språklyft. Bilderböckerna är 

skrivna av Max Velthuijs om Grodan och hans vänner, Grodan blir glad och Grodan 

och vintern. Skolverkets material är ett avsnitt från Leksaksfabriken, en högläsningstext 

med syfte att träna elevers läsförståelse och ordkunskap med en medföljande 

handledning.  

5.3.3 Före, under och efter läsningen 

Cecilias målsättning är att läsa högt en gång om dagen. Högläsningen förbereds 

beroende på läsningens syfte. En återkommande kapitelbok läses mer spontant jämfört 

med Skolverkets högläsningsmaterial eller en text som hör till ett tematiskt eller 

ämnesöverskridande arbete. Hon menar att sådana texter kräver mer noggrannhet 

eftersom det leder till större för- och efterarbete. Oftast har Cecilia läst boken själv 

innan hon delar den med eleverna. Hon brukar även plocka ut nyckelbegrepp som kan 

behöva förklaras för eleverna innan eller under läsningen.  

 

Under de observerade högläsningstillfällena då halva klassen deltar så sitter eleverna 

längst bak i klassrummet i en hörnsoffa och Cecilia på en stol framför dem. När hela 

klassen är närvarande sitter de på sina platser i bänkrader och Cecilia står upp längst 

fram vid tavlan. Under läsningen ska eleverna inte göra något annat än att lyssna och 

följa med i berättelsen. Cecilia använder sitt kroppsspråk vid flera tillfällen under 

observationerna. Hon använder sina händer, armar och ansiktsuttryck vid ett antal 

tillfällen för att förtydliga textinnehållet. Cecilia har även mycket ögonkontakt med 

eleverna och tittar upp ofta under läsningen, vid frågor och vid visning av bokens bilder. 

Hon läser högt och tydligt för eleverna med betoning och pauser. 

 

Före läsningen så brukar Cecilia visa eleverna bokens titel och framsida och 

tillsammans försöka förutspå vad den kommer handla om. Om det är en kapitelbok de 

läser så brukar de återberätta vad som hände sist och kanske förutspå vad dagens kapitel 

kommer handla om. De går även igenom svåra ord och begrepp om detta finns. Under 

läsningen menar Cecilia att hon stannar upp ibland för att be eleverna förutspå 

fortsättningen, att måla upp inre bilder, att koppla texten till egna erfarenheter, att prata 

om ett svårt begrepp eller någon annan lässtrategi. Hon menar att dessa pauser bör vara 

väl valda, man kan inte stanna upp för ofta under läsningen för då kan man riskera att 

tappa tråden eller förlora lässtämningen man byggt upp. Efter läsningen brukar Cecilia 

och hennes elever sammanfatta vad de läst, och beroende på textens syfte föra ett 

textsamtal om innehållet eller be eleverna koppla det lästa till sig själv.  
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Vid det första besöket i Cecilias klass så läser hon Grodan blir glad. Innan läsningen 

visar hon eleverna bokens framsida och titel och frågar dem vad de tror att den kommer 

handla om. Eleverna har hört Grodan-serien förut och känner till karaktärerna och några 

elever gissar vad boken kommer innehålla. Under läsningen pausar Cecilia efter varje 

uppslag för att visa dem bokens bilder. Hon ställer även ett par frågor till eleverna och 

förklarar två begrepp som dyker upp, beundra och skär (rosa). Hon ber eleverna 

förutspå hur berättelsen kommer fortskrida genom att fråga hur de tror att det kommer 

gå för karaktärerna i berättelsen. Efter läsningen ställer Cecilia några ytterligare frågor 

till eleverna och ber dem sammanfatta texten. Hon frågar dem vad det var som Grodan 

kom på i slutet som gjorde att han blev glad igen, eleverna svarar att han såg sin 

spegelbild och förstod att han är duktig på att simma och hoppa. De pratar om detta och 

Cecilia menar att alla kan och är bra på olika saker. 

 

Under det andra observationstillfället läses Grodan och vintern. Cecilia påpekar för 

eleverna att vinter är den nuvarande årstiden vilket är passande. Innan läsningen visar 

hon dem bokens framsida och titel. Lektionen liknar den föregående och Cecilia visar 

eleverna bilderna efter ett uppslag eller två. Under läsningen pausar hon även för att 

ställa frågor och förklara ett begrepp, fettlager, som i denna mening betyder att ha fett 

på kroppen. Hon läser att karaktärerna blir varma av att röra på sig och nämner att det 

kanske är något som eleverna känner igen, hon kopplar det lästa till deras erfarenheter. 

Efter läsningen ställer Cecilia frågor till eleverna och ber dem sammanfatta innehållet 

genom handuppräckning. Hon frågar dem vad Grodan kände när han vaknat och det 

blivit vinter och kopplar därefter detta till eleverna och deras åsikter om denna årstid. 

Några elever är positiva och andra tycker vintern är kall och tråkig och därför längtar till 

sommaren, Cecilia menar då att de känner likadant som Grodan. Sedan frågar hon 

eleverna vad vännerna i berättelsen gjorde för Grodan och vad det var som gjorde 

Grodan glad i slutet av boken. Efter denna diskussion fokuserar Cecilia återigen på 

årstiderna och ber eleverna räkna upp de fyra årstiderna, sedan får alla elever svara på 

vilken som är deras favoritårstid.  

 

Det tredje observationstillfället grundar sig på högläsningsmaterialet Leksaksfabriken, 

ett material indelat i fem avsnitt och skapat av Skolverkets projekt Uppdrag språklyft. 

Högläsningstexterna i detta material syftar till att träna elevers läsförståelse och 

ordkunskap genom föreslagna begrepp och uttryck att presentera för eleverna samt 

frågor att ställa efter läsningen angående textens innehåll. Cecilia läste vid detta tillfälle 

det femte och sista avsnittet ur berättelsen för eleverna. Hon följer materialet och börjar 

med att koppla texten till den tidigare läsningen genom att fråga eleverna vad som 

hände sist de läste berättelsen. För att väcka deras minnen läser hon det sista stycket 

från föregående kapitel. Eleverna berättar och förklarar vad som hänt. Cecilia går även 

igenom begreppen och uttrycken för att förtydliga innan läsningen, dessa lyder: vaksam, 

ögonkontakt, kiknade, rubbet, omtöcknad och rodnade. Eleverna får försöka förklara 

och beskriva dem. När läsningen pågår pausar Cecilia vid två tillfällen för att återigen 
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förtydliga två begrepp, ett av de ovanstående samt ett nytt men främmande begrepp. 

Efter läsningen sammanfattar Cecilia och eleverna texten tillsammans genom hennes 

frågor till dem. Cecilia frågar eleverna hur de visste vem den gamla mannen var, varför 

personen Nintama skrattar och varför dockan tackar Rex. Några elever får svara på 

frågorna. Dessa frågor hör till materialet och är tänkt att träna elevers läsförståelse och 

förmåga att kunna läsa både på och mellan raderna.  

5.3.4 Läsintresse och läsförståelse 

Cecilia tycker att hennes elever stundvis brukar visa intresse för högläsning, många 

elever brukar uppskatta högläsningsstunderna. Hon tycker själv att detta är en del av 

syftet, att skapa en mysig stund. Cecilia försöker intressera eleverna med sin läsning och 

läser även böcker högt som rekommendation till eleverna. Hon tycker även att besöken 

till biblioteket är givande och syftar till att skapa läsintresse. Eleverna själva brukar 

även vara duktiga på att inspireras av varandra och vad deras kamrater läser. Cecilia 

antyder att det är viktigt att böcker finns i elevers omgivning och att dessa är i olika 

nivåer så det passar dem alla.  

 

Att utveckla elevers läsförståelse genom högläsning menar Cecilia är av stor vikt. 

Genom högläsning kan man träna de olika lässtrategier som finns. Eleverna ska få 

möjlighet att träna sin inferensläsning bland annat, att kunna läsa mellan raderna och 

förstå sådant som inte står direkt i texten. Att kunna återberätta en text, beskriva svåra 

ord och föra ett textsamtal om innehållet. För att detta ska fungera gäller det att 

högläsningsboken är anpassad efter eleverna och på deras nivå. Cecilia antyder även att 

hon läser mycket bilderböcker för att öka elevernas förståelse eftersom hon anser sig ha 

många i gruppen som behöver utveckla detta samt sitt språk och sin fantasi.  

 

Cecilia har inte noterat att elevers läsintresse och läsförståelse sjunkit de senaste åren. 

Hon tycker att elever i de tidigare åren visar intresse för läsning. Hon tror dock att 

elevers egna läsning hemma har sjunkit eftersom elektronik och andra intressen tar 

större plats, även att föräldrars högläsning kan ha minskat. Detta skulle kunna vara 

anledningar till studiernas resultat menar Cecilia.  

5.3.5 Läsinlärning och läsutveckling 

Cecilia antyder att högläsning är viktigt för den egna läsutvecklingen eftersom eleverna 

får en möjlighet att träna olika lässtrategier. Hon menar att ”om en elev befinner sig i 

startgroparna och kämpar med att lära sig ljuden så kan högläsning öppna upp för 

möjligheten att möta mer avancerade texter”. Cecilia beskriver att eleverna befinner sig 

på så olika nivåer i denna årskurs men att högläsning passar dem alla och att vissa sedan 

får en möjlighet att använda dessa lässtrategier i sin egen läsning. Högläsning bidrar 

även till deras läslust och läsglädje menar hon samt en större ordförståelse. 
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Högläsning genomsyrar en stor del av styrdokumenten menar Cecilia. Det handlar om 

att lyssna, träna lässtrategier och föra samtal om texter och dess innehåll. 
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6 Analys 

I detta kapitel diskuteras resultaten av undersökningen i en sammanfattande analys 

utifrån den tidigare forskning som presenterats.  

6.1 Sammanfattande analys 

6.1.1 Högläsningens syfte 

Samtliga lärare menar att högläsning är en viktig aktivitet som inrymmer många 

fördelar för elevers språk- och läsutveckling. Deras uttalade syften med högläsningen 

har ett samband men med en skillnad i betoning. Det syfte som Linda främst lyfter är att 

högläsning ska ge elever läslust och en läsupplevelse. Lundberg och Herrlin (2005, 

16−17) samt Skolverket (2012a, 28) menar att läslust krävs för att ett barn ska lyckas 

och verkligen bli en läsare. Även Karin läser högt för sina elever för att skapa 

läsintresse men även med ett tydligt mål för att utveckla deras läsförståelse. Att lyssna 

till böcker, hörförståelse, bidrar enligt Kraemer, Mccabe och Sinatra (2012, 166) på ett 

högst positivt sätt till elevers läsförståelse. Cecilia främsta syfte är att använda 

högläsning för att ge elever lässtrategier inför sin egen läsning (Cooter & Reutzel 2013, 

16; Reichenberg 2008, 60−61; Ivey 2003, 812−813). Detta kan jämföras med 

Vygotskys (1978, 86) teori angående zone of proximal development, hur stöd från vuxna 

och mer kunniga personer kan vägleda barnet  i dess utveckling. 

6.1.2 Val av bok 

När lärarna väljer högläsningsmaterial så anpassar de sig efter elevernas ålder, behov 

och intressen, precis som Fisher et al. (2004, 11) konstaterat att vana högläsare gör. 

Lärarna har god kontakt med ett närliggande bibliotek som de besöker kontinuerligt 

med eleverna och även själva tar hjälp av för rekommendationer och tips av böcker 

lämpade för högläsning. Linda menar att elever i den första årskursen föredrar böcker 

som ligger nära deras egen värld samt spänning och mysterier. Karin rekommenderar 

högläsning av många bilderböcker i åk 1. Cecilia anser att det är av vikt att variera sin 

läsning när det kommer till genre, författare och nivån på texten för att ge eleverna en 

stor spridning av litteratur (Ivey 2003, 813). Hon följer därav kursplanen (Skolverket 

2011, 223) som uttrycker att elever ska möta en variation av skönlitteratur. De tre 

lärarna är även överens om att det i början av åk 1 är passande att läsa böcker som 

behandlar temat om att börja skolan.  

 

Högläsning kan vara ämnesöverskridande menar lärarna eftersom de stundvis läser 

texter högt som hör till de natur- och samhällsorienterade ämnena samt matematiken. 

Linda visar på detta genom att vid ett observationstillfälle läsa en högläsningstext för 

eleverna som grundar sig på ämnet religion. Karin och Cecilia nämner också detta och 

menar att högläsning kan vara ämnesöverskridande genom läsning av skönlitterära 

texter som passar till övriga teman de arbetar med. Laminack och Wadsworth (2006, 
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xvii) anser att detta är en metod inom högläsning som vidgar elevers kunskap om ett 

ämne utöver läroboken samt ger en mer målande beskrivning och ett större ordförråd. 

Samtliga lärare läser även faktatexter för eleverna inom ovanstående ämnen. De menar 

dock att detta inte sker som vid högläsning av en skönlitterär text eftersom en faktatext 

har en annan struktur samt ett tydligt syfte kopplat till ämnet där läsningen fördjupar 

just detta.  

6.1.3 Före, under och efter läsningen 

Lärarna har som mål att läsa högt för sina elever dagligen. Elevernas uppgift under 

läsningen är att lyssna och följa med i texten. Förberedelse av högläsning beror på 

texttypen och syftet med läsningen menar lärarna. En återkommande kapitelbok kan 

läsas mer spontant jämfört med övriga texter som kräver mer för- och efterarbete. 

Lärarna menar dock att de oftast läst igenom texten själva innan de delar den med 

eleverna samt valt ut svåra begrepp som behöver förklaras (Fisher et al. 2004, 11). 

 

Innan läsningen börjar menar Linda att det är viktigt att skapa en stämning och en 

markering om att man själv visar sig positiv inför boken och läsningen samt att man 

därefter läser med inlevelse (Lundberg & Herrlin 2005, 16). Fisher et al (2004, 8) 

betonar att högläsning kan förmedla ett nöje med läsning som inbjuder lyssnare till att 

bli läsare. I sin högläsning använder Karin två figurer som symboliserar olika 

lässtrategier, spågumman och molnet, som används för att förutspå samt skapa inre 

bilder (Ivey 2003, 812−813). Innan läsningen börjar använder lärarna strategier som 

dessa samt strategier som att återberätta tidigare läsning, förklara svåra begrepp samt 

visa bokens framsida och titel, detta för att skapa en förförståelse för eleverna och fånga 

deras uppmärksamhet (Skolverket 2012a, 28; Fisher et al. 2004, 13). Under läsningen 

kan bearbetning av texten återigen ske genom begrepp, frågor, koppling till elevers 

erfarenheter, att förutspå handlingen eller skapandet av inre bilder. Linda menar dock att 

hon föredrar få avbrott under läsningen och istället bearbetar texten före och efter. Karin 

brukar bearbeta texten genom hela högläsningstillfället. Cecilia poängterar att pauserna 

under läsningen bör vara väl valda. Efter läsningen sammanfattar lärarna tillsammans 

med eleverna vad texten handlat om, ibland försöker de förutse vad som kommer hända 

vid nästa lästillfälle, de kopplar berättelsen till elevernas erfarenheter, för ett textsamtal 

och diskuterar frågor om bokens innehåll på raderna och mellan raderna. Ibland låter de 

eleverna bearbeta texten kreativt som då Linda gav dem ett arbetsblad tillhörande 

högläsningsmaterialet eller då Karin lät dem måla en bild med koppling till texten och 

deras egna inre bilder (Gibbons 2013, 140−141). 

6.1.4 Läsintresse och läsförståelse 

Samtliga lärare menar att högläsning är en aktivitet som syftar till att väcka elevers 

läsintresse. För att göra detta brukar de läsa böcker inom olika kategorier och med 

elevers intressen i framkant, även genom läsning av böcker som befinner sig på 
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elevernas nivå eller strax över med syfte att kunna rekommendera denna bok eller 

liknande till eleverna (Ivey & Broaddus 2001, 360; Ivey 2003, 813).  

 

Linda menar att hon genom högläsning syftar till att utveckla elevers läsförståelse 

genom att agera som en modell för eleverna vid mötet av en text och visa på 

lässtrategier och en reciprok undervisning (Marchessault & Larwin 2013, 244). Hon 

anser även att arbete med läsförståelse under högläsning är av stor vikt för 

andraspråkselever. Karin tycker också att läsförståelse är en stor del av högläsning och 

att det öppnar upp för möjligheten att träna lässtrategier och förmågor som att lyssna, 

reflektera, förutspå och sammanfatta genom frågor och textsamtal samt förklaring av 

svåra begrepp (Anderson et al. 1985, 23). Cecilias åsikt överensstämmer med Karins 

och hon menar att läsförståelse även inkluderar förmågan för inferensläsning 

(Reichenberg 2008, 61; Cain et al. 2001, 850). De lässtrategier som används vid 

lärarnas högläsning syftar till att användas vid elevernas egen läsning. Detta 

sammanfaller med Vygotskys begrepp internalisering som innebär att ”barnet måste ta 

till sig och omvandla ny kunskap och information så att det upplevs som barnets egen 

kunskap” (Svensson 2009, 36). 

6.1.5 Läsinlärning och läsutveckling 

Samtliga lärare tror att det finns ett samband mellan högläsning och elevers egen 

läsinlärning och läsutveckling. Enligt Anderson et al. (1985, 23) och Fox (2013, 4) är 

högläsning den viktigaste aktiviteten inför en lyckad läsinlärning och något alla barn 

bör uppleva före detta kan påbörjas. Linda menar att högläsning på lång sikt har en 

positiv inverkan och att den första årskursen och processen med att lära sig läsa består 

av en stor del avkodning, därför är det av stor vikt att balansera detta med ett läsinnehåll 

så att elevernas läslust bibehålls (Gough & Hoover 1990, 132; Skolverket 2012a, 13). 

Karin anser att detta samband finns eftersom högläsning väcker ett intresse för böcker 

och läsning. När föräldrar frågar om hur de kan stödja elevers läsutveckling hemifrån så 

rekommenderar hon högläsning och samtal om det lästa. Cecilia menar att högläsning 

tränar de lässtrategier som elever behöver för att kunna utveckla sin egen läsning. 

Högläsning passar alla elever oberoende av deras läsnivå och ger dem en möjlighet att 

möta mer avancerade texter. 

6.2 Sammanfattande slutsatser 

Lärarnas undervisning grundar sig på det sociokulturella perspektivet på grund av att 

elevers utveckling, genom högläsningen, inte ses som en isolerad företeelse (Svensson 

2009, 32). Vygotskys (1978, 86) zone of proximal development, används också väl. 

Lärarna anger att högläsning används med målet att främja elevers läslust, läsförståelse 

och lässtrategier. Valet av bok baserar sig på elevernas behov och intressen med böcker 

nära deras egen värld. Största delen av materialet och rekommendationer härrör från ett 

närliggande bibliotek. Lässtrategier används i varierad form före, under och efter 

läsningen för att bearbeta det lästa och fördjupa elevers förståelse. Sambandet mellan 
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högläsning och elevers läsintresse består av läsning av en stor variation böcker, 

rekommendation till elevers egen läsning och skapandet av läsupplevelser. Sambandet 

mellan högläsning och elevers läsförståelse utvecklas genom reciprok undervisning och 

användandet av lässtrategier.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat, metod, implikationer för fortsatt forskning 

samt didaktiska implikationer. 

7.1 Resultatdiskussion 

Informanterna i denna studie menar att högläsning syftar till att utveckla läsintresse, 

läsförståelse och lässtrategier hos elever. Förutom dessa primära mål nämner även en av 

lärarna att högläsning är fördelaktigt för elever under denna period eftersom de står 

inför arbetet med att utveckla sin skrivprocess ytterligare. Läraren menar att elever 

genom högläsning får lyssna till skrivet språk och genom detta erfara hur en text genom 

dess meningsuppbyggnad och beskrivande form ser ut. Aktiviteten kan vara en början 

till elevers utveckling inom området för att sedan implementera kunskapen på egen 

hand i den kommande skrivprocessen. Körling (2012, 6, 29−31) definierar högläsning 

som att tala skriftlikt och menar att det är en bro över till skriftspråket genom 

erbjudandet av kunskap om grammatik och meningsuppbyggnad. Även Skolverket 

(2012a, 28) samt Laminack och Wadsworth (2006, xvii) anser att högläsning kan betyda 

mycket för elevers ”förtrogenhet med språkets skriftliga uttrycksformer”, utveckling av 

ordförråd samt med målet att visa på en välskriven text, som ett förarbete till elevers 

eget skrivande. Denna aspekt nämndes endast kortfattat under en av intervjuerna, 

studiens fokus är trots allt främst läsning. Lärarnas arbetssätt och svar i studien gav 

dock uppfattningen om att läsning tar en stor plats av undervisningen i den första 

årskursen och att de anser att det går före eller bör etableras innan det egna skrivandet, 

trots att det finns elever som lär sig läsa genom skrivande. Detta kan höra samman med 

lärarnas metodval angående läsinlärning vilket påverkar i vilken ordning aktiviteteter 

sker samt var fokus befinner sig för tillfället. Att observera elevers skrivande i samband 

med högläsning skulle dock vara av intresse eftersom det aldrig förekom i denna studie. 

 

Lärarna berättar att bilderböcker läses flitigt i den första årskursen och menar att de med 

bildstödet och de kortare texterna befinner sig på elevernas nivå och är lätta för dem att 

förstå och diskutera kring. Innehållet ligger ofta nära elevernas egen värld där samtal 

kopplas till deras erfarenheter eller till värdegrundsfrågor. På grund av läsnivån används 

även böckerna för att väcka elevers läsintresse och rekommenderas till eleverna själva. 

Ivey (2003, 813) finner att läraren visar upp värdet av olika texter och nivåer genom att 

tidvis läsa böcker som ligger på elevernas läsnivå. Denna undervisning är även till hjälp 

för elever med svårigheter i läsning. Cecilia anger att läsning av denna typ av böcker 

bör alterneras med längre kapitelböcker för att även få in ett mer avancerat språk. Vid 

observationstillfällena läser både hon och Karin bilderböcker vid två av tre tillfällen. 

Bokserien om Grodan läses vid samtliga tillfällen vilket verkar vara en favorit hos dem. 

Eleverna är bekanta med serien och i Karins klass ifrågasätter en elev varför de läser så 

många av just Grodan-böckerna. Karins svar lyder att hon tycker om serien och dess 

innehåll. Eleverna tillfrågas inte angående deras tycke av bokserien, istället fortsätter 
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aktiviteten som innan. Samtliga informanter menar att de utgår från elevernas behov och 

intressen när det gör valet av högläsningsbok. I undersökningen är det dock bara Linda 

som i intervjun nämner att hon brukar efterfråga elevernas åsikt om texten de läser och 

som vid ett av observationstillfällena får många positiva utrop då hon frågar vad 

eleverna tycker om Skolverkets text Leksaksfabriken. Hon visar på att hon gör det hon 

säger att hon faktiskt gör, denna aspekt uppstår dock inte hos övriga informanter. 

Frågan som kvarstår är då hur lärarna egentligen tar reda på elevernas intressen samt hur 

de balanserar detta och hela klassens behov genom de utvalda böckerna. De 

bilderböcker som lärarna läser är tänkta att befinna sig på elevernas egen läsnivå eller 

strax över för att utmana en aning. Fisher et al. (2004, 8) menar att elevers lyssnande 

nivå är högre än deras läsnivå. Böckerna om Grodan inbjuder till många samtalsämnen 

men läsnivån rekommenderas av böckernas förlag Berghs till barn mellan 3-6 år. För 

vissa elever kan de säkert vara lämpliga, men för många kan det ifrågasättas om 

textnivån är för simpel för att läsas under vårterminen i åk 1? Sker lärares bokval främst 

med innehåll i fokus före textnivå? 

 

När lärarna praktiserar högläsning i klassrummet sker samtal och frågor om det lästa 

både före, under och efter läsningen i varierande utsträckning. Samtalet behandlar 

bokens innehåll med möjlig koppling till eleverna själva och frågorna är både 

kontrollfrågor samt inferensfrågor om det lästa. När lärarna under observationerna 

ställer frågor till eleverna och diskuterar det lästa sker det till största del via 

handuppräckning för att eleverna ska komma till tals och få svara eller delge sin åsikt. 

Detta innebär att det oftast är ett litet urval av klassen som hörs. Vid vissa tillfällen låter 

lärarna frågan gå runt till hela gruppen och ibland ställs den även till elever som inte 

räcker upp handen ifall de vill svara. För det mesta genomförs emellertid klassisk 

handuppräckning vilket leder till att vissa elever aldrig svarar och andra elever hörs 

återkommande. För att variera detta och låta fler elever komma till tals skulle det vara 

av intresse att se fler metoder vid boksamtal och högläsning. Den kommunikation som 

observerades var nästan enbart samtal eller fråga-svar mellan lärare och vissa elever, 

läraren var mittpunkt i kommunikationen och eleverna observerades sällan samtala med 

varandra angående det lästa. Skulle elevers förståelse för det lästa te sig annorlunda ifall 

de även samtalade mer dem själva emellan? Jag tror att en sådan metod skulle ge alla 

elever en möjlighet att tillsammans fördjupa sig i det lästa och utbyta åsikter, vilket 

även bör leda till en djupare förståelse. 

 

När läsförståelse i förhållande till högläsning och läsinlärning diskuteras i 

undersökningen nämner informanterna även förhållandet mellan avkodning och 

förståelse. Dessa två begrepp är centrala i den första årskursen och i elevers läsinlärning 

eftersom förmågan att läsa brukar liknas med en formel av de två begreppen (Gough & 

Hoover 1990, 132). Linda uttrycker att man i den första årskursen lägger mycket tid på 

att träna läsning men att fokus då lätt kan bli förmågan att avkoda och att innehållet 

mattas ned. Det är av vikt att bibehålla balansen mellan de båda så att eleverna finner 
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läsningen lustfyllt. Karin menar dock att utan en fungerande avkodning så finns inte 

läsförståelse, då blir allting mekaniskt och förståelsen uteblir eftersom all tid går åt till 

avkodning. Eleverna bör befinna sig på en nivå där läsförståelse kan bearbetas och 

fördjupas så att textens innehåll får en mening. Anderson et al (1985, 10−11) antyder 

att, oberoende av lässtrategi, snabb och korrekt ordavkodning i den första årskursen 

leder till goda resultat i läsförståelse under den andra årskursen. Informanterna 

framhåller att avkodning tar stor plats i den tidiga läsinlärningen men att även 

läsförståelse är av stor vikt. Ett av deras främsta mål med högläsning är läsförståelse, 

men angående elevers läsinlärning och egen läsning kan man undra hur deras första 

texter ser ut. Används klassiska lärobokstexter med avkodning och ljuden i framkant 

eller texter valda främst med ett meningsfullt innehåll? Och är lärarnas valda 

läsinlärningsmetoder en faktor som påverkar deras högläsning? Jag tror att metod för 

läsinlärning, elevers texter och då även högläsning har ett samband. Hur de påverkar 

varandra skulle vara en infallsvinkel intressant att iakta. 

 

Samtliga lärare är överens om att högläsning har en positiv påverkan på elevers 

läsinlärning och läsutveckling men att den bör ske återkommande och ofta. Lärarnas 

mål är därför att läsa högt dagligen. Linda påpekar därav att denna positiva utveckling 

hos eleverna är något som sker med tiden, under en långsiktig period. Ifall högläsning 

genomförs mer intensivt under en period ser hon inga märkbara resultat hos elevernas 

egen läsutveckling. Aktiviteten kräver därför upprepning och långsam mognad. Den är 

även endast en metod av många för att främja elevers läsutveckling. Informanternas tid 

och erfarenhet som lärare skiljer sig åt, precis som deras utbildning. Detta verkar dock 

inte påverka eller skilja deras syn på högläsning, samtliga hävdar att högläsning har en 

viktig roll i skolan och trots läroplanens ej klara direktiv om saken så anser de att 

aktiviteten är av sådan vikt att den bör genomföras dagligen.  

7.2 Metoddiskussion 

De använda metoderna i denna studie, observation och intervju, kompletterar varandra 

och öppnar upp för möjligheten att iaktta den praktiska undervisningen i klassrummet 

samt höra lärarnas egna tankar. Intervjufrågorna baserades på studiens frågeställningar 

med målet att vara öppna, valet av formulering kan dock påverka informanternas svar 

vilket kan ha en betydelse för tolkning och resultat. Det som observerats får likväl en 

möjlighet att diskuteras i intervjun och läraren kan bekräfta eller förklara det iakttagna. 

Att observera vardera lärare vid tre tillfällen gav möjligheten till en variation och en 

klarare syn över de mönster som uppstår. Denna undersökning är dock endast ett 

stickprov av informanternas totala undervisning och kan inte visa på några 

generaliseringar i stort. Om möjligheten fanns till fler observationer under en längre tid 

hade resultatet visat på en tydligare och mer långsiktig bild av lärarnas undervisning. 

Variationen av böcker hade möjligtvis varit större och intressant att iaktta. Så även 

elevers utveckling och läsförmåga.  
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7.3 Implikationer för fortsatt forskning 

Möjligheter till fortsatta studier skulle kunna vara att undersöka elevers tankar och 

åsikter om högläsning. Genom intervjuer eller enkäter undersöka vad de tycker om 

högläsning, hur deras läsintresse och läsförståelse påverkas samt vilka typer av böcker 

som de föredrar. Det skulle även vara av intresse att undersöka bibliotekaries tankar om 

högläsning som aktivitet i klassrummet och hemmet, hur deras samarbete med skola och 

lärare ser ut samt vilka typer av böcker som de rekommenderar till högläsning.  

7.4 Didaktiska implikationer 

Denna studies resultat visar på högläsningens användande och syfte för några lärare i 

grundskolan. Deras tankar kompletterat med forskning belyser aktivitetens vikt och 

positiva följder. Undersökningen har givit en inblick i varför lärare väljer att arbeta med 

högläsning, vilka fördelar som kan finnas för elevers språkutveckling och hur detta 

arbetssätt kan inkluderas i den första läsinlärningen. Resultaten styrker högläsning och 

dess tradition som en aktivitet som bör användas ofta med tydlighet i syfte och 

uppföljande aktiviteter, inte ett tidsfördriv. För bästa resultat bör högläsning, precis som 

annat, förberedas av läraren. Genom förförståelse och positivitet kan man fånga 

elevernas intresse och enligt Körling (2012, 6) låta högläsningen handla om generositet 

och gemenskap. Lärarens uppgift  och utmaning är även att finna en bok som intresserar 

eleverna och där både innehållet och textnivån passar gruppen. Metod för bearbetning 

av texten före, under och efter läsningen bör ske varierande och med tydlig involvering 

av eleverna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Observationsprotokoll 

Datum och tidpunkt  

Observerad lärare  

Antal elever och dess placering 

 

 

Högläsningsbok/material 

 

 

Observatörens placering 

 

 

 

Innan läsningen 

Högläsningsboken är: 

a) Återkommande (ex. kapitelbok) 

b) Tillfällig/för dagen (ex. bilderbok) 

c) Kopplad till ämne (ex. faktabok, 

tematisk) 

 

Kommentar: 

Läraren förklarar syftet med högläsningen: 

a) Ja 

b) Nej 

 

Kommentar: 

Läraren skapar förförståelse och bearbetar 

boken innan läsningen: 

a) Kopplar till tidigare läsning 

b) Kopplar till elevers erfarenheter 

c) Förklarar begrepp 

d) Ber eleverna diskutera, svara på 

frågor 

e) Svarar på elevers frågor 

f) Granskar bilder/framsida/titel 

g) Förutse vad som ska hända 

h) Övrigt 

 

Kommentar: 

 

Under läsningen 

Lärarens placering: 

a) Sitter ned 

b) Står upp 

c) Går runt bland eleverna 

 

Kommentar: 

Lärarens kroppsspråk: Kommentar: 



 

a) Uteblivande kroppsspråk  

b) Små handrörelser 

c) Större kroppsrörelser 

 

Lärarens ögonkontakt med elever: 

a) Lite eller ingen ögonkontakt 

b) Måttlig ögonkontakt 

c) Mycket ögonkontakt 

 

Kommentar: 

Lärarens röst: 

a) Lite eller ingen betoning 

b) Tydlig betoning och pauser 

c) Ger röst åt olika karaktärer 

 

Kommentar: 

Läraren bearbetar boken under läsningen: 

a) Kopplar till tidigare läsning 

b) Kopplar till elevers erfarenheter 

c) Förklarar begrepp 

d) Ber eleverna diskutera/svara på 

frågor 

e) Svarar på elevers frågor 

f) Granskar bilder 

g) Förutse vad som ska hända 

h) Övrigt 

 

Kommentar: 

 

Efter läsningen 

Läraren bearbetar boken efter läsningen: 

a) Kopplar till tidigare läsning 

b) Kopplar till elevers erfarenheter 

c) Förklarar begrepp 

d) Ber eleverna diskutera/svara på 

frågor 

e) Svarar på elevers frågor 

f) Granskar bilder 

g) Sammanfattar eller ber elever 

sammanfatta 

h) Förutse vad som kan hända vid 

nästa tillfälle 

i) Övrigt 

 

Kommentar: 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Information 

 Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

 Hur länge har du arbetat som grundskollärare? 

 

Upplägg och syfte med högläsning 

 Hur ofta brukar du läsa högt för din klass? 

 Någon speciell tid på dagen? Under hur lång tid? 

 Hur förbereder du din högläsning? Planeras den in i schemat för dagen? 

 Vad gör eleverna under läsningen, hur sitter de? 

 Vad anser du är syftet med din högläsning? 

 Vilka fördelar tror du det finns med högläsning för elevers förmågor, vad kan de 

lära sig? 

 Finns det några nackdelar? 

 

Högläsningsmaterial 

 Hur sker valet av högläsningsbok? Vart får du material ifrån? 

 Vilka typer av böcker brukar du läsa i åk 1? Några exempel, återkommande 

böcker, teman? 

 Läser du endast skönlitteratur högt? Sakprosa/faktatexter, dikter, ramsor, annat? 

 Brukar du anpassa högläsningen efter tema eller koppla till era ämnen förutom 

svenskan? 

 

Genomförande och samband 

 Hur brukar du genomföra din högläsning, beskriv och ge exempel?  

 Vad gör du före, under och efter läsningen? Vilka aktiviteter kan ske i samband 

med högläsningen och hur bearbetar ni innehållet? 

 Hur visar eleverna intresse för högläsning? 

 Ser du några samband mellan din högläsning och elevernas läsinlärning i åk 1? 

 Ser du några samband mellan din högläsning och elevers läsintresse? 

 Hur skapar du läsintresse hos dina elever? 

 Läser du böcker högt som du kan rekommendera till elever eller inspirera till 

deras egen läsning, på deras nivå? 

 Ser du några samband mellan din högläsning och elevers läsförståelse? 

 Vad gör du för att utveckla elevers läsförståelse? Hur gör du för att eleverna ska 

förstå det du läser för dem? 

 Studier visar att elevers läsintresse och läsförståelse sjunker. Vad tror du att 

detta beror på? Något du märkt som lärare? 



 

 Hur arbetar du för att bearbeta språket under högläsning? Svåra ord och 

begrepp? 

 Vilken del spelar högläsning i elevers språk- och läsutveckling? 

 Vilka samband ser du mellan högläsning som undervisning och styrdokumenten, 

främst kursplanen i svenska? 

 

 

 


