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Syftet med studien är att beskriva lärares skönlitterära högläsning i åk 4-6 med fokus mot elevers möjligheter 

för lärande. Särskild uppmärksamhet riktas mot möjligheter för lärande för elever i behov av särskilt stöd.  

 

Studien har en kvalitativ ansats och utgår från ett sociokulturellt samt ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Datainsamlingsmetoden är inspirerad av etnografi och genomfördes med semistrukturerade intervjuer samt 

med en total observation, vilket innebär att forskaren finns i rummet och observerar men inte deltar. 

Sammanlagt fem lärare, som undervisar i årskurserna 4-6 intervjuades och observerades. Resultatet har 

analyserats med hjälp av tematisk analys. 

 

Resultatet visar att lärare i åk 4-6 har olika syften med skönlitterär högläsning. Lärare menar att högläsning 

utvecklar elevers språk, motiverar elever att läsa själva, utvecklar elevers diskussionsförmåga samt lugnar ner 

elever i olika situationer. Resultatet visar dock att högläsning mest används för att modellera 

läsförståelsestrategier. Resultatet visar även att skönlitterär högläsning kan inkludera elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Genom lärares högläsning ges elever med avkodningssvårigheter möjlighet att möta samma 

text som övriga elever. Lärare diskuterar ord och begrepp tillsammans med eleverna för att öka ordförståelsen, 

vilket kan vara ett sätt att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. De lärare som deltar i undersökningen 

använder högläsningen för att modellera läsförståelsen. Detta kan ge elever med läsförståelseproblem en chans 

att få strategier för att möta en text. Elever med läsförståelseproblem har då möjlighet att vara inkluderade i 

undervisningen. 
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1. Inledning 
 

Dagens samhälle ställer höga krav på oss, speciellt när det gäller att kunna läsa, tolka budskap 

samt kunna kommunicera med andra. Kommunikations- och informationsteknologin 

utvecklas i hög hastighet, vilket ställer krav på våra sätt att kommunicera både skriftligt och 

muntligt. 

 

Bjar och Liberg (2003) framhåller att barn växer upp i olika språkliga kulturer. Några växer 

upp med mycket språk, samtal och diskussioner medan andra inte gör det.  Bjar och Liberg 

poängterar hur viktigt det är att skolan klarar av att möta elever med olika erfarenheter och 

kunskaper och på bästa sätt stödja deras språkutveckling. Bjar och Liberg menar att eleverna 

måste ges en möjlighet att ”… utveckla en förmåga att kunna vara aktiva i samhällets 

demokratiska processer” (s.17) 

 

För elever som inte har erfarenhet av en rik språklig miljö är det extra viktigt att de i skolan 

möter lärare som stöttar deras språkutveckling på många olika sätt. I Lgr 11 står det  

 

  Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

 Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med  

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

(Skolverket, 2011, s 8) 

 

Lundberg och Herrlin (2005) påpekar att läsintresset är viktigt i elevernas läsutveckling. 

Lundberg och Herrlin anser att det är viktigt att eleverna upplever att böckerna ger ”…fantasi, 

spänning, kunskap, äventyr och glädje.” (s. 16). Det är vanligt att elever med läs- och 

skrivsvårigheter tappar läsintresset då de texter de möter i skolan är för svåra för dem. Om 

läraren läser högt för eleverna får även elever i svårigheter möjlighet att uppleva att 

berättelsen kan ge både lust och glädje. ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för 

att läsa och skriva.” (Skolverket, 2011, s. 8) 

 

I Lgr11 står det: 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 

 tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka  
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sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom  

undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera  

och lära. (Skolverket, 2011, s.222.) 

 

I en intervju som Akademibokhandeln har gjort med Lundberg (2011) framhåller han att 

lärares skönlitterära högläsning ger rika möjligheter för eleverna att utveckla sitt ordförråd 

och sin förståelse för hur ord är uppbyggda. Lärares högläsning kan, enligt Lundberg, bygga 

upp elevernas språkliga självförtroende samt ge eleverna ett bestående intresse för läsning 

genom att de upptäcker att texter kan ta dem till en annan värld. 

 

Lundberg och Herrlin (2005) anser att under högläsningsstunden kan läraren hjälpa eleven att 

tänka aktivt, tänka framåt och fundera på vad som ska hända härnäst. Läraren kan modellera 

genom att stanna upp i läsningen, tänka högt och visa hur man kan vara aktiv, hur man kan 

göra inferenser samt hur man kan utnyttja sina bakgrundskunskaper. Det här lär eleverna att 

vara strategiska när de läser, vilket innebär att eleverna lär sig att förstå varför och hur de ska 

läsa olika texter.  Lundberg och Herrlin menar även att aktiv läsning lär eleverna att upptäcka 

om de inte förstår och att eleverna då gör något åt det och inte bara läser vidare.  

 

Trelease (2013) poängterar att högläsningen innehåller tre gånger så många nya ord än vad 

vanlig konversation gör. Detta innebär, enligt Trelease, att eleverna får ett bättre ordförråd om 

man läser högt för dem. Han påpekar även att det finns två sätt för en person att lära sig nya 

ord. För det första genom att se dem och för det andra genom att höra dem. Trelease betonar 

att om man läser högt för barnen kan det leda till att de tycker att läsning är mysigt, vilket i sin 

tur kan leda till att de börjar läsa själva hemma efter skolan. Han anser att varje gång man 

läser för en elev i skolan är det reklam för hur härligt det är med läsning. 

 

Enligt PIRLS (2012) har svenska elevers läsförståelse försämrats de senaste åren. PIRLS är en 

studie som mäter läsförmågan hos elever i årskurs fyra. Studien visar elevernas läsförståelse 

både när det gäller skönlitterära texter samt sakprosa. Studien visar att flickor läser bättre än 

pojkar, men flickornas resultat har försämrats mer än pojkarnas sedan 2001. Enligt PIRLS är 

inställningen till läsning viktig. Läsprovsresultaten i PIRLS visar att elever som tycker om att 

läsa har bättre resultat än elever som inte tycker om läsning. Studien kommer fram till ”…att 

den positiva inställningen till läsning har försämrats med tio procent sedan 2001.” (s. 7) 
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PIRLS lyfter fram att skolorna måste fokusera på elevernas läsintresse då detta påverkar 

elevernas läsförmåga. 

PIRLS belyser att eleverna har olika förkunskaper när de kommer till skolan och att skolan 

har ett ansvar för att möta eleverna på sin nivå så att eleverna har möjlighet att utveckla sin 

läsförmåga. PIRLS visar att elever i svenska skolan arbetar med läsförståelsestrategier i lägre 

utsträckning än elever i andra länder. 

I PIRLS går att läsa att de duktiga läsarna minskar i antal och de svaga läsarna ökar. Bland 

annat gäller detta när eleverna ska dra slutsatser, tolka texter samt kunna läsa mellan raderna.  

För att eleverna ska klara detta måste de ha ett rikt ordförråd samt kunna använda sig av olika 

strategier när de läser. Exempelvis kunna använda bilder och rubriker för att tolka vad texten 

handlar om. Eleverna behöver även förmågan att kunna dra slutsatser utifrån tidigare 

information i texten samt kunna jämföra idéer och information i olika slags texter. 

 

Myrberg (2003) understryker att läraren ska vägleda eleverna när det gäller olika strategier för 

att möta en text. Läraren ska undervisa och lära eleverna ”…hur man angriper svåra texter, lär 

sig nya ord, hur man drar slutsatser utifrån texter, hur man skapar sig bilder och inre 

föreställningar om olika textinnehåll.” (s. 9). Den här pedagogiken förebygger att läs- och 

skrivsvårigheter uppkommer, enligt Myrberg. 

 

Både Reichenberg (2008) och Westlund (2009) menar att läsförståelsestrategier är viktigt och 

att läraren måste undervisa eleverna i detta.  De anser att när eleverna ska fundera över vad 

som kommer att hända i en berättelse kan de ta hjälp av bilder, rubriker och annat. Enligt 

Reichenberg kan eleverna också dra slutsatser utifrån det de redan vet. 

Westlund (2009) betonar att högläsning kan användas av lärare för att modellera 

läsförståelsestrategier. Westlund skriver att  

 

Att lära sig olika lässtrategier kan till en början ske genom lärarens 

 högläsning och genom muntlig bearbetning, innan man så småningom 

 lär sig att tillämpa lässtrategier på den egna läsningen. (s. 160) 

 

Jag har arbetat som lärare sedan 1997. I början av min lärarkarriär läste jag böcker högt för 

eleverna utan något direkt syfte mer än att vi skulle få en mysig stund tillsammans. Ibland tog 

jag fram boken och läste för att det blev några minuter över. Nu när jag har arbetat som lärare 

en längre tid samt efter att jag har läst flera artiklar under min speciallärarutbildning har jag 
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bland annat upptäckt att lärare kan läsa högt på olika sätt. Exempelvis kan lärare läsa högt ur 

en bok utan inlevelse eller läsa med intonation och kroppsspråk (Barnyak, 2011). Jag upplever 

att det senare engagerar eleverna mer än det förstnämnda. Jag har också förstått att lärare kan 

ha ett tydligt syfte och en tydlig tanke med hur högläsningen ska utveckla elevernas 

kunskaper. Att lärare kan använda sig av högläsningen som ett redskap för elevers lärande 

upplever jag inte är självklart för alla pedagoger, precis som det inte var för mig i början av 

min lärarkarriär.  

 

Det förefaller sålunda finnas många möjligheter för elever att lära sig olika saker då lärare 

läser högt för dem. För elever i svårigheter framstår lärares högläsning som ett redskap för 

lärande då de bland annat kan använda sin auditiva samt visuella förmåga för att förstå olika 

slags texter. Högläsning verkar även gynna elever med ett svagt ordförråd då ord diskuteras 

och förklaras. 

 

Med den här bakgrunden är jag intresserad av att undersöka lärares arbete med skönlitterär 

högläsning som ett redskap för elevers lärande.  

Begrepp som är centrala i min undersökning är ”inkludering”, ”anpassning” och ”stöttning”. 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Undersökningens syfte är att beskriva lärares skönlitterära högläsning i åk 4-6 med fokus mot 

elevers möjligheter för lärande. Särskild uppmärksamhet riktas mot möjligheter för lärande 

för elever i behov av särskilt stöd. 

 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

 

 Vad uppfattar lärare att syftet är med deras skönlitterära högläsning? 

 Hur gör lärare för att skapa möjligheter för lärande med hjälp av skönlitterär 

högläsning? 

o Hur ofta läser lärarna skönlitterär text högt för eleverna? 

 Hur kan högläsning inkludera elever i behov av särskilt stöd? 

 

Undersökningen avgränsas till att omfatta fem lärares uppfattningar av och arbete med den 

skönlitterära högläsningens möjligheter. Jag gör därför inte anspråk på att beskriva alla lärares 
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arbete med högläsning utan jag betraktar undersökningen som exempel på några lärares arbete 

med skönlitterär högläsning. 

3. Centrala begrepp 

3.1 Skönlitterär högläsning 
I den tidigare forskningen, som jag tagit del av, används begreppet ”högläsning” i betydelsen 

”skönlitterär högläsning”. Högläsning innebär att läraren läser högt för eleverna ur en 

skönlitterär bok. Begreppet ”skönlitteratur” förklaras i Bonniers svenska ordbok (1982) som 

”litteratur med estetiskt syfte” och i Wiktionary ”…som berättar en inte nödvändigtvis verklig 

historia i syfte att underhålla eller väcka diskussion”. 

I min undersökning representerar begreppet högläsning skönlitterär högläsning. 

3.2 Inkludering 
Skolans uppgift är att ge alla elever stimulans och uppmuntring (Lgr11). Inkludering innebär 

att elevernas olikheter ses som en tillgång. Nilholm (2007) talar om ”en skola för alla” och 

betonar att inkludering innebär ”…allas rätt till närvaro och delaktighet i klassrummet.” 

(s.93). Nilholm poängterar att inkludering ska leda till att skolan ska anpassa sig efter 

eleverna och inte att eleverna ska anpassa sig efter skolan. 

Haug (1998) talar om ”inkluderande integrering”, vilket han förklarar  

 

Inkluderande integrering betyder att undervisningen ska ske inom ramen  

för den klass där barnet är inskriven som elev. Argumentet för detta är först 

och främst knutet till en uppfattning om social rättvisa som lika rätt till  

deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden (s. 23). 

 

Det är viktigt, enligt Haug, att eleverna tränar sin sociala förmåga samt att eleverna får en 

förståelse och acceptans för att alla är olika. 

3.3 Anpassning 
Begreppet ”anpassning” används i skolans styrdokument och är inget etablerat begrepp. 

I Lgr 11 står det att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(s.8). Att anpassa sin undervisning innebär att skolan ska utgå från elevernas olika 

förutsättningar och möta eleven där den befinner sig. 

Skolinspektionen (2012) skriver i sina råd angående anpassning att en av huvuduppgifterna 

som skolan har är att anpassa undervisningen så att alla elever har möjlighet att lära sig på sitt 



6 

 

sätt. I skollagen 3§ går att läsa ”Alla barn … utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt.”  

 

3.4 Stöttning 
Begreppet ”stöttning” används, precis som ”anpassning”, i skolans styrdokument och är inget 

etablerat begrepp. 

Undervisningen ska ”…främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lgr11, s 

8). Det är viktigt att läraren stöttar eleverna så att de har en möjlighet att utvecklas så långt 

som möjligt. 

Vygotsky (1978) betonar att med vägledning och stöttning av omgivningen kan eleven 

prestera mer än vad eleven skulle klara själv samt att eleven vid ett senare tillfälle ska klara 

samma sak på egen hand. Människor lär av varandra och eleven kan utveckla sina kunskaper i 

ämnet om läraren stöttar och hjälper eleven.  

4. Tidigare forskning 
I detta kapitel beskriver jag tidigare forskning kring högläsning. Beskrivningen riktas främst 

mot de lärandemöjligheter högläsning kan medföra. 

4.1 Språkutveckling 
 

Lawson (2012) beskriver vad olika forskare har kommit fram till när det gäller högläsning. 

Lawson fokuserar speciellt på högläsning för elever som inte fått tillräckligt med högläsning 

hemma med sina föräldrar. Lawson finner att högläsning är positivt för barnens 

språkutveckling som exempelvis skrivutveckling, fonologiska medvetenhet och läsprestation. 

Det är därför viktigt att föräldrar läser högt för sina barn hemma. Om barnen inte får det i 

hemmet är det ännu viktigare att de får det i skolan, anser Lawson.   

 

Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp och Shih (2012) undersöker hur viktig högläsning och 

dialog är för eleverna. Deras studie är etnografisk och fokuserar en lärares, Mae Grahams, 

arbete. Graham har blivit uppmärksammad för sin exemplariska undervisning på sin skola och 

i sitt skoldistrikt. Grahams elever ligger alltid över medelnivån bland annat när det gäller 

läsning. Centralt i studiern är Grahams högläsning samt de diskussioner som fördes i 

klassrummet. Worthy et al. kommer fram till att högläsning kan skapa dialog mellan eleverna. 
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De menar att om eleverna delar idéer, åsikter och känslor får de en meningsfull stund där 

deras talspråk samt turtagning utvecklas genom att de använder språket aktivt i en dialog. 

 

Hoover och Gough (1990) beskriver The simple view of reading. Denna lyder reading = 

decoding and linguistic comprehension (R = D x L), vilket jag översätter till läsförståelse = 

avkodning och språkförståelse (L = A x S). Hoover och Gough anser att om den ena faktorn 

saknas blir läsningen noll. Elbro (2004) förklarar att språkförståelsen kan eleverna exempelvis 

träna när de får orden i en kontext. Det är viktigt att tillsammans diskutera orden samt 

undersöka språket och ordföljden i meningarna. Elbro menar även att eleverna ska lära sig att 

vara aktiva i sin läsning för att förstå hur texten hänger samman. 

 

Körling (2012) är lärare, föreläsare, debattör och författare. Körling har inte forskat själv utan 

bygger sina åsikter på sin egen erfarenhet samt vad andra forskare har kommit fram till. 

Körling betonar att högläsning ger eleverna något att lära, tänka och lyssna till och att 

eleverna blir medvetna om formen för hur man berättar. Körling anser att om läraren läser 

högt kan hon modellera och visa hur och vad författaren berättar.  Hon menar även att 

högläsning utvecklar elevernas språk genom att eleverna lär sig grammatik och 

meningsuppbyggnad. Dessutom framhåller Körling att den höglästa texten är en bro över till 

skriftspråket.  

 

Westlund (2009) och Reichenberg (2008) framhåller att elevernas ordförråd ökar om lärare 

skriver upp nya och svåra ord på tavlan. Westlund anser att under högläsning ska läraren 

stanna upp och reda ut oklarheter tillsammans med eleverna. Enligt Reichenberg ska eleverna 

kunna värdera om det finns något i texten som är svårt att förstå samt att eleverna ska tränas 

på att veta vad de ska göra när de upptäcker något svårförståeligt i texten.  

 

Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) skriver att högläsningen kan göra barnen 

medvetna om att talspråk och skriftspråk skiljer sig från varandra. De anser också att under en 

högläsningsstund blir barnen medvetna om att en text har en mening och vill berätta något. 

Dominkovic et al. menar vidare att högläsningen påverkar den fonologiska medvetenheten, 

ordförrådet samt grammatiska strukturer i texter. Dominkovic et al. bygger detta på 

forskningsrapporter som beskriver läsning för barn.  

 



8 

 

Myrberg (2003) fokuserar hur skolan kan arbeta för att förebygga elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Studien bygger på intervjuer med 24 forskare, varav 22 ställt sig bakom 

studiens resultat. Myrberg beskriver olika exempel på pedagogik som knyter samman tala – 

läsa – skriva. Högläsning är ett exempel som är viktigt för att förstå sambandet mellan tal och 

skrift. Myrberg understryker att högläsning är bra för elevernas utveckling när det gäller 

syntaktisk förmåga, fonologisk förmåga samt för att utöka sitt ordförråd. Han anser även att 

eleverna lär sig hur en berättelse är uppbyggd genom högläsning. 

 

Att tidigt bekanta sig med böcker, och bli förtrogen med olika 

berättelsestrukturer är ett villkor för att hjälpa eleverna till en långsiktig  

och hållbar läs- och skrivutveckling. 

(Myrberg, 2003, s. 8) 

 

Duursma, Augtstyn och Zuckerman (2008) poängterar att högläsning är mycket viktigt. De 

sammanställer forskning kring högläsning och visar att det finns goda belägg för att 

högläsning utvecklar elevers språk- och läsförmåga. De menar att högläsningen ger eleverna 

bättre ordförråd då böckerna innehåller fler ord än vad vanligt tal gör. Vidare framhåller de att 

högläsning gör barnen medvetna om kopplingen mellan tal och text och att barnen blir 

medvetna om att det är skillnad mellan talspråk och skriftspråk. Högläsning gör även eleverna 

medvetna om hur en berättelse är uppbyggd, vilket de kan dra nytta av när de själva skriver en 

text. Duursma et al. förklarar att flera forskare har kommit fram till att högläsning utvecklar 

barnens språk som exempelvis den fonologiska medvetenheten.  

 

Meyer, Wardrop, Stahl och Linn (1994) forskar kring vilka effekter som högläsning har på 

barn. Genom att det är ett rikare och ett mer komplext språk i böckerna än i det vardagliga 

talet lär sig framför allt de äldre eleverna nya ord och dess betydelse genom högläsning, enligt 

Meyer et. al. Då böckerna har mer komplexa meningar kan det leda till att eleverna blir bättre 

på att förstå en mer komplex grammatik, menar Meyer et al. Högläsningen kan ge eleverna en 

syntaktisk förmåga där de får en förståelse för hur ord och meningar är uppbyggda genom att 

det skiljer sig åt mellan språket i böckerna och det vardagliga språket. Meyer et al. påpekar 

dock att det finns en risk med för mycket fokus på högläsning. De poängterar att det inte får 

bli någon övertro på högläsning där pedagogerna har en syn att högläsning löser alla problem. 

Meyer et al. framhåller att eleverna inte blir bättre på att läsa genom högläsning så det är av 

stor vikt att pedagogerna inte glömmer läsinlärningen. Meyer et al. beskriver att för mycket 
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högläsning under en skoldag kan hindra lärare från annan svenskundervisning exempelvis att 

lära elever läsa. 

 

Jönsson (2007) finner att läsaktivitet är ett bra redskap för lärande. Exempelvis lär sig 

eleverna att bli skriftspråkliga när läraren läser högt. Hon bygger detta på sina observationer 

som hon har gjort.  

 

Högläsning förefaller alltså ha stor betydelse för elevernas språkutveckling. Flera av de ovan 

refererade forskarna menar exempelvis att högläsning ger eleverna en bättre fonologisk 

medvetenhet, en form för hur en berättelse är uppbyggd samt en kunskap om att texten vill 

förmedla något. Enligt flera forskare ökar högläsning elevernas ordförråd samt ger en kunskap 

om språkets grammatik. Högläsning gör att eleverna blir medvetna om att talspråket och 

skriftspråket skiljer sig åt och att elevernas skriftspråk blir bättre. 

 

4.2 Attityd och motivation 
Duursma et al. (2008) skriver att inställningen hos den som läser högt är viktig. Den som läser 

kan exempelvis vara engagerad vid läsningen och visa sig intresserad av det de läser genom 

att ställa frågor om texten. Om den som läser högt är positiv till högläsningen och texten de 

läser kommer eleverna till största sannolikhet också tycka att läsning är roligt. Duursma et al. 

menar också att valet av bok är viktigt. Om eleverna är intresserade av boken kan det leda till 

att det blir mer positiva till läsning, vilket i sin tur kan leda till att de själva börjar läsa. 

 

I en etnografisk studie kom Wiseman (2011) bland annat fram till att det är vikigt att läraren 

väljer en text som bygger på och som kan relateras till elevernas bakgrund och intressen. Om 

elevernas intressen återkom i berättelsen kunde eleverna dra paralleller och förstå texten 

lättare. Det här är en viktig aspekt, enligt Wiseman, när man vill uppmuntra elevernas attityd 

och respons på högläsningen.  

 

Lawson (2012) påpekar att valet av bok är viktigt för att påverka eleverna attityd till läsning. 

Lawson framhåller att om eleverna tycker om berättelsen lyssnar de bättre. Om eleverna inte 

känner någon mening med berättelsen kommer de att tröttna på boken. Ju mer nöje eleverna 

kan se med högläsningen desto lättare kommer de ihåg, vilket kan leda till att glädjen till 

läsning ökar. 
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Westlund (2009) betonar att om högläsningen är spännande och om läraren är engagerad kan 

det leda till att eleverna vill läsa just den boken som läraren läser. Om högläsningen blir en 

upplevelseläsning för eleverna kan det leda till att eleverna längtar till nästa högläsningsstund, 

vilket innebär att elevernas attityd till böcker blir positiv. 

 

Hemerick (1999) finner att attityden till läsning hos elever som fått högläsning regelbundet 

ökar till det positiva. Hemerick undersöker om lärarnas regelbundna högläsning leder till att 

fler elever själva går till skolbiblioteket och lånar böcker. Genom att skolbibliotekarien för 

register över eleverna, kan Hemerick jämföra eleverna som får regelbunden högläsning med 

de elever som inte får högläsning regelbundet. Hemericks undersökning visar att motivationen 

hos eleverna att låna fler böcker ökar i och med att högläsningen ger ett intresse av att läsa. 

Hemerick anser att högläsning kan vara ett av de viktigaste stegen till elevernas ökade 

läsaktivitet.  

 

 Reading aloud is a powerful tool. It can lead to a wonderful  

 and positive life long gift from a teacher to a student that will 

 hopefully ensure that spark of motivation and love for reading. 

   (Hemerick, 1999, s. 14) 

 

Sammanfattningsvis menar Duursma et al. (2008), Hemerick (1999) och Wiseman (2011) att 

högläsning kan påverka eleverna positivt när det gäller inställningen till att läsa och att ge 

eleverna ett ökat intresse av att läsa själva. Duursma et al. tar upp hur inställningen hos den 

som läser kan påverka eleverna. De menar att om läsaren är engagerad i läsningen och positiv 

till att läsa kommer även eleverna tycka att läsning är roligt. Vilken typ av skönlitterär bok 

som läraren väljer att läsa är också viktigt för att få engagerade elever, menar Duursma et al. 

(2008), Wiseman (2011) och Lawson (2012). Wiseman ger förslag på att man ska välja en 

bok där eleverna kan relatera innehållet till sina egna erfarenheter. 

Hemerick (1999) tar upp vikten av rutiner och regelbundenhet. Hemerick anser att högläsning 

kan vara ett av de viktigaste stegen till elevernas ökade läsaktivitet.  

4.3 Samspel och kommunikation 
Worthy et al. (2012) understryker att det vid högläsning kan bli en dialog mellan eleverna där 

de bland annat kan diskutera innehållet. Worthy et al. anser att genom en dialog mellan 

eleverna sker ett samspel där det finns möjlighet för eleverna att utveckla en förståelse för 



11 

 

flera perspektiv då de lyssnar aktivt på varandras åsikter och känslor. Forskarna observerade 

att läraren var engagerad och uppmuntrade eleverna att diskutera. Läraren gav eleverna tid till 

att tänka och hon uppmuntrade eleverna att komma med olika svar och teorier. Worthy et al. 

säger att lärarens roll är viktig. Läraren ska få eleverna att bli engagerade samt att skapa en 

god lärmiljö där eleverna lyssnar på varandra med respekt.  

 

Duursma et al. (2008) poängterar att högläsningsstunden är en interaktion mellan vuxen och 

elev som är viktig för elevernas självkänsla då lässtunden ger närhet, trygghet och 

ömsesidighet. Duursma et al. menar att det inte bara är läsningen som är viktig utan att 

diskussionerna kring det lästa är minst lika viktig då detta kan leda till engagerade elever, 

vilket i sin tur kan leda till att eleverna blir mer intresserade av böcker. 

 

Dominkovic et al. (2006) visar att läraren har en central roll när det gäller den tidiga 

högläsningen. Dominkovic et al. framhåller att samspelet mellan vuxen och elev är viktigt. De 

tar bland annat upp kommunikationen, tryggheten samt gemensamt fokus som exempel på det 

positiva med en högläsningsstund. Det är läraren som vägleder och inbjuder till samtal.  När 

det gäller äldre elever och då läraren har högläsning i grupp hänvisar Dominkovic et al. 

(2006) till flera forskare, exempelvis Dysthe (1996) och Molloy (2002), som förklarar att 

högläsning är en situation där eleverna får gemensam tid tillsammans, där de alla hör samma 

sak och kan ha ett bra gemensamt samtal. 

 

Jönsson (2007) framhåller att det finns många fördelar med att ha högläsning tillsammans 

med eleverna. Hon beskriver att högläsning skapar en känsla av gemenskap och att det är 

positivt om eleverna har en gemensam läsupplevelse. Jönsson finner att eleverna lärde sig av 

kamraterna genom att varje elev fick möta nya perspektiv då kamraterna kom med andra 

påståenden och tankar. Även läraren hade en viktig roll genom att han/hon kunde ställa frågor 

på texten som gjorde att eleverna fick fördjupa sina tankar. Frågorna på texten som både 

lärare och elever ställde under boksamtalet ledde till att eleverna tänkte vidare och nya frågor 

väcktes. Jönsson kom fram till att 

 

 Det kollektiva bidrar på olika sätt till deras enskilda utveckling. De får  

ta del av tankar och inspiration av många, inte bara av texten eller läraren.  

Individens bidrag till gruppen blir viktigt liksom gruppens bidrag till individen. 

(2007, s. 241) 
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Lawson (2012) menar att högläsning är en social interaktion då eleven lär sig att växla mellan 

att förstå språket till att kunna producera språk under en konversation. Lawson skriver också 

att i en diskussion tränas turtagning, vilket eleverna lär sig bäst genom erfarenhet. 

 

Myrberg (2003) poängterar att för att förebygga läs- och skrivsvårigheter är det viktigt med 

kommunikation. Myrberg framhåller att om eleverna ska lära sig något vid en 

högläsningsstund måste lärarna se till att stunden blir aktiv för eleverna dvs. att det inte är en 

envägskommunikation utan att eleverna är delaktiga och bearbetar det som läraren läser. 

Myrberg förklarar att eleverna måste få vägledning i hur man möter olika slags texter. 

Utmärkande för en expertläsare är att de kan avgöra vad som är viktigt i texten samt att kunna 

avgöra om han/hon inte förstår. Enligt Myrberg är högläsning med samtal ett mycket bra 

medel för att utveckla dessa förmågor, speciellt för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Myrberg menar att skriftspråkets syfte är att vi ska kunna kommunicera med varandra. Detta 

ska inte bara ske mellan lärare och elev, utan mellan elev och elev, vilket kan underlätta för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Palincsar och Brown (1984) riktar fokus mot elevers läsförståelse. Centralt i Palinscar och 

Browns underökning är hur en duktig läsare gör när han läser. Hur tänker läsaren innan, under 

och efter sin läsning? Studien fokuserar hur man kan förbättra elevernas läsförståelse och 

beskriver Reciprocal teaching, vilket innebär en växelverkan mellan lärare och elev där 

läraren modellerar och visar eleverna hur en expertläsare gör för att förstå och komma ihåg en 

text. Palincsar och Brown finner att Reciprocal teaching leder till att eleverna blir bättre på att 

sammanfatta samt att ställa frågor på texten. Undersökningen visar även att elevernas 

läsförståelseförmåga blir bättre. Reciprocal teaching bygger på fyra strategier där eleverna har 

chans att lära sig i kommunikation med läraren samt sina klasskamrater. För det första att 

förutspå, för det andra att kunna ställa frågor på texten, för det tredje att reda ut oklarheter och 

för det fjärde att kunna sammanfatta 

 

Elwér (2009) framhåller att det finns elever med specifika läsförståelseproblem. Dessa elever 

är oftast svåra att upptäcka, vilket Elwér menar kan bero på att det är svårt att kontrollera 

specifika läsförståelseproblem. Elever med specifika läsförståelseproblem har svårt att klara 

av skolan samt att självständigt lära sig genom läsning. Ett sätt att stötta elever med specifika 

läsförståelseproblem kan vara att läraren lär ut läsförståelsestrategier till eleverna genom att 
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tänka högt tillsammans inför, under och efter högläsning i gruppen. Elwér anser att 

läsförståelsestrategierna som Palinscar och Brown (1984) tar upp är en bra 

undervisningsmetod för att underlätta läsningen. Det är viktigt att läraren modellerar och visar 

eleverna hur de kan tänka under sin läsning exempelvis genom att ställa frågor på texten i 

olika nivåer. 

 

Westlund (2009) har skrivit en lärobok om läsförståelse samt skrivit en avhandling om 

bedömning av läsförståelse. I sin lärobok hänvisar Westlund till forskningen som Palincsar 

och Brown (1984) har gjort om Reciprocal teaching, vilket Westlund översatt till reciprok 

undervisning. Westlund menar att reciprok undervisning är en vägledande diskussionsteknik, 

vilket betyder att läraren vägleder eleverna hur de kan tänka och diskutera. Exempelvis kan 

läraren ställa frågor på texten samt låta eleverna sammanfatta vad som hänt tidigare. 

Reichenberg (2008) påpekar att om läraren låter eleverna ställa frågor på texten kan det leda 

till att eleverna klarar av att skilja det viktiga ifrån det mindre viktiga i texten. Westlund 

(2009) framhåller att man kan ställa frågorna på olika nivåer. Hon beskriver frågor på ytan, 

frågor under ytan samt Livsfrågor – vad betyder texten för mig? Westlund (2009) och 

Reichenberg (2008) anser att om läraren låter eleverna sammanfatta texten högt är det ett bra 

redskap för läraren att upptäcka om eleverna har förstått innehållet samt så lär sig eleven en 

tankestrategi för att minnas. 

 

Flera forskare understryker alltså att samspelet mellan eleverna samt mellan eleverna och 

läraren är viktig. Samspelet mellan eleverna framstår som en metod eller förutsättning för att 

eleverna ska lära sig att kommunicera. Eleverna hör samma text och kan därmed föra en 

diskussion kring texten och då få en högre nivå på sina diskussioner, vilket kan bidra till ett 

mycket bra och gemensamt samtal.  I en interaktion kan eleverna lära av varandra och 

utveckla sin förståelse, vilket visar på ett sociokulturellt perspektiv. Flera forskare menar att 

ett bra redskap för kommunikation under högläsning är att använda sig av 

läsförståelsestrategier. De talar om Reciprocal teaching, vilket både omfattar 

läsförståelsestrategier och ett sätt för lärare att gradvis stötta elevers utveckling av 

läsförståelse. Högläsningen skapar en gemenskap, vilket in sin tur skapar en god lärmiljö med 

respekt för varandras åsikter.  Jag tolkar det som att högläsning är relationsskapande, vilket i 

sin tur är en förutsättning för lärande. 
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4.4 Sammanfattning tidigare forskning 
Tidigare forskning kring högläsning visar att högläsning är positivt för eleverna på flera sätt. 

För det första visar tidigare forskning att högläsning kan leda till att elevernas tal- och 

skriftspråk utvecklas. Exempelvis ger högläsningen eleverna en bättre fonologisk 

medvetenhet, ökar elevernas ordförråd, ger en kunskap om språkets grammatik samt gör 

eleverna medvetna om att talspråket och skriftspråket skiljer sig åt. 

För det andra visar tidigare forskning kring högläsning att elevernas attityd till läsning kan bli 

mer positiv, vilket i sin tur kan leda till ökat intresse hos eleverna att läsa själva.  

För det tredje visar tidigare forskning att samspel mellan lärare/elev respektive elev/elev kan 

utvecklas då eleverna hör samma text vid samma tillfälle samt när en gemensam text 

diskuteras i grupp. Att diskutera texter är ett exempel på förebyggande arbete för elever med 

läs- och skrivsvårigheter. 

 

Högläsning bidrar sammanfattningsvis till elevernas språkutveckling, motivation samt 

samspel. Motivationen leder i sin tur till att eleverna läser på egen hand. Samspelet mellan 

eleverna är relationsskapande. När eleverna har en god relation kan det leda till två 

lärandemål. För det första en högre nivå på diskussionerna och för det andra att eleverna kan 

lära sig att ta andras perspektiv. 

 

Tidigare forskning visar även att högläsning är bra för elever med läs- och skrivsvårigheter 

samt elever med specifika läsförståelseproblem. Bland annat tar Myrberg (2003) upp att 

kommunikation kring texter underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter. Elwér (2009) 

menar att det är viktigt att lärare stöttar elever med läsförståelseproblem och modellerar olika 

läsförståelsestrategier där lärare och elev tänker högt tillsammans i gruppen. Även 

Reichenberg (2008) och Westlund (2009) framhåller att läsförståelsestrategier är viktigt. 

4.5 Reflektioner kring tidigare forskning  
Meyer et al. (1994) beskriver att det finns en negativ relation mellan mycket högläsning och 

bra läsprestationer. Andra forskare som exempelvis Hemerick (1999) och Wiseman (2011) 

poängterar att mycket högläsning leder till att elevernas intresse för att läsa själva ökar vilket i 

sin tur leder till att elevernas läsprestation ökar. Meyer et al. framhåller att senare högläsning 

kan ge effekt på attityd och motivation men eleverna blir inte bättre läsare av att ha hört 

mycket högläsning.  
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Duursma et al. (2008) framhåller å ena sidan att läsförmågan ökar hos eleverna om läraren 

läser högt, å andra sidan att det inte bara är läsningen som är viktig utan att diskussionerna 

kring det lästa är lika viktig. Här är alltså Meyer och Duursma et al. överens då båda anser att 

det behövs mer än högläsning för att eleverna ska bli bättre läsare. Duursma et al. påpekar 

dock att diskussionerna kan leda till engagerade elever, vilket i sin tur kan leda till att eleverna 

vill läsa fler böcker, vilket i sin tur kan leda till att deras läsförmåga ökar. 

 

Hur kan det komma sig att forskarna inte har kommit fram till samma resultat? För det första 

kan det bero på att Meyer et al. forskade mellan 1983-1991 medan övriga forskare kom 

senare. Resultatet kan alltså bero på att lärarna har ändrat sin undervisning, vilket i sin tur kan 

leda till att högläsningen kan påverka elevernas läsprestationer. För det andra kan det vara så 

att forskarna tolkar läsning på olika sätt.  Exempelvis beskriver Meyer et al. många fördelar 

med högläsning som förefaller ha effekt för elevers läsförmåga trots att de menar att 

högläsning inte ger bra läsprestationer. Meyer et al. menar att högläsning är bra för 

ordförrådet. Utan ett ordförråd är det svårt att läsa, vilket även Hoover och Gough (1990) 

beskriver med hjälp av ”The simple view of reading”.  För att kunna läsa måste läsaren ha en 

fonologisk medvetenhet annars blir det svårt att koda av ord. I ”The simple view of reading” 

är ordavkodning en faktor. Om den uteblir blir det ingen läsning. För det tredje menar jag att 

resultatet kanske inte är helt annorlunda utan bara tolkas på olika sätt. Exempelvis kom Meyer 

et al. fram till att det är aktiviteten under själva läsningen som gör att vi blir bättre läsare. 

Meyer et al. anser att man inte blir någon bättre läsare bara för att någon läser högt för en. 

Enligt min åsikt är det precis vad övriga forskare också menar dvs. att högläsning ska ske i 

kommunikation med andra.  

 

Körling (2012) har många åsikter om varför högläsningen är bra för eleverna. Hon har dock 

inte forskat själv kring fenomenet utan bygger sina åsikter på beprövad erfarenhet och tidigare 

forskning.  

 

Förutom Myrberg (2003) och Elwér (2009) saknar jag, i den tidigare forskningen, specifikt 

hur högläsning kan anpassas och stötta elever med läs- och skrivsvårigheter samt om det är ett 

bra redskap i lärandet för elever i behov av särskilt stöd. Det här ser jag som en brist då 

exempelvis PIRLS (2012) visar att de svaga läsarna ökar. 
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5. Teoretiskt perspektiv  

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv. I ett sociokulturellt perspektiv är 

interaktionen med andra människor avgörande för barns lärande (Säljö, 2000). Säljö anser att 

kommunikation är viktigt i ett sociokulturellt perspektiv och genom att vi kommunicerar så 

förs kunskapen vidare. Dessa tankar går tillbaka till Vygotsky (1978) som menade att våra 

individuella kunskaper kommer från olika former av interaktion med andra människor. 

Vygotsky menade att vi människor lär oss först tillsammans med andra för att sedan klara av 

det själva. 

 

I det sociokulturella perspektivet, enligt Säljö (2000), ska vår uppmärksamhet riktas mot det 

viktiga i sammanhanget. Begreppet ”redskap” är centralt inom sociokulturell teori. Begreppet 

används för att beskriva de resurser människor har tillgång till för att förstå och hantera 

världen. Redskap delas i fysiska och intellektuella redskap. Fysiska redskap är exempelvis 

papper och penna, medan intellektuella redskap exempelvis är språket, som människan 

använder för att förstå och förklara omvärlden. Vi måste lära oss vilket redskap som är bra för 

att lösa ett visst problem. I reciprok undervisning får exempelvis eleverna redskap för hur de 

ska möta en text för att förstå den. 

 

Säljö (2000) betonar att språket har en stor betydelse i det sociokulturella perspektivet. 

Språket gör att vi kan kommunicera och dela erfarenhet med varandra. Vi kan, med språkets 

hjälp, hjälpa varandra och använda varandras kunskaper. Säljö menar att ”Det mänskliga 

språket är således en unik och oändligt rik komponent för att skapa och kommunicera 

kunskap.” (2000, s. 35). Språk är alltså ett redskap för lärande.  

 

Bjar och Liberg (2003) förklarar att det är i interaktion med andra som barn lär sig språket. 

Interaktion är alltså ett redskap för lärande av språk. Språk är sålunda både ett viktigt redskap 

och ett mål för lärande. Det är extra bra, enligt Bjar och Liberg, om det är en vuxen som 

bjuder in barnen till en kommunikation och ger dem följdfrågor för att de ska fortsätta att 

tänka och dra slutsatser. 

 

Säljös (2000) samt Bjar och Libergs (2003) tankar går tillbaka till Vygotsky (1978) som talar 

om begreppet den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen innebär 
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skillnaden mellan vad ett barn kan klara av på egen hand utan stöd samt vad barnet kan klara 

av med hjälp av en vuxen eller tillsammans med sina kamrater. Med vägledning och stöttning 

av omgivningen kan eleven prestera mer än vad eleven skulle klara själv samt att eleven vid 

ett senare tillfälle ska klara samma sak på egen hand. Människor lär av varandra och eleven 

kan utveckla sina kunskaper i ämnet om läraren stöttar och hjälper eleven. Det är av betydelse 

att läraren ser elevens potential och kan stötta eleven i lärprocessen. 

 

Sociokulturellt perspektiv är av betydelse i min studie då högläsning handlar om hur 

lärare/elev respektive elev/elev kan kommunicera samt interagera kring en text och genom att 

lära av varandra i kommunikationen, vilket speglar den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskys (1978) tankar kring att människan lär sig först tillsammans med andra visar på att 

lärare-elev och elev-elev kan stötta varandra i kunskapsutvecklingen. Lärare kan också genom 

högläsning stötta elevers lärande genom att läraren bjuder in till kommunikation och ställer 

följdfrågor för att eleverna ska fortsätta att tänka och dra slutsatser. Genom högläsning kan 

eleverna få redskap för hur de ska möta en text för att förstå den. Läraren stöttar då eleverna i 

deras utveckling av läsförståelsen. 

”Stöttning” är ett centralt begrepp i min undersökning. 

5.2  Specialpedagogiskt perspektiv 
Persson (2007) beskriver ett relationellt perspektiv. I ett relationellt perspektiv är det viktigt 

vad som sker i samspelet mellan olika deltagare. Samspelet är viktigt och omgivningen kan 

påverka elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen. Von Wright (u.å.) menar att i det 

relationella perspektivet är det viktigt att vi inte låter eleverna vara exkluderade utan att vi 

förstår elevens handlingar i relation till sammanhanget. Det relationella perspektivet utgår 

från att alla elever har behov av att bli sedda och därmed behöver vara inkluderade i 

verksamheten (von Wright, u.å.). Tidigare forskning om högläsning (Worthy et al. 2012, 

Dominkovic et al. 2006, Lawson, 2012) visar att samspelet mellan elev/elev utvecklas då 

eleverna hör samma text vid samma tillfälle samt när en gemensam text diskuteras i grupp. 

Tidigare forskning (Duursma et al. 2008, Jönsson 2007) visar även att högläsning kan skapa 

goda grunder för ett gott samspel. Samspelet kan vara relationsskapande vilket kan ge goda 

förutsättningar för lärande. 

 

I det specialpedagogiska tänkandet framhålls förebyggande arbete. Myrberg (2003) menar att 

”Integration och normalisering har varit vägledande principer för svensk specialpedagogik 
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under lång tid.” (s. 59). Med det menar Myrberg att det är viktigt att skolorna satsar på 

förebyggande arbete så att specialundervisningen samordnas med den dagliga undervisningen. 

Enligt Persson (2007) handlar synen i ett relationellt perspektiv om en långsiktig plan och inte 

om att lösa akuta problem. I ett förebyggande arbete är långsiktiga lösningar centrala. 

 

Det relationella perspektivet kan kopplas till min studie genom att högläsning är ett 

inkluderande arbetssätt. Det skapas möjligheter för lärande för eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter då eleverna kan vara med utifrån sina förutsättningar. Om exempelvis en elev 

har ett läshinder kan eleven ändå vara med då läraren läser högt för eleverna. Det relationella 

perspektivet poängterar att alla elever har behov av att bli sedda, vilket talar för inkludering. 

”Inkludering” är ett centralt begrepp i min undersökning. Enligt Persson (2007) ska man i ett 

relationellt perspektiv kunna anpassa sin undervisning så att alla elever lär sig utifrån sina 

förutsättningar. Myrberg (2003) framhåller att specialundervinsingen ska samordnas med den 

dagliga undervisningen, vilket innebär att läraren måste anpassa sin undervisning efter 

elevens behov. ”Anpassning” är ett centralt begrepp i min undersökning. 

6. Metod 
 

Fejes och Thornberg (2009) menar att den kvantitativa forskningen oftast är den typ av 

forskning där forskaren beskriver verkligheten genom analys av sifferdata, medan kvalitativ 

forskning riktas mot att beskriva verkligheten genom analys av orddata exempelvis inspelade 

intervjuer. Då syftet med denna undersökning är att beskriva lärares skönlitterära högläsning 

använder jag intervjuer samt observationer. Jag menar därför att min undersökning är av 

kvalitativ karaktär. Dalen (2007) menar att ”Ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att 

nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet” 

(s. 11). I min undersökning vill jag beskriva lärares skönlitterära högläsning med fokus mot 

elevers möjlighet för lärande. 

6.1 Datainsamlingsmetod 
 

Min datainsamlingsmetod är inspirerad av etnografi. Enligt Bryman (2011) och Elvstrand, 

Högberg & Norvall (2009) är etnografi fältforskning där forskaren deltar på fältet under en 

längre tid och genomför regelbundna observationer för att bland annat iaktta ett beteende. 

Howitt (2013) skriver att etnografi är resurskrävande och kräver mycket tid och pengar då 

datainsamlingen kan hålla på i flera år. I och med att min tid är begränsad deltar jag inte på 
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fältet under en längre tid och inte heller ett flertal gånger. Min insamlingsmetod är dock 

inspirerad av etnografi då jag deltar under högläsningsstunder och iakttar olika beteenden. 

Enligt Howitt (2013) är det bra vid etnografisk observation att även använda sig av intervjuer, 

speciellt semistrukturerade, vilket jag beskriver under rubriken Intervju. Dessa kan ses som en 

resurs då de kan komplettera forskarens observationer. Som observatör kan du ta fyra olika 

roller enligt Howitt. Han talar om total deltagande, total observation, deltagande observation 

och icke deltagande observation. Då jag endast undersöker hur pedagogen arbetar med 

högläsning passar det bäst med en total observation, vilket innebär att jag finns i rummet och 

observerar men inte deltar. Howitt (2013) menar att en etnografisk insamlingsmetod är bra när 

en forskare vill förstå en situation och undersöka hur någon/några agerar samt när forskaren 

vill studera en social interaktion. 

 

Elvstrand et al. (2009) anser att det centrala vid fältforskning är forskarens närvaro i miljön 

som ska undersökas och att man under denna närvaro samlar in så mycket material man kan 

för att få svara på sin frågeställning samt för att uppnå forskningens syfte. 

6.2 Analysmetod 
Jag använder mig av en tematisk analys. Enligt Braun och Clarke (2006) används tematisk 

analys när man ska identifiera, analysera och rapportera mönster i data som man samlat in.  

Braun och Clarke beskriver vad som räknas som tematisk analys. De menar att ett tema fångar 

något viktigt om uppgifterna, som man har fått in, i relation till sin forskningsfråga. De anser 

också att temat representerar ett visst mönster i den datamängd som man fått fram.  

Utifrån undersökningens syfte väljer jag att både observera när läraren läser högt för eleverna 

samt att intervjua läraren om högläsning. 

6.3 Bearbetning och analys av data  
Braun och Clarke (2006) delar upp analysarbetet i tematisk analys i sex steg (s. 87), vilka jag 

följde i min bearbetning av mina data. Översättning av deras sex steg är min egen och är inte 

ordagrann. 

 

1. Bli vän med dina data genom att transkribera, läs och läs om dina data och skriv ner 

dina idéer. 

2. Skapa initiala koder – koda intressanta drag i dina data på ett systematiskt sätt 

genom all data du fått fram. Samställ data som är relevanta för varje kod. 
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3. Leta efter tema – sammanställ koder i tänkbara teman. Samla all data som är relevant 

till varje tänkbart tema. 

4. Granska dina teman – kontrollera om de olika temana fungerar i förhållande till de 

kodade utdragen och hela datauppsättningen. Skapa en tematisk karta över din analys. 

5. Avgränsa och namnge dina teman – pågående analyser för att fastställa detaljerna i 

varje tema. Den övergripande berättelsen som analysen ger utvecklar tydliga 

definitioner och namn för varje tema. 

6. Skriv rapporten – den sista möjligheten för analys. Val av övertygande exempel på 

utdrag, slutlig analys av de utvalda utdragen, relatera tillbaka till forskningsfrågan och 

litteraturen, producera en vetenskaplig rapport av analysen. 

 

För att bli vän med mina data började jag med att transkribera intervjuerna samt 

observationerna. Dalen (2007) framhåller att det bästa är att man transkriberar direkt efter 

genomförandet. Jag transkriberade mina data samma dag som genomförandet. Efter det läste 

jag igenom mina data flera gånger samt antecknade intressanta upptäckter, likheter och 

skillnader. Jag försökte koda intressanta drag i mina anteckningar, som hade betydelse för 

mitt syfte, för att sedan sammanställa mina data under varje kod. Detta innebär att jag letade 

ord som återkom i informanternas svar samt viktiga saker jag upptäckt i min observation. Ord 

jag hittade var exempelvis delaktighet, ordförråd, språk, läsglädje, kommunikation. Dessa ord 

försökte jag sedan gruppera. Genom att hitta ett antal ord som hörde ihop kunde jag få fram 

tänkbara tema som exempelvis språkutveckling. 

6.4 Intervju 
Mina intervjuer var semistrukturerade. Bryman (2011) skriver att vid en semistrukturerad 

intervju har forskaren en så kallad intervjuguide. Detta innebär att jag antecknade mina frågor, 

men de behövde inte komma i någon speciell ordning och jag kunde lägga till frågor under 

intervjuns gång. För att jag skulle vara helt fokuserad på vad informanten svarade spelade jag 

in hela intervjun. Bryman anser att det är viktigt att spela in sina intervjuer för då kan jag som 

frågar vara mer uppmärksam på vad informanten svarar. I och med att en semistrukturerad 

intervju innebär att jag kan ställa följdfrågor är det viktigt att jag är fokuserad och kan fånga 

upp samt följa upp det som informanten svarar. Dalen (2007) rekommenderar att man ska 

spela in sin intervju. Hon menar att det är en stor hjälp att spela in då man får med 

informantens egna ord. 



21 

 

6.5 Provintervju 
Dalen (2007) anser att forskaren, under intervjuer, måste vara mycket påläst och vara beredd 

på oförutsedda svar och då kunna vara flexibel, fånga upp och ta hänsyn till det oväntade som 

kommer upp. För att försöka leva upp till Dalens krav samt för att intervjuerna skulle bli så 

bra som möjligt gjorde jag en provintervju med en kollega.  

 

Vid min provintervju upptäckte jag vikten av att spela in och vara fokuserad på vad min 

informant svarade. Jag märkte att vissa frågor gav korta svar, vilket ledde till att jag var 

tvungen att formulera följdfrågor. Om man skriver samtidigt som informanten svarar, 

upplever jag att det är svårare att komma på följdfrågor då man är fokuserad på vad man 

skriver. Trots att jag fick korta svar ändrade jag inte mina frågor utan var istället beredd på att 

ställa följdfrågor. Ytterligare en sak som kom fram på min provintervju var att pedagogen kan 

tolka högläsning som antingen skönlitterär text eller när man läser faktatexter eller annan text 

högt för eleverna. Jag ville inte ändra frågorna utan min tanke blev istället att pedagogen får 

tolka hur han/hon vill och sen får jag ställa följdfrågor om skönlitterär text om det blir för 

mycket fokus på faktatext. En styrka med mina frågor var att det inte fanns några frågor som 

det gick att svara ja eller nej på. Frågorna var öppna och gjorde att informanten gav långa svar 

(se intervjuguide, bilaga 1). Jag upptäckte också att det var bra att vara tyst som intervjuare 

och verkligen vänta ut svaret. Om jag var tyst och inte hade bråttom fortsatte min informant 

att prata.  

6.6 Observation 
Enligt Bryman (2011) finns det olika slags fältanteckningar vid en etnografisk undersökning. 

Min tanke var att använda mig av ett observationsschema (bilaga 2). Mitt fokus låg på vad 

läraren gjorde, hur läraren läste samt hur eleverna reagerade och var under högläsningen. Jag 

uppmärksammade även vad läraren sa och gjorde innan, under och efter läsningen och 

använde mig av förkortningar, nyckelord osv. När observationen var klar renskrev jag 

anteckningarna så fort som möjligt medan jag fortfarande hade allt färskt i minnet.  

 

Min observation var induktiv och hade en hög grad av struktur. Hammar Chiriac och 

Einarsson (2013) menar att vid en hög grad av struktur så vet forskaren precis vad som ska 

observeras under tillfället och man utgår från sin forskningsfråga. Hammar Chiriac och 

Einarsson skriver att om forskaren arbetar induktivt försöker han/hon få en bild av hur det är i 

verkligheten genom sina insamlade data. Fejes och Thornberg (2009) menar att om forskaren 
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arbetar induktivt studerar han/hon många enskilda fall och drar sedan generella slutsatser 

utifrån sitt insamlade material. Fejes och Thornberg säger att forskaren drar en slutsats genom 

sin observation och genom sina erfarenheter.  

6.7 Urval 
Jag tog kontakt med fem lärare som arbetar i åk 4-6 och är utbildade lärare i svenska. Det 

skulle inte vara någon lärare som jag arbetar tillsammans med då jag anser att det kan spegla 

av sig i min analys. Kontakten med lärarna togs via mail där jag presenterade mig, förklarade 

mitt ärende samt ställde frågor som exempelvis om de undervisade i svenska, om de var 

utbildade, om de hade högläsning med sin klass, om de kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju och en observation. De fick även information om de forskningsetiska kraven. Alla 

mina tillfrågade informanter tackade ja. 

6.8 Forskningsetiska överväganden 
Vid min intervju och vid min observation följde jag Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (1990). De menar att för att skydda individen finns det fyra huvudkrav vid 

forskning. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vid min kontakt med mina tänkta informanter beskrev jag min forskning och 

frågade för det första om de ville vara med i min undersökning och för det andra informerade 

jag om att deltagandet var frivilligt samt att de kunde hoppa av om de kände att de inte längre 

ville medverka. Mina informanter blev informerade om att alla uppgifter behandlas med 

konfidentialitet och att de uppgifter som jag samlar in endast är till för min uppsats och att 

dessa uppgifter inte kommer att användas för något annat ändamål. Alla mina informanter 

gick med på att delta. 

 

6.9 Metoddiskussion 
Min studie riktas mot lärare som undervisar i åk 4-6. Då jag endast har intervjuat samt 

observerat lärare i dessa årskurser och min studie handlar om lärare i åk 4-6 anser jag att mina 

informanter är representativa för min studie. Jag ville beskriva lärares skönlitterära högläsning 

och tog kontakt med fem lärare. Lärarna undervisar i åk 4, 4-5, 5 samt två 6:or. Jag menar att i 

och med att jag valde minst en från varje årskurs har jag fått med de lärare som ska 

representera min undersökning. Men då jag endast har intervjuat och observerat fem lärare 

kan jag inte göra anspråk på att beskriva alla lärares arbete med högläsning utan jag får se mitt 

arbete som ett exempel och visa på hur några lärare arbetar med högläsning. Om jag hade 
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intervjuat och observerat fler lärare samt från olika kommuner hade kanske mitt resultat sett 

annorlunda ut. Bryman (2011) menar att ett problem vid kvalitativ forskning är att det är svårt 

med generalisering då kvalitativa forskare ofta genomför observationer eller intervjuer med 

ett litet antal individer. 

 

För att svara på mina frågeställningar genomförde jag både observationer och intervjuer. 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013) anser att genom observation får forskaren reda på vad 

som faktiskt händer, vilket jag ville undersöka. Hammar Chiriac och Einarsson menar att det 

idag är vanligt att man använder sig av tekniska hjälpmedel när man observerar. Innan min 

observation funderade jag över om jag skulle behöva spela in högläsningssituationen eller 

inte. Jag tog beslutet att göra min första observation genom att anteckna med hjälp av ett 

observationsschema och sedan utvärdera för att ta ett beslut hur jag skulle göra på de övriga 

observationerna. Efter första observationen upplevde jag att en inspelning inte skulle vara 

nödvändig då det inte var så mycket aktivitet under högläsningen. Jag upplevde att jag hann 

anteckna det som hände utan problem och att jag fick med allt som jag ansåg var väsentligt 

för min undersökning. När jag däremot var färdig med alla mina observationer och skulle 

skriva min uppsats upptäckte jag att det hade varit skönt att haft en inspelning att titta på. När 

jag såg mina anteckningar och skulle dra olika slutsatser kom det upp följdfrågor i mitt huvud, 

vilka jag kunde fått svar på om det hade funnits en inspelning att titta på. Min upplevelse att 

anteckningarna räckte tror jag beror på att det var första gången jag gjorde en så här stor 

undersökning. 

 

Tack vare min provintervju samt min intervjuguide upplevde jag att alla intervjuer 

genomfördes utan större komplikationer. Vid två av mina intervjuer blev vi avbrutna av 

lärarkollegor som kom in. Det blev ett litet avbrott vid båda tillfällena. Hur detta påverkade 

mina informanter vet jag inte, men jag upplevde inte att det störde vår konversation. 

Inspelandet gjorde att jag kunde fokusera på vad mina informanter sa istället för på att hinna 

skriva ner deras svar. Jag upplevde att jag blev mindre och mindre bunden till min 

intervjuguide och bättre på att ställa följdfrågor. Jag upptäckte dock vid min transkribering att 

jag borde fångat upp vissa svar och rett ut en del oklarheter med hjälp av följdfrågor. 

Exempelvis kunde jag ha frågat om reciprok undervisning då jag upplevde att lärarna var 

inspirerade av den undervisningsmetoden. Om mitt resultat skulle blivit annorlunda om jag 

ställt fler följdfrågor kan jag aldrig vara säker på, men jag upplever att jag kan lita på mitt 

resultat.  
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När jag redovisar mitt resultat har jag valt att först redovisa resultatet allmänt för att sedan 

lyfta fram resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv samt specialpedagogiskt perspektiv. Jag 

valde att göra så då mitt resultat visade att det fanns tydliga kopplingar till båda perspektiven, 

vilket jag önskade framhålla.  

7. Resultat 
 

I det här avsnittet redogör jag för det resultat som uppstått under min analys av intervju- samt 

observationsmaterialet. Mitt resultat redovisar jag i teman. I redovisningen av resultatet av 

intervjuerna beskriver jag endast det lärarna har berättat och det är deras uppfattningar som 

jag lyfter fram.  

7.1 Lärares uppfattningar av högläsningens möjligheter 
 

7.1.1 Språkutveckling 

7.1.1.1 Ordförråd 

Flera lärare menar att högläsning ökar elevers ordförråd. De säger att eleverna möter ett 

svårare språk i böckerna än vad de är vana vid, vilket utmanar elevernas språk samt utvecklar 

ordförrådet hos eleverna. 

 

Och det är ju ord överallt som är svåra ord, nya ord… (Lärare 2) 

 

Högläsning leder, enligt Lärare 2, till att elever möter ord som de tidigare inte stött på, vilket 

innebär att de har möjlighet att utöka sitt ordförråd. 

 

Under högläsning händer det, enligt Lärare 5, att eleverna gör läraren uppmärksam på att de 

inte förstår vissa ord, vilket föranleder eleverna och läraren att diskutera nya ord med 

varandra. 

 

Ibland så stannar de mig och frågar vad är det där för nånting, vad är  

det där konstiga ordet och då kan de berätta för varandra och jag kan  

förklara om de själva inte vet. (Lärare 5) 

 

…vi skriver upp ord så här på tavlan…. hela tavlan är full med ord  

som vi inte har förstått idag. (Lärare 2) 
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Lärare 5 anser att högläsningsstunden är ett bra tillfälle för eleverna att fråga om och diskutera 

ord och begrepp som de inte förstår. Här menar lärare 5 att eleverna kan lära av varandra samt 

att läraren kan stötta eleverna. Lärare 2 framhåller att man kan skriva upp svåra ord på tavlan. 

 

I och med att alla hör samma ord kan lärare och elever diskutera orden och resonera 

tillsammans vad ordet betyder samt var de kommer ifrån. Orden kan de samla på tavlan. 

Lärare anpassar sig efter elevernas frågor, stannar upp i läsningen och diskuterar ord av olika 

slag så att alla ska förstå. 

7.1.1.2 Grammatik 

 

Meningsnivå 

Flera lärare menar att högläsningen gör eleverna medvetna om hur man bygger meningar 

genom att de hör meningarnas uppbyggnad när läraren läser. 

 

 … ett språk, nya ord, nytt sätt hur man kan bygga upp språket  

med meningar och sånt… (Lärare 1) 

 

Lärare1 menar att vid högläsningen hör eleverna hur meningarna är uppbyggda, vilket kan 

underlätta för dem när de själva ska skriva. Högläsning kan alltså stötta elevers skrivande. 

 

När läraren läser högt för eleverna kan man få igång en diskussion om språket och 

språkbruket, vilket utvecklar elevernas grammatikkunskaper. 

 

…att läsa gamla Selma Lagerlöf med gammelsvenska skulle de  

förmodligen aldrig välja själva och ta in, men nu blir de tvungna att  

göra det för att jag läser högt för dem och vi diskuterar det språket  

och språkbruket.  (Lärare 3) 

 

Lärare 3 menar att om läraren väljer exempelvis en bok med ett språk och språkbruk som 

eleverna inte är vana vid utvecklas deras språk på meningsnivå. Det kommer exempelvis upp 

uttryck som inte längre används. Här tar lärare 3 bland annat upp gammelsvenska och menar 

att det är stimulerande för eleverna att höra ett språk som de inte är vana vid. 

 

Ordnivå 

Några lärare berättar att de diskuterar ordens stavning. Varför ordet stavas på ett speciellt sätt, 

var ordet kommer ifrån samt om det finns andra ord som stavas på samma sätt. 
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… jag plockade in grammatiken, jag plockade in stavningen…  

 (Lärare 4) 

  

Lärare 4 anser att man kan använda högläsningen för att träna stavning. Lärare 4 menar att 

genom att utgå från ord i boken kan man göra stavningen roligare än om man endast tar 

lösryckta ord. 

 

Högläsningen kan även användas i arbetet med ordklasser, enligt några lärare. 

 

 Vi plockade ut, det var nån sida med väldigt mycket adjektiv i 

 så då plockad vi ut det och letade adjektiv, vi jobbade adjektiv 

 vidare på olika sätt.  (Lärare 4) 

 

Lärare 4 använde högläsningsboken för att göra arbetet med ordklasser roligare än när 

eleverna använder en lärobok. 

Sammanfattningsvis talar lärarna om grammatiken på två olika nivåer. Ord- och meningsnivå. 

Skillnaden är att ordnivån fokuserar på orden och meningsnivån fokuserar på hur meningarna 

är uppbyggda. 

 

7.1.2 Motivation 

7.1.2.1 Nya genrer 

Flera lärare menar att det är positivt när eleverna får höra böcker som de själva inte skulle ha 

valt. Detta anser de nämligen motivera eleverna att läsa fler böcker i olika genrer.  

 

 … just att kunna väcka läsglädje … med vissa böcker som de kanske  

inte skulle välja själva, att man vågar ge sig in på nya böcker att läsa  

för dem själva. (Lärare 3)  

 

Lärare 3 menar att högläsningen kan inspirera eleverna till att läsa böcker i olika genrer. 

Läraren framhåller att med högläsningen får eleverna olika genrer presenterade för sig på ett 

intressant sätt. 

 

 …för jag brukar välja olika typer av böcker. (Lärare 1) 
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Lärare 1 menar att han/hon varierar sitt bokval för att eleverna ska få höra olika slags 

berättelser. 

7.1.2.2 Attityd 

Det är viktigt att eleverna får en positiv attityd till läsningen samt att de blir motiverade att 

läsa själva, menar många av lärarna. Flera lärare menar att med rätt bok kan man fånga 

eleverna och väcka deras läsglädje. 

 

Det är ju halva tricket att välja rätt bok så att säga. (Lärare 2) 

 

Jag har lyckats välja böcker som fångar dem… (Lärare 5) 

 

…det märker man ju väldigt tydligt vilka barn som läser mycket 

de har ju mycket lättare för att skriva… en liten så här går det till, så  

här brukar det va… (Lärare 2) 

 

Lärare 2 och 5 anser att om läraren väljer en bok som intresserar eleverna kan det leda till att 

eleverna blir intresserade av att läsa själva. Lärare 2 menar att det är viktigt att läsa mycket. 

Om högläsningen kan leda till att eleverna få en mer positiv attityd till att läsa kan det i sin tur 

leda till att eleverna läser mer på egen hand, vilket kan utveckla elevernas skriftspråk. Detta 

kan speciellt vara viktigt för elever med läs- och skrivsvårigheter som kanske undviker att 

läsa och skriva då det är svårt och tråkigt.  

7.1.2.3 Val av bok 

Att läraren väljer böcker som ligger över den nivån som eleverna själva skulle klara av leder 

till att eleverna får möta böcker de kanske inte skulle få möta annars. 

 

…vissa böcker som de kanske inte skulle välja själva, att 

man vågar ge sig in på nya böcker att läsa för dem själva… 

(Lärare 3) 

 

… de kan inte läsa de här böckerna själva som jag läser …   

(Lärare 5) 

 

Både lärare 3 och 5 menar att läraren kan läsa böcker på en annan nivå än vad eleverna själva 

skulle kunna läsa.  
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Sammanfattningsvis menar lärarna alltså att elevernas motivation till läsning påverkas av 

vilken bok läraren läser. Att böcker läraren läser presenterar olika genrer samt att böckerna är 

svårare än vad eleverna är vana vid kan leda till att eleverna blir motiverade till att läsa mer 

varierande böcker.  Valet av bok kan också påverka elevernas attityd till läsningen. Om 

läraren väljer en bok som fångar eleverna kan det leda till att eleverna blir nyfikna och vill 

läsa mer på egen hand. 

 

7.1.3 Samspel och kommunikation 
Då alla elever har hört samma text skapar högläsningen möjlighet att föra diskussioner utifrån 

en gemensamt upplevd utgångspunkt. 

 

… att kunna diskutera när man läser för det blir ju så att alla har ju  

hört i princip samma sak om man är med och man kan diskutera samma  

sak. (Lärare 3) 

 

…om de själva är delaktiga i läsningen så äger man det tillsammans  

på något sätt nånting som blir allas, som det pratas om och tas upp i  

olika sammanhang både i maten och på raster. (Lärare 4) 

 

Lärare 3 och 4 menar att då alla elever har hört samma text är det ett bra tillfälle att skapa 

diskussioner kring texten. Detta innebär att alla elever som inte har erfarenheten kan delta och 

lära sig något. Högläsningen ger delaktiga elever och kan leda till att eleverna för samtal kring 

den gemensamma upplevelsen. Samspelet kan alltså leda till att elevernas förmåga att samtala 

ökar. 

 

Flera lärare menar att högläsning ger en möjlighet att utveckla elevernas samspel, vilket i sin 

tur kan leda till att elevernas förmåga att diskutera ökar. 

 

 Alla sitter inte med varsin bok med olika titlar utan man kan ha en 

 diskussion om samma innehåll.  (Lärare 3) 

Att prata erfarenhet från böckerna. Känner ni igen någonting? 

 (Lärare 3) 

 

Lärare 3 menar att i ett samspel där eleverna får en gemensam upplevelse, en gemensam 

grund och ett gemensamt intresse så utvecklas deras förmåga att föra en diskussion. 
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Lärare 3 framhåller även att eleverna kan lära av varandra i kommunikationen. De kan dela 

erfarenheter från verkligheten med varandra och därmed bli varandras lärare.  

 

… att vi ska utveckla det tillsammans gör det att de inte var och en  

behöver sitta och tänka på dem utan lära av varandra.  (Lärare 3) 

  

Det blir naturligt prat, ett lärtillfälle för dem.  (Lärare 5) 

 

Lärare 3 och 5 menar att eleverna kan lära av varandra. Om exempelvis en elev har varit med 

om samma situation som händer i boken kan eleven delge kamraterna känslor, upplevelser 

osv. Diskussionen kan leda till att eleverna får en möjlighet att förstå något utifrån andras 

perspektiv. 

 

Sammanfattningsvis menar lärarna att i samspelet kring högläsningen kan elevernas förmåga 

till samtal och diskussion öka. Eleverna lär sig av varandra genom att ta varandras perspektiv. 

Lärarna framhåller att högläsning kan bidra till lärande samtal där eleverna bland annat kan 

delge erfarenheter med varandra. Diskussion och samtal kan alltså leda till att elever får 

möjlighet att förstå något utifrån andras perspektiv. 

 

7.1.4 Lärares ledarskap 
Flera lärare är överens om att en högläsningsstund lugnar ner eleverna. Lärarna använder 

högläsningen som ett redskap för att lugna ner eleverna i olika situationer 

 
 … ibland kan det vara rent så där att jag vet att barnen behöver 

 samla sig och komma ner i varv... (Lärare 2) 

 

Lärare 2 menar att när exempelvis eleverna är uppe i varv kan högläsningen vara ett bra 

redskap att använda för att samla ihop gruppen. 

 

Ibland använder flera av lärarna högläsningen för att låta eleverna landa efter en rast eller för 

att lugna ner dem vid ett lektionsbyte där de även byter lärare. 

 

Ibland är det bara så enkelt att om det har varit en ganska,  

en lektion som varit lite stökig att få dem att lugna ner sig. (Lärare 3) 
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Då eleverna byter ämne och lärare är högläsningen bra för att lugna ner eleverna och få dem 

fokuserade igen, menar lärare 3. 

 

Sammanfattningsvis använder alltså att lärarna högläsning som ett redskap för sitt ledarskap 

då de använder den för att få lugna elever och för att skapa arbetsro. Högläsningen används 

för att kontrollera gruppen och för att skapa ett gott lärandeklimat. 

 

7.1.5 Regelbundenhet 
Majoriteten av lärarna läser regelbundet tre till fem dagar i veckan. En av lärarna läser en 

gång i veckan.  

  

Vi läser tre gånger i veckan. (Lärare 5) 

 

Tre lärare schemalägger sin högläsning medan två läser när det passar. Alla läser mellan 15 

och 30 minuter varje gång. 

 

 Jag schemalägger att jag ska ha högläsning. (Lärare 4) 

  

I och med att alla lärare läser varje vecka kan man tolka det som att högläsningen är 

regelbunden. Det skiljer sig dock ifrån hur många tillfällen lärarna läser högt. 

7.2 Lärares arbete med högläsning 
Här redogör jag för mitt resultat från mina observationer. 

 

7.2.1 Strategier för läsförståelse 

7.2.1.1 Förutspår 

Under högläsning stannar flera lärare upp i texten och frågar eleverna ”Vad tror ni kommer att 

hända nu?”. En lärare, som läser boken Sorgfjäril av Ingelin Angerborn, frågar inte utan 

stannar helt plötsligt i texten och blir tyst. Då räcker flera elever upp handen. Läraren har 

precis läst att personerna i boken hör något. Eleverna berättar vad de tror kommer att hända 

exempelvis tror en elev att det kommer någon. 

 

Efter läsningen frågar de flesta lärarna ”Vad kommer att hända nästa gång?” eller ”Ta nu fram 

spåkulan och fundera på vad som kommer att hända nästa gång.” Någon elev frågar vad nästa 

kapitel heter. Läraren berättar att det heter Katastrofen. Då tror eleven att det kommer att 

hända en katastrof. 
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I en klass har eleverna och läraren en hypotes om vem som hittar huvudpersonen. Läraren 

frågar eleverna om de fortfarande står fast vid hypotesen. ”Tror ni fortfarande att det är 

amerikanen som hittar honom?”. Eleverna tror att amerikanen kommer att hitta 

huvudpersonen. 

 

Lärarna låter alltså eleverna förutspå vad som kan hända, såväl under som efter läsningen 

dock inte inför läsningen. 

7.2.1.2 Frågor på texten 

Många lärare stannar upp under läsningen och ställer frågor till eleverna. Huvudpersonen i en 

bok ser inte ut som alla andra. Läraren frågar ”Hur tror ni att det känns när alla tittar?”. Andra 

exempel på frågor som några av lärarna ställer är ”Vem är Jonas?”, ”Vad tror ni att det var 

som lät?”, ”Hur är den där Julian?” och ”Hur är de andra personerna tror ni?”. 

 

Även efter läsningen ställer flera lärare frågor till eleverna. En lärare läser en bok där 

personerna äter gräshoppor. ”Skulle ni vilja äta gräshoppor?” undrar läraren. Eleverna svarar 

nej i kör. Läraren berättar för eleverna att när personerna äter gräshopporna så tar de först bort 

huvudet och sedan kroppen. Läraren frågar eleverna ”Gör ni så med något ni äter?”. En elev 

svarar räkor, en annan säger kräftor och en tredje fisk. 

 

I en bok sitter några barn i en snögrotta. Läraren frågar ”Hur låter det i en snögrotta? Hör man 

de utanför?” En elev tror att det låter som när man är under vatten. 

7.2.1.3 Reder ut oklarheter 

Under läsningen stannar nästan alla lärare upp vid svåra ord och begrepp till exempel ordet 

”detektiv” och begreppet” herrelösa hundar” diskuteras. Hos en klass kommer uttrycket ”Som 

när ett lamm går till slaktbänken” för andra gången och läraren påminner om att de har 

diskuterat det tidigare. Ingen elev kommer ihåg, men flera av eleverna har lite tankar som 

exempelvis att ett lamm ska slaktas för att ätas samt att man offrade lamm förr. Efter en stund 

förklarar läraren att det är en känsla. Att huvudpersonen kände sig som ett lamm kan känna 

sig när den ska slaktas. 

 

Det står i en text att lärare har grått hår och knut. Läraren berättar att förr i tiden var det ofta 

kvinnliga lärare med grått hår och knut.  
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En lärare använder sig mycket av kroppsspråket för att tydligöra orden. Exempelvis skakar 

läraren på huvudet när personen i boken skakar på sitt huvud, gör sig lång när läraren läser om 

en lång person och liknande. 

 

Lärarna reder alltså ut oklarheter så att eleverna ska förstå. Detta kan bidra till diskussioner 

och ett resonerande fram till rätt svar.  

7.2.1.4 Sammanfattar 

Innan läsningen låter flera lärare eleverna sammanfatta och fundera över vad som hänt 

tidigare i boken. Eleverna hjälps åt att sammanfatta tillsammans med läraren. Flera av lärarna 

ställer frågor som ”Vad hände förra gången vi läste?” och ”Vad är det viktigaste som hänt?” 

Flera elever räcker upp handen och är engagerade och berättar bland annat ”Det handlar om 

Alice och hennes bror” och ”Det händer konstiga saker. 

 

Någon lärare bekräftar det eleverna säger genom att upprepa elevernas svar. ”Du menar att det 

handlar om Alice och hennes bror?” och ”Det händer konstiga saker. Vad för saker?” 

Lärarna låter alltså eleverna sammanfatta vad de har läst genom att läraren ställer frågor samt 

följdfrågor. Detta kan leda till att eleverna lär sig att fånga upp det viktigaste i texten. 

7.3 Sammanfattning 
Här sammanfattar jag mitt resultat utifrån mina frågeställningar. 

 

7.3.1 Lärares uppfattning av högläsningens möjligheter  
Undersökningen visar att lärarna upplevde att högläsningen hade flera lärandemöjligheter. Jag 

har sammanfattat dessa lärandemöjligheter i fem rubriker.  

7.3.1.1 Att utveckla elevernas språk 

Flera lärare tar upp att ordförrådet ökar i och med att eleverna och läraren kan diskutera svåra 

ord och begrepp som finns i högläsningsboken. Elevernas språk utvecklas även när de drar 

paralleller till verkligheten och diskuterar detta tillsammans. Många av lärarna menar att 

skriftspråket utvecklas med hjälp av högläsning. Exempelvis får eleverna uppleva att 

böckerna har ett budskap vilket kan leda till att de själva använder sig av det i sitt eget 

skrivande. 

7.3.1.2 Att lära eleverna svensk grammatik 

De flesta lärarna bedömer att högläsningen gör eleverna medvetna om hur man bygger 

meningar genom att de hör meningarnas uppbyggnad när de läser. Några lärare anser att 
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högläsningsboken kan användas som ett läromedel där man kan plocka ut olika ordklasser och 

analysera olika ord genom exempelvis att titta på ordens stavning, ursprung och liknande. 

7.3.1.3 Att öka elevernas motivation och attityd till läsning 

Enligt flera lärare kan eleverna bli mer positiva till läsning om de får höra någon läsa böcker 

högt för dem. De poängterar att läraren ska välja en bok som eleverna inte själva skulle valt 

bland annat för att få dem att bli intresserade av olika genrer. Många lärare menar att om man 

väljer rätt bok, som fångar elevernas intresse, kan det väcka en läsglädje. 

7.3.1.4 Att samspela och att dela erfarenheter ska leda till ett lärtillfälle 

Flera lärare menar att vid en högläsningsstund får eleverna en gemensam upplevelse som de 

kan diskutera och prata om med varandra. Eleverna lär av varandra i kommunikationen och i 

och med att de kan dela erfararenheter med varandra så blir de varandras lärare. 

7.3.1.5 Att få arbetsro 

När eleverna är ”uppe i varv” är högläsningen ypperlig att ta till för att lugna ner dem, enligt 

flera lärare. Många lärare menar att högläsningen ger en njutning och får eleverna att fokusera 

samt att lyssna, vilket leder till att stämningen blir lugn och harmonisk. 

7.3.1.6 Att läsa regelbundet 

Alla lärare läser regelbundet, men olika mycket. En lärare läser endast en gång i veckan, 

medan övriga lärare läser mellan tre till fem gånger i veckan. Några väljer att läsa i början på 

dagen medan andra menar att schemat styr när högläsningen ligger. 

 

7.3.2 Lärares arbete med högläsning 

7.3.2.1 Strategier för läsförståelse 

Lärarna i studien förefaller inspirerade av Reciprocal teaching, vilket Palinscar och Brown 

(1984) beskriver. Modellens fyra grundstrategier är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut 

oklarheter och att sammanfatta. Genom att använda sig av Reciprocal teaching skapar lärarna 

möjligheter för lärande. 

 

Förutspår 

Både under och efter läsningen får eleverna fundera ut vad de tror skulle hända härnäst. Under 

läsning stannar flera av lärarna upp och frågar ”Vad tror ni kommer att hända nu?” och låta 

eleverna fundera över hur berättelsen kunde fortsätta. Efter läsningen får eleverna diskutera 

vad de tror kommer att hända nästa gång. 
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Frågor på texten 

Många lärare stannar upp under läsningen och ställer frågor på texten som exempelvis ”Vad 

tror ni det var som lät?”. Även efter läsningen ställer flera lärare frågor till eleverna 

exempelvis ”Hur låter det i en snögrotta?”. Olika lärare ställer dock olika slags frågor på 

texten. Några ställer frågor där eleverna hittar svaret direkt i texten ”Vem är Jonas?” medan 

andra ställer frågor där eleverna behöver tänka mer samt motivera och resonera ”Hur är de 

andra personerna tror ni?”. 

 

Förklara svåra ord, begrepp och reder ut oklarheter 

Under läsningen stannar flera av lärarna upp vid svåra ord och begrepp. Här får eleverna 

resonera och diskutera ord och begrepp som exempelvis detektiv och herrelösa hundar. Om 

inte eleverna kommer fram till vad ordet betyder förklarar läraren. Några lärare antecknar de 

nya orden så att eleverna kan se dem i skrift. Även vissa oklarheter som kommer upp får 

eleverna diskutera. Exempelvis förstod inte eleverna uttrycket ”Som när ett lamm går till 

slaktbänken”. 

 

Sammanfattar 

Många lärare låter eleverna sammanfatta vad som hänt tidigare i boken. Eleverna får 

tillsammans med läraren resonera vad som var viktigast i sammanhanget. När eleverna inte 

kommer ihåg vad som hänt ger läraren ledtrådar och ställer frågor för att få eleverna att 

komma ihåg. 

7.4 Resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
Lärarna i min undersökning ansåg att högläsningen kunde utveckla språket genom att 

eleverna lär sig nya ord, diskuterar och för samtal samt utvecklar sin grammatik.  Lärarna 

ansåg att eleverna kan lära av varandra i diskussionen, vilket innebär att eleverna stöttar 

varandra i sitt lärande. Det sociokulturella perspektivet menar att vi lär oss i interaktion och 

diskussion med andra (Säljö, 2000). Under högläsningen stöttar läraren eleverna i deras eget 

lärande genom att initiera diskussioner. Här närmar sig lärarna den proximala 

utvecklingszonen, som Vygotsky (1978) talar om, vilket innebär skillnaden mellan vad ett 

barn kan klara av på egen hand utan stöttning samt vad barnet kan klara av med hjälp av en 

vuxen eller tillsammans med sina kamrater. 
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Lärarna i min undersökning menar att högläsningen ger en möjlighet att utveckla elevernas 

samspel, vilket i sin tur kan leda till att elevernas förmåga att diskutera ökar. I och med att 

eleverna hör samma text kan det leda till delaktiga elever som för samtal kring den 

gemensamma upplevelsen.  Eleverna lär sig alltså av varandra genom stöttning och genom att 

ta varandras perspektiv. Genom att eleverna kommunicerar så förs kunskapen vidare. Då alla 

elever har möjlighet att vara delaktiga talar det för inkludering. 

 

Flera av lärarna stannade upp i texten och frågade vad eleverna trodde skulle hända samt vad 

som hade hänt. Genom att resonera kring detta lär sig eleverna vad som är det viktiga i texten 

och läraren stöttar eleverna i deras tänkande. I det sociokulturella perspektivet ska vår 

uppmärksamhet riktas mot det viktiga i sammanhanget. Då lärarna modellerar och stöttar 

eleverna genom att stanna upp i texten lär sig eleverna vilket redskap som är bra för att lösa 

ett visst problem. Detta kan gynna elever med läsförståelseproblem, vilket talar för 

inkludering.  

 

Lärarna modellerade och stöttade eleverna när det gäller läsförståelsestrategier, vilket 

påminner om den proximala utvecklingszonen.  Det eleven klarar under högläsningen 

tillsammans med sin lärare och sina kamrater ska eleven tillslut klara på egen hand. Lärarens 

modellerande stöttar elever med läsförståelseproblem. I och med att läraren anpassar sin 

undervisning kan elever med läsförståelseproblem inkluderas vid högläsning. 

 

Lärarna stöttar eleverna genom att välja böcker som kan var för svåra för eleverna eller genrer 

som eleverna själva inte skulle ha valt. Detta kan relateras till den proximala 

utvecklingszonen då läraren vägleder och stöttar eleven att möta något han/hon inte klarar på 

egen hand, men där målet är att eleven vid ett senare tillfälle utför det själv. 

7.5 Resultat utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 
I det relationella perspektivet anses samspelet viktigt och att omgivningen kan påverka 

elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen (Persson, 2007). När läraren läser högt 

inkluderar läraren bland annat elever med läs- och skrivsvårigheter genom att dessa elever får 

höra samma text som alla andra och har då en möjlighet att förstå innehållet och får 

förutsättningar att nå kunskapsmålen som exempelvis att kunna ”…förstå och tolka texter…” 

(Skolverket, 2011, s. 224).  
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Flera av lärarna i min undersökning berättade att de väljer svårare böcker för att utmana och 

utveckla elevernas språk. Detta innebär att läraren anpassar sin undervisning till elever med 

läs- och skrivsvårigheter genom att välja svårare böcker, då det kan leda till att eleverna får 

höra böcker som de själva inte skulle kunna läsa. Lärarna valde också svårare böcker för att 

motivera eleverna att läsa andra böcker än de som de är vana vid. Lärarna försöker arbeta i 

elevernas närmaste utvecklingszon, vilket innebär att det eleverna kan idag med hjälp av en 

mer kunnig person kan de på egen hand imorgon. 

 

Flera lärare ansåg att högläsningen skulle utveckla elevernas ordförråd. Läraren anpassar sig 

efter elevernas frågor, stannar upp i läsningen och diskuterar ord av olika slag så att alla skulle 

förstå. För att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att utveckla elevernas 

ordförråd då språkförståelse är en faktor i ”The simple view of reading” (Hoover & Gough, 

1990). Eleverna har olika erfarenheter beroende på deras sociokulturella status. Genom att 

lärarna läser böcker högt får alla elever höra samma text, vilket skapar tillfälle för 

diskussioner. Detta innebär att de elever som inte har så mycket erfarenheter att utgå från ges 

en grund så att de kan delta i diskussioner. Eleverna lär av varandra i kommunikationen och i 

och med att de kan dela erfarenheter med varandra så blir de varandras lärare, vilket visar på 

ett relationellt perspektiv. Alla elever kan alltså vara inkluderade då läraren anpassar sin 

undervisning och stöttar eleverna i sitt lärande. 

 

Någon lärare i min undersökning använde högläsningen för att träna stavning. Läraren utgick 

från ord i boken istället för att ta lösryckta ord. Detta ansåg läraren gjorde att stavningen blev 

roligare. Här kan man se att läraren anpassade sitt arbete med stavning genom att eleverna får 

orden i ett sammanhang samt genom att göra stavningen roligare. Det här gynnar och 

inkluderar bland annat elever med läs- och skrivsvårigheter då dessa elever har väldigt svårt 

med stavning. Elbro (2004) framhåller vikten av att eleverna får orden i en kontext då detta 

underlättar för förståelsen. 

 

Flera av lärarna använde högläsningen som redskap för att lugna ner eleverna. Alla elever 

behöver inte lyssna på högläsning för att lugna ner sig. Detta kan därför ses som ett verktyg 

för att stötta elever med koncentrationssvårigheter. 

 

”The simple view of reading” innebär ordavkodning x språkförståelse = läsförståelse (Hoover 

och Gough, 1990, min översättning). Under lärarnas högläsning stöttas elever med läs- och 
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skrivsvårigheter. För det första stöttas eleverna genom att de inte behöver läsa själva, vilket 

innebär att läraren inkluderar elever som har svårt med ordavkodningen. För det andra stöttar 

läraren elevernas språkförståelse bland annat genom att diskutera ord och begrepp. För det 

tredje stöttas elever genom att läraren modellerar olika läsförståelsestrategier, vilket även 

stöttar och inkluderar elever med läsförståelseproblem. Det förefaller sig alltså vara så att 

högläsning kan betraktas som anpassad undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter 

samt läsförståelseproblem. 

 

Flera lärare modellerade läsförståelsestrategier under högläsningen. Bland annat ställde 

lärarna frågor på texten. Frågorna som lärarna ställde till eleverna var på olika nivå. Den 

första nivån är på ytan. Detta innebär att eleven kan hitta svaret direkt i texten exempelvis 

”Vem är Jonas?”. Den andra nivån är under ytan, vilket betyder att eleven ska leta ledtrådar i 

texten för att kunna svara exempelvis ”Hur är den där Julian?”. Den tredje nivån är på botten. 

Detta innebär att eleverna ska använda sina erfarenheter från verkligheten för att kunna svara 

exempelvis ”Hur låter det i en snögrotta?”. De två sista nivåerna kan leda till diskussioner 

medan den första mer är ett konstaterande och bidrar inte till någon diskussion. Här anpassar 

läraren undervisningen för elever med läsförståelsesvårigheter. Dessa svårigheter kan bero på 

avkodningssvårigheter eller brist i språkförståelsen. Utgår jag från ”The simple view of 

reading” behövs både ordavkodning samt språkförståelse för att det ska bli någon 

läsförståelse. I och med att lärarna stannar upp och ställer frågor på texten, tar upp svåra ord, 

låter eleverna förutspå vad som ska hända samt sammanfattar vad som hänt tidigare stöttar 

läraren eleverna i deras läsförståelse. Genom att detta sker under en högläsning anpassas 

undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, vilket leder till att de inkluderas i 

undervisningen. Von Wright (u.å.) menar att det relationella perspektivet utgår från att alla 

elever har behov av att bli sedda. I och med att elever med läs- och skrivsvårigheter samt 

läsförståelseproblem kan vara inkluderade vid högläsning blir de både sedda och bekräftade. 
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8. Diskussion 
I mitt diskussionsavsnitt diskuterar jag mitt resultat och kopplar det till tidigare forskning.  

8.1 Lärares uppfattning av högläsningens möjligheter 

8.1.1 Språkutveckling 

8.1.1.1 Ordförråd 

Många lärare menar att högläsning ökar elevernas ordförråd. Dominkovic et al (2006), Elbro 

(2004), Myrberg (2003), Duursma et al. (2008) och Meyer et al. (1994) menar alla att 

högläsningen påverkar elevernas ordförråd. Under observationer kunde jag se att flera lärare 

stannade upp vid svåra ord och diskuterade dessa, vilket stöttar eleverna i deras 

språkutveckling. Lärarnas undervisning påminde om reciprok undervisning där det 

exempelvis ingår att ta upp oklarheter och diskutera svåra ord och begrepp. Högläsningen 

inkluderar då elever med lässvårigheter samt läsförståelseproblem då dessa ofta har ett 

bristande ordförråd. Elbro (2004) menar att det är viktigt för elevernas språkförståelse att de 

får orden i en kontext, vilket eleverna fick när de diskuterade svåra ord från 

högläsningsboken. Vid intervjuerna upptäckte jag att alla lärare menade att elevernas 

ordförråd ökade med hjälp av högläsningen. Det skiljde sig dock åt hur mycket lärarna 

stannade upp vid svåra ord. Å ena sidan kan det bero på att det inte var så många svåra ord att 

tala om, å andra sidan upplevde jag att några lärare inte ville stanna upp för mycket då det 

kunde störa själva upplevelsen. 

 

Enligt flera lärare utmanas elevernas språk vid högläsning då eleverna möter ett svårare språk 

i böckerna än vad de är vana vid. Jönsson (2007) framhåller att elevernas språk utvecklas då 

eleverna och läraren kan diskutera oklarheter samt då läraren har möjlighet att välja texter 

med mer komplicerat språk än vad eleverna själva skulle läsa. De flesta lärare, som jag 

intervjuade, hade medvetet valt svårare böcker än vad majoriteten av eleverna skulle klara av. 

Det förefaller sig vara så att lärare anpassar sin undervisning för att stötta elevernas 

språkförståelse. 

8.1.1.2  Grammatik 

 

Meningsnivå 

Högläsning gör eleverna medvetna om hur man bygger meningar genom att de hör 

meningarnas uppbyggnad när läraren läser, menar flera av de lärare jag har intervjuat. Detta 

innebär att lärarna stöttar eleverna i sin skriftspråksutveckling med hjälp av högläsning. 
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Körling (2012) menar att högläsningen gör eleverna medvetna om hur meningarna är 

uppbyggda. Körling anser att högläsning är en bro över till skriftspråket då eleverna blir 

medvetna om bland annat ordföljden med hjälp av högläsningen. Elbro (2004) menar att det är 

viktigt att lärare och elever tillsammans diskuterar och undersöker språket och ordföljden i 

meningarna.  

 

Ordnivå 

Några lärare berättade under intervjun att de ibland gick ner på ordnivå och diskuterade 

tillsammans med eleverna hur ord stavades och varför de stavades på ett speciellt sätt. Lärarna 

stöttar eleverna i sin språkutveckling. De tittade även på ordens ursprung samt diskuterade 

språket i allmänhet. Elbro (2004) anser att det är viktigt att diskutera orden tillsammans i 

gruppen.  Det här var inget som jag kunde se under min observation.  

 

Forskare beskriver inte hur ofta elever behöver lyssna på högläsning för att deras grammatiska 

kunskaper ska öka. Jag ställer mig tveksam till huruvida högläsning en gång i veckan kan leda 

till att elevernas grammatiska kunskaper ökar. Då min undersökning inte riktar sig mot vad 

elever faktiskt lär sig genom skönlitterär högläsning, utan mot vilka lärandemöjligheter som 

skönlitterär högläsning kan medföra, återstår denna fråga att besvara. 

 

8.1.2 Motivation  

8.1.2.1 Nya genrer 

Flera lärare, som jag intervjuat och observerat, anser att man kan använda högläsningen till att 

presentera böcker från olika genrer. Detta kan leda till att eleverna blir nyfikna på böcker som 

de i vanliga fall inte skulle välja att läsa. En risk som jag kan se är att om jag som lärare väljer 

en genre som inte eleverna är vana vid eller inte tycker om kan det leda till att jag tappar dem 

vid högläsningen. Å andra sidan får jag kanske ta den risken då det är viktigt att presentera 

olika genrer. Wiseman (2011) anser att om läraren väljer en text som eleverna kan relatera till 

kan eleverna lättare dra paralleller och förstå texten bättre, vilket alltså talar emot att välja 

böcker som eleverna inte skulle välja själva. 

8.1.2.2 Attityd 

PIRLS (2012) visar att elever med hög socioekonomisk bakgrund har en mer positiv 

inställning till läsning. Även föräldrarnas inställning till läsning samt deras läsvanor påverkar 

barnens kunskaper i läsning. I och med att eleverna kommer till skolan med olika bakgrund är 

det viktigt att vi i skolan möter eleverna där de är och att vi ser till att eleverna får rätt 
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stöttning i skolan genom att anpassa undervisningen. Enligt flera lärare är det viktigt att 

eleverna får en positiv attityd till läsningen. Lärarna anser att högläsningen kan göra att 

eleverna tycker att böcker blir intressanta, vilket i sin tur kan leda till att de vill läsa på egen 

hand. Lawson (2012) menar att om eleverna tycker om berättelsen lyssnar de bättre.  

 

Duursma et al. (2008) och Westlund (2009) menar att inställningen hos den som läser är 

viktig. Om den som läser högt för eleverna är engagerad vid läsningen kan det leda till att 

eleverna blir engagerade. Vid min observation upplevde jag att detta stämmer. Någon lärare 

läste inte med inlevelse, vilket jag uppfattade ledde till att läraren tappade några elever efter 

en stund. En annan lärare läste med hög inlevelse vilket i sin tur ledde till att eleverna var 

aktiva under hela högläsningen.  

 

Hemerick (1999) anser att om eleverna får mycket högläsning i skolan kommer motivationen 

att öka och eleverna får en positiv attityd till läsning. Hemerick framåller att om eleverna fick 

regelbunden högläsning ledde det till att fler elever själva gick till skolbiblioteket och lånade 

böcker. Enligt min erfarenhet finns det en risk med att endast högläsa en gång i veckan då 

eleverna hinner glömma vad som hände förra gången samt så anser jag att läraren signalerar 

att högläsning inte är så viktigt. Det skiljde sig åt mellan de lärare som jag observerade. 

Någon läste en gång i veckan medan andra läste vid flera tillfällen i veckan. Någon menade 

att schemat styr, vilket jag menar är en prioriteringsfråga där läraren får fundera över vad som 

ger mest – högläsning eller annan undervisning. Meyer et al. (1994) framhåller dock att det 

finns en negativ relation mellan mycket högläsning och bra läsprestationer. 

8.1.2.3 Val av bok 

Flera lärare påpekar att valet av bok är viktig för att kunna fånga eleverna och väcka deras 

läsglädje. Lärarna anpassar sin högläsning efter eleverna. Någon lärare lät eleverna vara med 

vid valet av bok för att få dem engagerade. Wiseman (2011) menar att man ska välja texter 

som kan relateras till elevernas bakgrund och intressen. Duursma et al. (2008) anser att 

spännande högläsning leder till att eleverna själva vill läsa just den boken som läraren läser, 

vilket i sin tur kan leda till att elevernas motivation till läsning ökar. Lawson (2012) menar att 

om eleverna inte känner någon mening med berättelsen kommer de att tröttna på boken, vilket 

talar för att läraren ska tänka till när han/hon väljer högläsningsbok. 
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Min undersökning visar att å ena sidan menar lärarna att det är viktigt att man läser böcker 

som eleverna inte skulle valt själva samt böcker från olika genrer. Å andra sidan menar 

lärarna att man ska välja en bok som engagerar eleverna och som ska fånga deras intresse. Jag 

tolkar det som att det är en stor utmaning för lärarna att uppfylla alla dessa krav. 

 

8.1.3 Samspel och kommunikation 
Flera av lärarna uttrycker att högläsning skapar möjlighet att föra diskussioner utifrån en 

gemensamt upplevd utgångspunkt. Högläsningen sågs som ett lärtillfälle där eleverna kan lära 

av varandra och tillsammans med läraren. Det här talar för att alla elever ska vara inkluderade. 

Säljö (2000) poängterar att i ett sociokulturellt perspektiv är interaktionen med andra 

människor avgörande för barns lärande. Säljö menar att det är i samspelet vi lär oss och att 

kommunikation är viktigt. Säljö anser att vi ska använda oss av språket för att delge varandra 

kunskap. Myrberg (2003) anser att om högläsningen ska vara givande för eleverna krävs det 

en tvåvägskommunikation med aktiva elever.  

 

Flera av lärarna anser att eleverna lär sig att diskutera och föra ett samtal då alla elever har 

hört samma sak, vilket kan utveckla elevernas språk. Lärarna menar att eleverna lär av 

varandra genom att deras tankegångar och resonerande synliggörs för varandra. Eleverna 

stöttar varandra i sitt lärande. Vid min observation upplevde inte jag att det blev så många 

diskussioner. Myrberg (2003) menar att om högläsningen ska vara givande för eleverna krävs 

det en tvåvägskommunikation med aktiva elever och att högläsning med samtal är bra för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Enligt Worthy et al. (2012) utvecklas elevernas språk 

genom dialog då eleverna delar idéer, åsikter och känslor med varandra och då använder 

språket aktivt. Körling (2012) anser att högläsningen gör eleverna medvetna om formen för 

hur man berättar.  Å ena sidan var inte alla elever med i diskussionen men å andra sidan hade 

de möjlighet att lyssna och lära av sina klasskamrater. 

 

Flera lärare menar att elevernas samspel utvecklas genom att de får en gemensam upplevelse 

och ett gemensamt intresse samt att eleverna kan fundera tillsammans då de hört samma text.  

Dominkovic et al (2006) och Jönsson (2007) tar upp hur viktigt samspelet är genom 

kommunikation, trygghet och gemenskap, vilket talar för att alla elever ska vara inkluderade. 

Enligt Dominkovic et al. är det bra för samspelet att eleverna har hört samma text och kan ha 

ett bra gemensamt samtal kring texten.  
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Många av lärarna i min undersökning lyfter fram att eleverna kan lära av varandra i 

kommunikationen och att eleverna kan bli varandras lärare. Eleverna stöttar varandra i sitt 

lärande. Vygotskys (1978) proximala utvecklingszon innebär att eleverna lär sig tillsammans 

med andra för att vid ett senare tillfälle kunna klara samma sak på egen hand, vilket 

kommunikationen kring den lästa texten kunde bidra till. Worthy et al. (2012) anser att 

eleverna lär sig i dialog och kan då utveckla en förståelse för flera perspektiv. Wiseman 

(2011) menar att i diskussionen ska eleverna kunna dra slutsatser och dra paralleller utifrån 

egna erfarenheter. Vid min observation kunde jag se precis det här. Eleverna drog slutsatser 

efter vad de själva varit med om och delade sina erfarenheter med varandra på ett positivt sätt. 

 

Efter mina intervjuer och observationer upplever jag att högläsningen ger ett samspel. 

Samspelet i sin tur kan leda till en hög nivå på diskussionerna, en möjlighet för eleverna att ta 

del av varandras perspektiv samt en möjlighet att skapa en god relation mellan eleverna. 

Enligt Worthy et al. (2012) samt flera andra forskare är högläsning relationsskapande vilket i 

sin tur kan leda till en god lärmiljö. Vid min observation upplevde jag att alla elever inte 

vågade framföra sina åsikter i vissa klasser medan det i andra klasser inte fanns några 

begräsningar, viket säkert kan bero på flera olika saker. Å ena sidan kan det bero på att jag 

fanns i klassrummet å andra sidan menar jag att om lärmiljön är trygg ska det inte spela någon 

roll om det kommer in en till person. Det kan också bero på att eleverna hade en dålig dag, 

inte var intresserade just av den boken eller liknande. För att få mer kunskap om orsakerna 

skulle jag behöva observera klasserna under flera tillfällen. 

 

8.1.4 Lärares ledarskap  

Flera lärare använder högläsningen som ett redskap för att lugna ner eleverna. Jag tolkar detta 

att de använder högläsningen för att skapa arbetsro, som ett redskap i deras roll som ledare för 

en grupp. 

 

I den tidigare forskningen kring högläsning har jag inte påträffat någon forskare som menar 

att högläsning är ett redskap för att skapa arbetsro. Däremot menar Jönsson (2007) att 

högläsning skapar en känsla av gemenskap och Dominkovic et al. (2006) samt Duursma et al. 

(2008) att högläsning ger eleverna en trygghet. 

 

Under min observation kunde jag inte se att lärarna använde sig av högläsningen som redskap 

för att lugna ner eleverna. Min åsikt är att det berodde på att just den här dagen var 
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högläsningen schemalagd då jag skulle komma. Det blev inte någon spontan högläsning utan 

den var bestämd i förväg. 

 

8.1.5 Regelbundenhet 
Alla lärare läste regelbundet, men olika mycket. Frågan är hur mycket ett tillfälle i veckan ger 

eleverna, trots att det faktiskt är regelbundet. Hemerick (1999) menar att attityden hos de 

elever som fått högläsning regelbundet ökar till det positiva samt att regelbunden högläsning 

leder till att eleverna lånar fler böcker. Läsprovresultaten i PIRLS (2012) visar att elevers som 

tycker om att läsa har bättre resultat än elever som inte tycker om läsning. Jag menar att en 

gång i veckan är för lite. Övriga lärare läste 3-5 gånger i veckan, vilket jag ser som mer 

regelbundet då det är fler tillfällen.  

8.2 Lärares arbete med högläsning 
 

8.2.1 Strategier för läsförståelse 
Alla lärare lät eleverna förutspå, ställa frågor på texten, förklara svåra ord och begrepp samt 

sammanfatta. Genom detta anpassar lärarna undervisningen och inkluderar bland annat elever 

med läs- och skrivsvårigheter samt läsförståelseproblem. 

 

Lärarna modellerade olika lässtrategier i sin högläsning och stöttade eleverna i deras 

tänkande. I och med att lärarna exempelvis ställde frågor på texten gav lärarna eleverna 

möjlighet att tänka bortom texten. Det här gällde dock inte alla frågor. Några frågor kunde 

eleverna hitta svaret på direkt i texten och dessa frågor innebar inte att eleverna behövde tänka 

djupare. Westlund (2009) menar att reciprok undervisning är en vägledande 

diskussionsteknik. Med det menar Westlund att lärare vägleder och stöttar eleverna hur de kan 

tänka och diskutera. Westlund menar att läraren har ett stort ansvar att vägleda eleverna 

genom strukturerad undervisning kring läsförståelse så att eleverna utvecklar sin 

förståelsenivå. Westlund menar att de läsförståelsestrategier som eleverna ska använda i sin 

egen läsning kan övas genom att läraren visar muntligt hur man ska göra under en 

högläsningsstund. Reciprok undervisning inkluderar elever med läsförståelseproblem då 

eleverna får strategier för hur de kan tänka. 

 

Elwér (2009) anser att undervisning kring olika läsförståelsestrategier är en bra 

undervisningsmetod för att underlätta läsförståelse för elever med läsförståelsesvårigheter. 
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Det förefaller sig vara så att högläsning stöttar elever med läsförståelsesvårigheter, då olika 

strategier modelleras. 

 

PIRLS (2012) visar att flera lärare i Sverige använder sig av olika slags läsförståelsestrategier. 

Det är bland annat vanligt att eleverna får förklara sin egen förståelse av en text samt att 

kunna redogöra för textens huvudbudskap. 

 

En risk med det här arbetssättet är att högläsningen blir sönderstyckad. Om läraren ofta 

stannar upp för att diskutera olika saker finns det en möjlighet att eleverna tappar den röda 

tråden i berättelsen. Det kan också upplevas som att högläsningens njutning förstörs om 

läraren inte läser utan att stanna upp flera gånger.  

8.2.1.1 Förutspår 

De flesta lärarna lät eleverna förutspå vad som skulle hända genom att exempelvis fråga ”Vad 

tror ni kommer att hända nu?”. De lät eleverna förutspå både under läsningen samt efter 

läsningen.  

 

Reichenberg (2008) menar att när man föregriper tränar man på två saker. För det första 

tränas eleverna på att fundera över vad texten kommer att handla om genom att titta på 

rubriker, bilder och liknande. För det andra tränas eleverna på att dra slutsatser från vad de 

redan vet och sedan kunna fundera över vad som kommer att hända utifrån den kunskapen. 

Även Westlund (2009) anser att eleverna tränar på att förutspå genom att ta hjälp av bilder. 

Hon menar att eleverna även kan ta hjälp av baksidestexten och få ledtrådar till vad texten 

kommer att handla om. 

8.2.1.2 Frågor på texten 

Reichenberg (2008) menar att om läraren låter eleverna ställa frågor på texten kan det leda till 

att eleverna klarar av att skilja det viktiga ifrån det mindre viktiga i texten. Westlund (2009) 

framhåller att man kan ställa frågorna på olika nivåer. Hon beskriver frågor på ytan, frågor 

under ytan samt Livsfrågor – vad betyder texten för mig? Lärarna ställde frågor innan, under 

samt efter läsningen. Frågorna, som lärarna ställde, var på alla nivåer som Westlund tar upp. 

Exempelvis ”Vem är Jonas?”, ”Vad tror ni det var som lät?” samt ”Hur känns det när alla 

tittar?”. 
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8.2.1.3 Reder ut oklarheter 

Reichenberg (2008) eller Westlund (2009) menar att man ska reda ut oklarheter. Westlund 

(2009) framhåller att det finns forskning som visar exempelvis att om läraren går igenom 

svåra ord och samtidigt skriver upp dessa på tavlan ökar elevernas ordkunskap. De flesta 

lärare, som jag observerade, tog upp både svåra ord, begrepp samt redde ut oklarheter. 

Exempelvis ord som detektiv, begrepp som herrelösa hundar samt oklarheter som när ett 

lamm går till slaktbänken diskuterades. 

 

Reichenberg (2008) menar att eleverna ska kunna värdera om det finns något i texten som är 

svårt att förstå. Reichenberg anser också att eleverna ska tränas på att veta vad de ska göra om 

de upptäcker att något är svårt att förstå i texten. 

 

Under min observation upplevde jag att eleverna fick möjlighet att lära sig många ord och 

begrepp. Då eleverna själva fick fundera ut vad orden kunde betyda samt fick diskutera med 

varandra skapades ett lärtillfälle.  

8.2.1.4  Sammanfattar 

Flera lärare låter eleverna sammanfatta vad som hänt tidigare genom att ställa frågor som 

”Vad är det viktigaste som hänt?” 

 

Reichenberg (2008) menar ”Att låta eleven sammanfatta med egna ord innebär att få denne att 

fokusera på det väsentliga i texten.” (s. 86). Reichenberg anser även att när eleven 

sammanfattar texten är det ett bra redskap för läraren då läraren kan upptäcka om eleven 

förstått innehållet i texten. Westlund (2009) menar, precis som Reichenberg, att läraren kan 

upptäcka elevernas svårigheter genom att låta dem sammanfatta. Westlund anser att läraren 

kan se om eleven har svårt att plocka ut det viktiga i texten samt om eleven fastnar vid 

detaljerna och tappar bort helheten. Westlund anser att genom att eleverna får sammanfatta lär 

de sig exempelvis tankestrategier för att minnas. 

 

Sammanfattningen blev ett bra tillfälle för eleverna att tydliggöra för varandra vad som hänt 

tidigare samt för läraren att kunna förklara vissa händelser.  

8.3 Sammanfattande diskussion 
Trots att lärarna jag intervjuade samt observerade jobbade på olika skolor och i olika 

årskurser hade de mycket gemensamt när det gällde syftet med högläsning samt hur de 
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arbetade med högläsningen. I PIRLS (2012) framhålls att undervisning i lässtrategier var låg i 

Sverige i jämförelse med andra länder. Vid mina observationer upplevde jag att lärarna 

använde sig av olika lässtrategier som exempelvis delar av Reciprok undervisning. Jag vet 

dock inte om det var medvetet eller omedvetet då jag inte frågade lärarna om detta.  

 

I PIRLS (2012) framhålls att läsundervisningen, när det gäller lässtrategier, skiljer sig åt i 

olika delar av Sverige. Om vi jämför Sverige med andra länder är det färre elever i Sverige 

som möter olika lässtrategier i sin undervisning. Däremot talar trenden för att arbetet med 

lässtrategier ökar i Sverige sedan 2001. I PIRLS 2006 konstaterades det att eleverna i Sverige 

måste få hjälp med att arbeta med olika lässtrategier. 

 

Vid intervjuerna hade lärarna många uppfattningar av vad högläsningen var bra för och vilket 

syfte de hade med sin högläsning. Den tidigare forskningen visar att elever kan lära sig en hel 

del av högläsning. Lärare tycks också uppfatta att elever kan lära sig en hel del av högläsning, 

men använder det så gott som enbart för att stötta elevers läsförståelse. När jag observerade 

kunde jag se att högläsningen var mycket fokuserad kring arbetet med läsförståelsestrategier. 

Å ena sidan ingår mycket av det lärarna ansåg att eleverna har möjlighet att lära sig genom 

högläsning i reciprok undervisning men å andra sidan så täcker det inte allt som lärarna ansåg 

var högläsningens syfte. Jag fick exempelvis inte observera att lärarna använde högläsningen 

som ett redskap för att lugna eleverna, men det kan ha berott på att den var schemalagd just 

den dagen. Det positiva med att lärarna använder högläsningen för att modellera 

läsförståelsestrategierna är att de anpassar, inkluderar och stöttar elever med läs- och 

skrivsvårigheter samt elever med specifika läsförståelseproblem.  

 

Syftet med lärarnas skönlitterära högläsning var att utveckla elevernas språk, grammatik, 

motivation och attityd till läsning samt att låta eleverna samspela med varandra och få en 

harmonisk stämning. Detta stämmer med vad tidigare forskning menar att högläsningen är bra 

för. Jag kunde dock inte se hur lärarna arbetade med högläsning för att utveckla dessa 

kunskaper hos eleverna. Lärare uppfattar alltså att högläsning medför stora möjligheter för 

elever att utveckla kunskap. Det är dock viktigt, precis som Meyer et al. (1994) menar, att inte 

glömma övrig läsundervisning genom att få någon slags övertro på högläsningen.  

 

Min undersökning visar att högläsning är ett viktigt redskap i elevernas lärande. Högläsningen 

skapar möjligheter till lärande genom bland annat samspel. Samspelet ger möjlighet till en 
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hög nivå på diskussionerna, möjlighet för eleverna att förstå andras perspektiv samt en 

möjlighet att skapa relationer. Högläsningen skapar även möjligheter till lärande genom att 

lärarna använder sig av reciprok undervisning, vilket i sin tur leda till en bättre läsförståelse 

både vid gemensam samt egen läsning. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv förefaller arbete 

med läsförståelsestrategier vara ett förebyggande arbete då lärare ger eleverna olika redskap 

för hur de ska möta en text. Elwér (2009) menar att det är viktigt för elever med 

läsförståelseproblem får hjälp med läsförståelsestrategier. Reciprok undervisning stöttar och 

inkluderar elever med läsförståelseproblem. PIRLS (2012) kommer fram till att de svaga 

läsarna ökar bland annat när det gäller att dra slutsatser, tolka texter samt kunna läsa mellan 

raderna.  Genom att lärarna modellerar ges eleverna möjlighet att lära sig hur de ska tänka och 

bli medvetna om sina tankestrategier. Lärarna stöttar eleverna i sitt lärande. 

 

Jag anser att lärarnas arbete med högläsningen är inkluderande. Om en elev exempelvis har 

läs- och skrivsvårigheter ges eleven möjlighet att höra samma text som övriga elever. Även i 

arbetet med läsförståelsestrategier kan en elev med läs- och skrivsvårigheter vara med då 

läraren läser högt och modellerar. 

9. Slutsats 
 

Min undersökning visar att lärare i åk 4-6 är medvetna om sitt syfte med högläsning. Lärare 

menar att syftet med skönlitterär högläsning är att utveckla elevernas språk, få eleverna mer 

motiverade till att läsa själva, få ett samspel i gruppen samt att lugna ner eleverna i olika 

situationer. För att skapa möjligeter till lärande med hjälp av skönlitterär högläsning använder 

lärare skönlitterär högläsning som ett redskap för lärande exempelvis genom att låta eleverna 

fördjupa sig i läsningen med hjälp av läsförståelsestrategier. Persson (2007) menar att i ett 

relationellt perspektiv ska läraren kunna anpassa sin undervisning så att alla elever lär sig 

utifrån sina förutsättningar. Skönlitterär högläsning underlättar för och inkluderar elever i 

behov av särskilt stöd genom att lärarna arbetar i elevernas närmaste utvecklingszon, att 

högläsning ses som ett redskap för att stötta elever med koncentrationssvårigheter, att 

läsförståelsestrategier bidrar till att elever med läs- och skrivsvårigheter samt 

läsförståelseproblem utvecklar sina kunskaper, att elever som inte har så mycket erfarenheter 

ges en grund så att de kan delta i diskussionerna och att elever med läs- och skrivsvårigheter 

får lyssna till böcker som de själva skulle ha svårt att läsa på grund av sin bristande 

ordavkodning. 
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I mitt framtida yrke som speciallärare är det viktigt att jag har kunskap om och kan lyfta 

högläsningens lärandemöjligheter då jag kommer att föra diskussioner kring elevers lärande 

med mina kollegor. Efter min undersökning har jag fått många belägg för att det finns ett syfte 

med högläsning samt att högläsning inkluderar elever i behov av särskilt stöd.  Det är viktigt 

för mig som speciallärare att stötta lärarna i tänket om inkludering och att föra en dialog 

tillsammans med lärarna hur de med hjälp av högläsningen inkludera alla elever. Forskning 

visar även att lärare kan anpassa och stötta elever i sin kunskapsutveckling vid högläsning. 

Skolans styrdokument poängterar att undervisningen ska anpassas, att skolan ska ta hänsyn till 

elevers olika förutsättningar samt att undervisningen ska främja elevernas lärande och jag 

påstår att högläsning är ett utmärkt lärtillfälle som uppfyller dessa krav. I min roll som 

speciallärare ser jag det som min uppgift att föra diskussioner med lärarna hur de kan anpassa 

och stötta elever i behov av särskilt stöd i en högläsningssituation. 

 

Då PIRLS (2012) visar att svenska elevers läsförståelse försämrats de senaste åren anser jag 

att min forskning är aktuell och yrkesrelevant då jag påvisar hur högläsning kan utveckla 

läsförståelsestrategier. Att Elwér (2009) kommit fram till att läsförståelsestrategier kan hjälpa 

elever med läsförståelseproblem är ännu en ett ”bevis” på att högläsning med diskussioner är 

bra för elever i behov av särskilt stöd. 

10. Fortsatt forskning 
 

Jag har tidigare nämnt att min undersökning är för liten för att kunna dra slutsatser som gäller 

för alla lärare i åk 4-6 i Sverige. Min undersökning är dock ett exempel på vilket syfte några 

lärare har med arbetet kring högläsning samt hur lärare strävar efter att skapa möjligheter för 

lärande med hjälp av högläsning.  

 

En svaghet med min undersökning är att alla lärare, som jag träffade, arbetar i samma 

kommun.  Förslag på vidare forskning är att intervjua samt observera ett större antal lärare i 

olika delar av Sverige för att få en bredare bild av hur det ser ut.  

 

Mer förslag till vidare forskning är att observera vid fler tillfällen eventuellt under vissa dagar 

då forskaren vet att klassen ska ha högläsning. Är forskaren med under flera pass under en 

längre period kan han/hon upptäcka om lärarna arbetar med högläsningen med det syftet 
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beskriver. Om forskaren är med under en hel dag kunde han/hon bland annat undersöka hur 

vanligt det är att lärarna använder högläsningen som ett redskap för att lugna ner eleverna.  

Som jag lyft tidigare i arbetet finns det väldigt lite forskning kring högläsning och elever i 

behov av särskilt stöd. Frågeställningar som ”Är högläsning en bra metod för att lugna ner 

eleverna?”, ”Kan högläsning utveckla läsningen för elever med läs- och skrivsvårigheter?” 

samt ”Kan lärare använda högläsningen som ett redskap för att underlätta för elever med 

läsförståelseproblem?” skulle vara intressant att forska vidare om. Även att utveckla Åsa 

Elwérs forskning om elever med läsförståelseproblem skulle vara intressant. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide till min uppsats 
 

Bakgrund 

Hur länge har du varit lärare?  

Vad har du för utbildning? 

Vilken årskurs undervisar du i?  

 

Grundläggande frågor 

Om jag säger högläsning, vad tänker du då? 

Hur mycket använder du dig av högläsning? Hur länge? Hur ofta? När på dagen? 

Vad, anser du, att högläsningen ger eleverna? 

Vad har du för syfte och mål med högläsningen?  

Hur ser du på högläsning som ett pedagogiskt verktyg i skolan?  
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Bilaga 2 
 

Gör 

(Vad gör läraren? Hur läser 

läraren? Vad gör eleverna? 

Skrattar de åt roliga saker i 

texten? Ser eleverna 

uppmärksamma ut? Etc.) 

Säger 

(Vad säger läraren inför, 

under och efter läsningen? 

Ställer läraren frågor? 

Ställer eleverna frågor? 

Vad svarar eleverna på 

frågor? Diskuteras ord? 

Etc.) 

 

Reflektioner 

(Vilken typ av frågor ställs? 

Görs kopplingar till andra 

texter? Vad kan läraren 

vara ute efter? Etc). 

   

 


