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Sammanfattning  
I detta arbete ligger fokus på lärares högläsning i klassrummet för årskurs ett och två. Då jag personligen ska arbeta som lärare 
inom de lägre åldrarna förefaller det sig naturligt att detta arbetssätt intresserade mig. Arbetet presenterar vilka syften lärare 
förefaller ha med högläsning som redskap inom sin undervisning.  
 

I denna undersökning har resultatet producerats utifrån semi-strukturerade intervjuer och icke-deltagande observationer av tre 
stycken lärare i lågstadiet. Deltagande lärare har arbetat som klasslärare mellan tre och tolv år. Analys av insamlat material har 
genomförts utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Tidigare forskning inom området högläsning har även legat till grund för detta 
arbete. Tidigare forskning visar på att högläsning går att använda till flera olika saker inom skolans värld, både för att lära ut 
sociala och akademiska kunskaper. Fokus ligger på lärares syften vid högläsning.  

 

Resultatet visar att lärare använder sig av högläsning som  redskap i ett flertal olika syften.  Dels används högläsning för att skapa 
god arbetsmiljö, främja elevers läsförståelse samt motivera eleverna till att läsa. Resultatet visar även att de lärare som deltagit i 
undersökningen arbetar till stor del på ett sätt som stämmer överens med vad den tidigare forskningen säger, till exempel att 

genomföra efterarbete med texten som lästs. Det visar att högläsning är ett val för dig som lärare då många olika 
egenskaper och kunskaper skall läras ut.  
 
Förslag på fortsatt forskning ges i slutet av rapporten.  
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1 Inledning 

Lärare för elever i skolans tidiga år arbetar med många olika delar av läs- och skrivinlärning. 

Elever ska under denna tid bland annat lära sig avkoda och lära sig strategier som kan 

användas vid bemötande av nya texter. Detta är viktigt för att de ska klara av de mer 

faktabaserade texter som presenteras från årskurs fyra. I grundskolans läroplan (Skolverket, 

2011) finns mål och krav som ska uppnås vid år tre som inkluderar läsning av olika sorters 

texter. Det finns olika sätt för lärare att arbeta för att eleverna ska nå dessa mål. Det sätt jag 

riktar fokus mot i denna undersökning är högläsning, det vill säga lärares skönlitterära 

högläsning för elever i skolår 1-2. 

Det finns fler anledningar till att undersökningen handlar om detta. Min främsta personliga 

anledning är att jag tror på högläsning som redskap för lärande av flera saker i skolan. Mina 

minnen av skolan är i mångt om mycket positiva men högläsningsstunderna sticker ut som 

extra bra. Hemma läste även mina föräldrar ofta högt för mig när jag var barn och i vissa fall 

läste jag och min syster tillsammans med och för varandra. 

Idag lever vi i ett informationssamhälle där läsförståelse är en essentiell förmåga för att klara 

sig. Många av våra vardagliga sysslor, som till exempel betala räkningar på internet, kräver att 

en text läses och förstås av läsaren. En stor del av vår kommunikation är i skriven form nu när 

datorer och e-mejl har blivit en del av vår vardag.  

Enligt mina erfarenheter använder lärare på lågstadiet högläsning i syfte att stötta elevers 

utveckling av till exempel ordförråd, göra elever bekanta med kända författare och öva på att 

samtala kring texter. Personligen har jag under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

använt mig av högläsning för att presentera nya ord för elever. Jag har även mött lärare som 

använt sig av högläsning vid en presentation av en specifik bokstav.  

Att ha kunskap om högläsning är något som är bra för lärare i dagens skola, vilket bland annat 

Neuman (1999) visar på i sin studie om högläsning för barn inom amerikanska 

barnomsorgssystemet. I dagens debatter om skolan diskuteras ofta de senaste PISA-

undersökningarna. Här presenteras elevers kunskaper inom matematik och läsförståelse i ett 

flertal länder. I Sverige förekommer för tillfället en negativ trend. Resultatet från den senaste 

PISA-undersökningen visar att svenska elevers förmågor både inom läsning och matematik 

har försämrats sedan 2009 års undersökning (Skolverket, 2014).  
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Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) skriver att fler och fler elever från årskurs 

fyra under början av 2000-talet har problem med att klara av avancerade former av 

läsförståelse – såsom att dra avancerade slutsatser, läsa mellan raderna och förstå bildspråk. 

Roberts (2013), menar att dessa problem motarbetas med hjälp av högläsning och diskussion 

kring det som lästs. Enligt Roberts (2013) kan forskare se att barns förståelse för en texts 

innebörd ökade markant då högläsning med föräldrar ägde rum hemma.  

I kursplanen för ämnet svenska beskrivs syftet med undervisningen, vilket är bland annat att 

eleverna ska få kunskaper om olika skönlitterära verk, både äldre och nyare litteratur 

(Skolverket, 2011). Genom möte med olika texter ska de förbättra sitt språk. Undervisningen 

ska även stimulera elevernas egna intresse för läsning och skrivning. Elever ska utveckla sina 

kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och hur den sociala miljö en person 

befinner sig i vid ett specifikt tillfälle påverkar dess sätt att kommunicera. Under det centrala 

innehållet för årskurs 1-3 i svenska framhålls att elever ska kunna lyssna och återberätta i 

olika samtalssituationer. Olika typer av berättande texter ska var en del av det centrala 

innehållet av undervisningen. Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll ska 

beröras (Skolverket, 2011). Hur undervisningen ska bedrivas beskrivs inte, utan det är upp till 

läraren att hitta strategier och redskap som fungerar. Ett sätt att arbeta med detta är 

högläsning. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att utveckla kunskap kring lärares högläsning för elever i 

årskurs ett och två. Fokus riktas mot följande frågeställning: 

 I vilka syften använder lågstadielärare högläsning? 

Undersökningen omfattar en lärare i årskurs ett och två lärare i årskurs två.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik presenterar jag tidigare forskning kring lärares arbete med högläsning. 

Därefter presenterar jag undersökningens teoretiska utgångspunkt vilket är den sociokulturella 

teorin och de delar som jag finner relevanta för arbetes område. 

2.1 Tidigare forskning 

Neuman (1999) visar att högläsning har positiva effekter på barn redan innan de själva kan 

läsa. Neumans studie genomfördes i USA med barn inom amerikanska barnomsorgssystemet i 

fyraårsåldern. Böcker och utbildning gavs till personal som arbetade med barn. Fokus riktades 

mot hur ett högläsningstillfälle kan gå till och hur personal kan samtala med barn om text. 

Studien visar att då högläsning genomförs mer regelbundet och då böcker finns tillgängliga 

presterar barn bättre inom igenkännande av bokstäver, narrativ förståelse och förbättrad 

förmåga att ta till sig det som sägs till dem. 

Vid tillfällen då elever har lässvårigheter kan högläsning vara ett bra alternativ för att hjälpa 

dem (Hall, Williams, 2010). Swanson (2011) m.fl. har i en sammanställning av 29 stycken 

studier om barn mellan tre och åtta år som ligger i riskzoner för att utveckla lässvårigheter på 

grund av deras sociala situation visat att barns fonologiska medvetenhet, förståelse och 

ordförråd kan förbättras med hjälp av högläsning. Personerna i studierna som sammanställdes 

använde flera olika arbetsmetoder. Studien visar att skillnaden på resultatet av lärares arbete 

är väldigt liten. Oavsett om de fokuserar på dialogisk läsning, att låta eleverna använda 

datorer som medhjälpare eller upprepad läsning förbättras elevernas resultat överlag lika 

mycket (Swanson mfl., 2011). 

Högläsningen har en förmåga att utveckla barns ordförråd (Kindle, 2010; Hedemark, 2011; 

Fuller Collins, 2005). Forskare är dock inte helt överens om det bästa sätt lärare ska arbeta på 

för att nå ett så bra resultat som möjligt. Det som de flesta säger är att interaktion mellan den 

som läser och den som läses till är att föredra. Hur denna interaktion sedan ska se ut varierar 

dock (Kindle, 2010). 

Högläsning hemma kan även det hjälpa barns språkliga förmågor. Roberts (2013) genomförde 

en studie i USA med tjugo stycken föräldrar och barn, ålder fyra till sex, där föräldrarna fick 

gå en kurs i hur de kan läsa högt för sitt barn med fokus att utveckla dess läsförmåga. 

Föräldrarna fick utbildning i hur de kunde använda sig av frågor, summering av vad de läst 
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och samtal kring texten. Resultatet visar att efter kursen genomförde de vuxna fler lässtunder 

med frågor och samtal kring texten, vilket resulterade i att barnens förståelse för innebörden 

ökade markant (Roberts, 2013). 

Då barn når åttaårsåldern brukar föräldrars läsning tillsammans med sina barn minska. Även 

om barn nu börjar kunna se glädjen i att läsa ensam har de fortfarande mycket att vinna på 

högläsning och läsning tillsammans med andra. Till exempel grundar sig vissa fall av 

lässvårigheter på bristande lyssningsförmåga – en förmåga som övas vid högläsning (Smith, 

2001:a). Dessutom är en aktiv läsare något att föredra. Därför måste en positiv bild av läsning 

fortsätta presenteras även då barnet når åttaårsåldern. En persons inställning till läsning styr 

om den är en aktiv läsare eller ej (Smith, 2001:a).  

Sipe (2000) har kartlagt vad det är barn lär sig vid högläsningstillfällen i skolan. Genom att 

analysera elever i årskurs ett och två försökte hon se vilka delar av litterär förståelse som 

utvecklades. Studien bestod av 83 läs-tillfällen under en sjumånadersperiod, varav 45 valdes 

ut för noggrann analys. Resultatet visade att fem sorters litterär förståelse övades. Dessa var 

följande: (1) förståelse för den bokstavliga texten, (2) intertextuella kopplingar, (3) personliga 

kopplingar till eleven själv, (4) att barnen blev så involverade i boken att deras värld och 

bokens värld var sammansmälta och (5) användande av text för fortsatt kreativa uttryck (Sipe, 

2000).  

Att motivera barn till läsning är en del av skolans arbete (Skolverket, 2011). Wojciechowski 

och Zweig (2003) genomförde en studie med regelbundna högläsningssessioner vilken visar 

att elevers motivation till att läsa själva kan öka med hjälp av högläsning. Studien 

genomfördes i USA, i syfte att höja elevers motivation och få dem att läsa mer. 35 barn från 

medelklassfamiljer i första årskurs och fjärde årskurs valdes ut för att delta i studien. För att 

motverka den negativa trenden vilket förekom på den utvalda skolan genomfördes två 

åtgärder - ett program där barnen skulle läsa hemma och dagliga högläsningstillfällen då 

lärare läste högt för elever. Resultatet visar att elever spenderade mer tid med läsning, både 

hemma och i skolan, efter det genomförda projektet. Ledarna av projektet rekommenderar 

daglig högläsning och uppföljningsarbete i skolan utifrån boken (Wojciechowski, Zweig, 

2003).  

Studier har visat att flickor har en mer positiv inställning till läsning än pojkar (Dominkovic, 

Eriksson, Fellenius, 2006). Ett sätt att höja pojkars motivation till att läsa är att presentera rätt 
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böcker för dem. Detta gäller barn generellt. Elever ska på något sätt kunna relatera till det som 

står i boken. Det kan ske genom en koppling till någon karaktär, miljön historien utspelar sig i 

eller i historien i sig (Dominkovic, Eriksson, Fellenius, 2006; Smith, 2001:b). Elever måste 

även få böcker med text som utmanar dem, men som inte är för svåra (Hedemark, 2011). Om 

böcker på en lagom nivå presenteras för elever ökar deras motivation till att läsa böcker på 

egen hand (Dean, Trent, 2002).  

Vid val av text finns det en del saker den vuxne måste tänka på. Böcker ska inte enbart 

användas till att utveckla barns kunskaper. Deras fantasi och glädje ska även stimuleras vid 

läsning. Hellsing (1999) skriver att barnlitteratur socialt sett främst är ett uppfostringsmedel, 

med fyra primära uppgifter. Dessa är att lära barn behärska språket, att orientera barnet i 

tiden och rummet, orientera barnet socialt samt påverka barnets livskänsla. Med det 

sistnämnda syftar han på att stimulera barns fantasi. Hellsing fortsätter med att skriva om vårt 

mål bakom böckerna. Målet enligt honom är att ”... aktivera barnens skapande krafter och att 

lära dem utvinna glädje ur sin tillvaro” (Hellsing, 1999, s. 27). 

Vuxna måste visa barn att läsning kan ge många olika saker – saker som kunskap eller 

spänning och underhållning och mycket annat. Vi kan få nya perspektiv på saker och ting, lära 

oss nya ord och begrepp, få en känsla av samhörighet när vi kommer i kontakt med texter 

skrivna av författare som delar vår åsikt om något, skönhetsupplevelser och fantasiupplevelser 

bara för att nämna några exempel (Rimsten-Nilsson, 1980). Samtidigt ska elevernas språkliga 

självförtroende byggas upp. Detta ska ske i en trygg miljö och lässtunder är ett bra exempel. 

Samtal kring texter är ett bra sätt att bygga upp barns självförtroende och utveckla deras 

kommunikativa förmågor (Griffin, 1992). 

Vad för sorts text som används är av betydelse. Kvalitén på samtal kring texter skiljer sig 

beroende på vad för sorts texts som väljs. I en undersökning med tjugo förskollärare 

genomförd av Hammett Price, Bradley och Smith (2012) jämfördes hur lärare samtalade 

utifrån informationstexter och berättande texter med sina elever. Resultatet visade att vid 

undervisning med informationstexter förekom det en högre grad av kognitivt arbete från 

eleverna. Detta eftersom det överlag förekom fler kommentarer från läraren och de ställde fler 

frågor där barnen fick fundera och jämföra det som stod i texten med sin vardag (Bradley, 

Hammett Price, Smith, 2012). 
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Läsare kan vid högläsning använda sig av knep för att få folk att vilja fortsätta lyssna. Ett 

sådant knep är att använda sig av cliffhangers. Lärare kan välja att stanna på ett passande 

ställe för att få barnen att längta tills nästa läs-tillfälle (Nikolajeva, 2004). En författare kan 

välja att avsluta ett kapitel i sin bok vid ett tillfälle i historien då något spännande ska hända. 

Lyssnarens nyfikenhet höjs och på så sätt även dess motivation att fortsätta läsa. 

Det finns en stor mängd tidigare forskning genomförd för att undersöka högläsning, både vad 

det kan vara bra för i lärandesyfte och hur det ska genomföras på ett effektivt sätt. Vad som 

går att se är att högläsning kan ha en positiv effekt på barns lärande enligt de 

forskningsprojekten som nämns ovan. Högläsning kan enligt till exempel Roberts (2013) och 

Sipe (2000) hjälpa barn att få ökad förståelse för texter. Kindle (2010) och Hedemark (2011) 

säger att högläsning kan förbättra barns ordförråd. Den positiva effekt som högläsning kan ha 

på barns lärande gör det till en intressant arbetsmetod.  

2.2 Sociokulturella perspektivet  

Den forskare som främst associeras med sociokulturell teori är Lev Vygotsky. Roger Säljö 

skriver att enligt Vygotsky utvecklas lärande genom samspel med andra människor i en social 

kontext. Våra förmågor, allt från sätt att prata till kulturella inslag, är något vi först lär oss 

efter möte med andra (Säljö, 2011).  

Termerna verktyg eller redskap förekommer ofta inom det sociokulturella perspektivet. Med 

verktyg eller redskap menas de resurser som finns tillgängliga för oss och som vi använder för 

att genomföra en handling. Dessa förekommer i två olika former – fysiska och intellektuella. 

Fysiska redskap är, precis som det låter, saker som vi fysiskt använder oss av. Detta kan till 

exempel vara en hävstång för att lyfta en tung sten eller en häst som hjälper oss att ploga. 

Intellektuella verktyg är saker som läsförmåga, matematiska formler och knep vid 

huvudräkning, vårt ordförråd och språkbruk, och tankemönster (Säljö, 2000).  

I princip oavsett vad en person gör använder de sig av verktyg eller redskap. De olika sorterna 

jobbar tillsammans under vårt handlande. Det finns fysiska redskap, såsom miniräknare, dator 

eller vanliga plastklossar, som går att använda som hjälpmedel då en person vill genomföra en 

intellektuell gärning, till exempel en matematisk uträkning. Samtidigt kan även vår 

intellektuella förståelse hjälpa oss genomföra vardagliga handlingar. Genom att läsa kan vi ta 

till oss instruktioner och på så sätt använda fysiska redskap (Säljö, 2000).  
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Vi människor har möjligheten att i varje situation appropriera - ta till oss - nya kunskaper från 

andra människor under våra interaktioner. Genom samspel med andra lär vi oss hantera nya 

intellektuella och fysiska redskap, och i vissa fall även nya sätt att använda ett gammalt 

redskap. Samtidigt som vi lär oss lär sig andra av oss (Säljö, 2000).  

Enligt Säljö är en del av Vygotskys version av människan en varelse som ständigt utvecklas. 

Människan ses inte som en ”... bärare av ett förråd av kunskaper eller som utrustade med 

kognitiva strukturer” (Säljö, 2000, s. 119). Istället ses hon som något där appropriering av nya 

redskap genom stöd av gamla ständigt sker (Säljö, 2000). Med andra ord befinner sig 

människor alltid i en situation där nytt lärande kan ske genom samspel med sina 

medmänniskor.  

Ett annat centralt begrepp inom sociokulturella teorin är ZPD (Zone of Proximal 

Developement). Denna zon ringar in vad en person idag klarar av med viss assistans, men som 

personen inom en snar framtid kommer klara av på egen hand. Ofta kan en person följa med i 

handlingen när den genomförs av en annan person redan innan han eller hon kan göra det 

själv. Om någon till exempel visar hur en karta och kompass ska användas kan det verka 

självklart då det visas men på egen hand blir det för svårt. Liknande kan innebörden i en text 

förstås då en annan person läser för ett barn men om samma text ska läsas av barnet själv kan 

innebörden vara svårare att få fram även då barnet lyckats få fram alla orden rent ljudmässigt.  

Assistans förekommer på flera olika sätt och kan till exempel vara en omformulering eller 

utveckling av en fråga. Kanske löser en person en del av uppgiften vilket gör att en annan 

person då klarar av att lösa resten (Säljö, 2000). Säljö beskriver detta genom att ge exempel 

på hur mödrar kan assistera sina barn. Genom att strukturera upp uppgiften i olika segment, 

visa barnet var man kan börja, hur man kan gå vidare från en del till en annan, gav de barnen 

vad som inom sociokulturella perspektivet kallas för kommunikativa stöttor (scaffolds). På så 

sätt får den mindre kompetente en djupare förståelse för uppgiften och hur den kan tolkas.  

Om kommunikativa stöttor ges på ett mindre bra sätt går barn miste om en lärandesituation. 

När en kompetent säger exakt hur en mindre kompetent ska göra för att lösa ett problem 

försvinner den kognitiva svårigheten från problemet helt och hållet, och lotsning förekommer. 

Den hjälpande är då tekniskt sett den som löser uppgiften medan den som hjälps bara gör som 

den blir tillsagd. Genom att istället samtala, låta den mindre kompetente prova sig fram och ge 
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stöd kan, även om den mer kompetente är delaktig i lösandet, den kognitiva utmaningen 

fortfarande vara närvarande under problemlösningen (Säljö, 2000).  

Vygotsky (1999) skriver om hur imitation är en central del för personers inlärning. Det är ett 

väldigt vanligt förekommande fenomen i skolan, där lärare genomför en handling och 

eleverna sedan gör samma sak. Även vid samspel med sina kamrater i skolan kan elever lära 

sig olika saker. Vygotsky trycker hårt på att en person inte kan lära sig vad som helst via 

imitation. Det som lärs ut måste vara tillräckligt nära en persons aktuella utvecklingsnivå. 

Oavsett om en lärare visar en elev hur en komplicerad matematisk uträkning ska genomföras 

kommer inte eleven klara av att lösa uppgiften själv om inte uppgiften ligger inom hans eller 

hennes ZPD (Vygotsky, 1999).  

3 Metod 

Under denna rubrik beskriver jag vilka metoder jag använt mig av vid införskaffande av data 

och varför dessa valdes. Jag presenterar först vilken sorts intervju som använts, följt av hur 

mina observationer har gått tillväga. Jag kommenterar även hur jag har anpassat mig utefter 

de etiska regler som finns. 

3.1 Metod för datainsamling 

3.1.1 Intervju 

För att få in den nödvändiga information som behövdes för att besvara undersökningens syfte 

har jag använt mig av bland annat kvalitativ intervju. Den form av intervju som användes var 

en så kallad semi-strukturerad intervju. Bryman (2002) beskriver begreppet semi-strukturerad 

intervju som ett brett begrepp vilket främst syftar på en intervju då intervjuaren använt sig av 

ett antal uppskrivna frågor och tema som utgångspunkt – en så kallat intervjuguide. Samtidigt 

är intervjuaren flexibel nog att dels ställa sina frågor i olika ordning beroende på 

intervjutillfälle, dels ställa uppföljningsfrågor till personen eller personerna anpassade efter 

deltagarnas svar.  

Vid skapandet av min intervjuguide hade jag vissa punkter, som Bryman (2002) påpekar, i 

åtanke. Bryman skriver att forskaren ska anpassa sina frågor och teman utefter personen som 

intervjuas, använda begripligt språk, ha någon form av struktur vilket bidrar till att logiska 

övergångar mellan teman kan ske, samt kontrollera allmän bakgrundsfakta om personen 

såsom ålder, kön och i mitt fall hur länge personen jobbat som lärare (Bryman, 2002). 
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Jag valde att genomföra mina intervjuer ansikte mot ansikte eftersom om det uppstod några 

oklarheter med mina frågor kunde jag omformulera dem och göra mig förstådd.  

Personerna som intervjuats är lärare i årskurs ett och två. En lärare, som i denna undersökning 

kallas Lärare A, är i 50-årsåldern och har jobbat som lärare i tolv år på samma skola hela den 

tiden. Läraren har arbetat som klasslärare under samtliga år och haft elever från årskurs ett till 

årskurs tre. Den andra deltagaren, som i denna undersökning kallas Lärare B, är ungefär 25 år 

gammal och har jobbat som lärare i tre år. Läraren har jobbat som klasslärare i två olika 

klasser, i den nuvarande klassen har hen jobbat i ungefär ett år. Den tredje deltagare, Lärare C 

i denna undersökning, är 33 år gammal och har arbetat som lärare i sex år. Denna lärare har 

arbetat både i mellanstadiet och i lågstadiet som klasslärare. Samtliga lärare som tillfrågades 

svarade ja till att delta i undersökningen. 

3.1.2 Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett klassrum på skolan där deltagarna arbetade. Det första 

som hände var att jag informerade om de etiska principer som finns, även om jag informerat 

om dessa tidigare. Informationen ska alltid ges tydligt, gärna skriftligt och muntligt 

(Vetenskapsrådet, 2011). Jag gav informationen dels i skriftlig form och sedan förtydligade 

jag det muntligt strax innan deltagarna skulle observeras och intervjuas. Intervjuerna spelades 

in med en mobiltelefon. 

3.1.3 Observation 

Min andra metod för att samla in data var observation. Jag genomförde ett flertal 

observationer av lärare och deras undervisning i årskurs 1 och 2. Den form av observation 

som användes var ostrukturerad observation. En ostrukturerad observation är då observatören 

antecknar så detaljerat som möjligt vad deltagarna gör och ger en beskrivning av detta. Denna 

form av observation är vanligt förekommande vid icke-deltagande observation, vilket är då 

observatören inte deltar på något sätt i det han eller hon observerar (Bryman, 2002). 

3.1.4 Genomförande av observationer 

Under mina observationstillfällen satt jag i ett hörn i klassrummet och antecknade vad som 

hände. Jag intog rollen som icke-deltagande observatör, vilket precis som namnet antyder är 

när du som observatör ”... befinner dig i den miljö som studeras, men sällan deltar i det 

sociala skeendet” (Bryman, 2002, s. 176). På ett papper hade jag ritat tre stycken spalter – en 

där jag skrev vad läraren gjorde, en där jag skrev ner vad som sades och en spalt för mina 

första reflektioner. 
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3.1.5 Etiska överväganden och riktlinjer 

Vid all typ av forskning finns det vissa etiska aspekter som måste begrundas. För att 

underlätta denna process har Vetenskapsrådet gett ut texter kring vad så kallad god 

forskningssed innebär. I dessa texter presenteras etiska regler och krav som skapats av olika 

organisationer. Vissa har skapats för att skydda deltagarna som medverkar i ett 

forskningsmoment. Ett sådant krav kallas individskyddskravet. Detta säger att deltagande 

individer ska skyddas mot kränkningar och skada, så länge skadan inte är så minimal att den 

kan vara rättfärdigad vid viktig forskning (Vetenskapsrådet, 2011).  

Efter andra världskriget satte diskussionen om etiska övervägande igång på riktigt och 

skapandet av forskningsetiska kodexar genomfördes. Kodexar är en samling regler, vilka i 

detta fall handlar om saker en forskare måste tänka på före, under och efter sitt arbete. Före en 

intervju måste deltagarens samtycke, samtyckeskravet, erhållas. Deltagaren ska även 

informeras, informationskravet, om forskningen och vad den ska användas till 

(Vetenskapsrådet, 2011). Under genomförandet ska handlingar som riskerar det mänskliga 

värdet övervägas och undvikas. Forskningen ska ske utan att kränka människors integritet. En 

deltagares anonymitet, anonymitetskravet, ska försäkras om deltagaren så önskar. Då ska 

ingen information presenteras som kan användas vid identifiering av en person. Efter 

genomförandet ska förvaring av material och publicering av material hanteras på ett sätt som 

inte kan vara till skada eller kränka en persons integritet (Vetenskapsrådet, 2011).  

För att uppfylla ovanstående krav skrev jag ett brev. Detta brev skickades hem till elevers 

föräldrar för att informera dem om att jag skulle observera deras barns lärare. I brevet fanns 

även information om de etiska reglar som läraren behövde bli informerad om. Eftersom min 

fokus låg på läraren menar jag att ett godkännande av elevernas vårdnadshavare inte var 

nödvändigt. Att informera dem om mitt arbete kändes ändå nödvändigt. Lärarna blev 

informerade om ovanstående krav dels via brevet till föräldrarna och dels berättade jag 

muntligt för lärarna både före första observationstillfället och inför intervjun om kraven. 

3.2 Metod för dataanalys 

Vid min analys av data jag samlat in använde jag mig av så kallat tematisk analys. Detta är, 

enligt Bryman (2002), den mest använda metoden vid en kvalitativ dataanalys. Forskaren letar 

här efter skillnader och likheter och teman som går att finna i datamaterialet. Vad som 

används som kriterier vid skapandet av teman varierar dock. Ofta tas en kvantitativ 
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utgångspunkt och forskaren studerar helt enkelt på hur ofta en viss händelse sker (Bryman, 

2002).  

Det första jag gjorde när min analys började var att transkribera det som spelats in under mina 

intervjuer med lärarna. Detta för att underlätta för mig då jag skulle skriva anteckningar och 

finna likheter mellan dem alla. Sedan började jag analysera mina texter med fokus på en 

lärare åt gången. Först analyserade jag intervjuerna – främst ur ett sociokulturellt perspektiv 

genom att notera spår av sociokulturella teorins delar, såsom olika former av assistans och 

socialt samspel mellan eleverna och läraren. Då jag fann spår av saker som nämnts i annan 

litteratur, såsom cliffhanger vilket Nikolajeva (2004) skrev om, antecknades även detta om 

det inte hör till sociokulturella teorin. Jag gjorde markeringar i min transkriberade text och 

skrev upp det jag hittat på ett papper där jag kunde sammanfatta vad jag hade hittat i 

punktform. För varje enskild lärare använde jag ett eget papper. Detta användes som en 

framsida till anteckningarna och transkriberade texter för respektive lärare.  

När jag studerat en intervju med en lärare gick jag vidare till att studera observationen av 

samma lärare vars intervju jag analyserat. Här genomfördes en likadan analys som tidigare, 

där jag analyserade mina anteckningar från en observation och sökte efter likheter och 

skillnader i det jag observerat med utgångspunkt från samspel, närmaste utvecklingszonen 

och redskaps användande i diverse avsikter. 

Som jag tidigare nämnt hade jag under mina observationer i förväg strukturerat en mall för 

mina anteckningar. På ett papper hade jag skapat tre stycken spalter. Spalten till vänster 

användes till att skriva vad som skedde. I den mellersta spalten skrev jag vad läraren och 

eleverna sa i association till vänsterspaltens kommentar. I högerspalten kunder jag föra 

kortare anteckningar om det var något speciellt jag tänkte på.  

Analysen skedde som tidigare lärare för lärare. Jag läste först vad jag hade hittat för punkter i 

min intervju med läraren, för att sedan leta efter spår av dessa i mina fältanteckningar. Precis 

som med intervjun gjorde jag markeringar i texten och skrev upp spår av saker jag hittade, 

såsom förutsägelse och textkoppling, i punktform på det papper jag skrivit intervjuns 

sammanfattning. Detta följdes sedan av en gemensam analys av intervjun och observationen, 

där jag jämförde vad jag hittat för nämnvärda delar i intervjun med observationen. 

Sammanfattningarna användes även senare då jag skulle se likheter mellan de olika lärarna. 

Efter jag hade analyserat en intervju med och observation av en lärare gick jag vidare till 

nästa person. Här började jag på ett liknande sätt. Den enda skillnaden var nu att jag först 
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tittade på sammanfattningen av den första läraren och letade först efter de punkter jag hittat 

hos denne. Sedan fortsatte jag leta efter likheter och skillnader inom mina observationer.  

3.3 Metoddiskussion 

3.3.1 Urval 

Vid varje undersökning måste forskaren genomföra ett urval gällande deltagare. Mitt urval var 

ett så kallat bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att forskaren väljer de 

deltagare som finns tillgängligt för honom eller henne (Bryman, 2002). De deltagande lärare i 

min undersökning var lärare jag tidigare träffat under min utbildning då jag genomfört VFU 

på skolor där de jobbade. Ingen av de lärare som deltagit var under min utbildning min 

handledare, men vi hade träffats förr och kände varandra åtminstone lite. Att använda sig av 

bekvämlighetsurval kan leda till att en skev bild av den yrkesgrupp forksaren vill ha med i 

undersökningen ges (Bryman, 2002). Denna risk finns med i min undersökning. Dock anser 

jag att de deltagande lärare i min undersökning ger en bred bild av lärare, då deras ålder och 

tid som arbetande lärare skiljer sig mycket åt. Dock hade alla samma könstillhörighet vilket 

borde förbättras vid nästa undersökning. 

En annan faktor som kan försämra undersökningens realibitet är att deltagarna kände mig. 

Risken finns att de därför anpassade sina svar under intervjun. Kanske ville de låta bättre än 

de egentligen är. Risken att de ville poträttera sig som lärare som noga tänker igenom sitt 

agerande förekom. Denna risk förekommer dock alltid. Under observationerna kan de ha 

försökt att genomföra undervisningen på ett vad som kan tro vara bättre sätt än de vanligtvis 

skulle har gjort, eftersom de inte ville verka sämre inför en person de har någon form av 

kompis-kollegerelation till.  

Mitt urval är litet, vilket beror dels på tiden som jag hade till förfogande och dels på grund av 

hur många observationer jag ville genomföra. Ett alternativ var att minska ner antalet 

observationer av repsektive lärare och istället ha fler deltagare, men jag ville observera mer än 

ett eller två tillfällen för att på så sätt öka chansen att se hur lärarnas vanliga lektioner ser ut. 

Om jag observerade enbart en gång kunde risken finnas att lärarna genomförde en anpassad 

lektion som var konstruerad på ett unikt sätt för att verka bättre. Det kanske är lite långsökt, 

men så såg min tankeprocess ut. 

3.3.2 Intervjuernas tillförlitlighet 

Sortens intervju som användes var, som jag tidigare nämnt, en sorts kvalitativ intervju – så 

kallad semi-strukturerad intervju. Det som är bra med denna metod är att den har en relativt 
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öppen struktur vilket låter forskaren ställa sina frågor i olika ordning sam presentera teman då 

det anses passande (Bryman, 2002). Ett problem med detta är dock att en intervju blir väldigt 

svår att replikera. Det är nästintill omöjligt. Detta spelar inte så stor roll i min undersökning 

då det är deltagarnas personliga åsikter och uppfattningar som eftersträvas komma fram under 

intervju-genomförandet. Under intervjuerna kunde jag även påverka vilka saker som skulle 

lyftas genom mina följdfrågor och på så sätt till stor del undvika icke-relevanta ämnen.  

Det krävs även en del tolkning av deltagarnas svar av mig som forskare under en kvalitav 

intervju (Bryman, 2002). Då min arbetserfarenhet inte är allt för stor finns risken att mina 

tolkningar är enkla. Dock tror jag att risken är väldigt liten då jag under min utbildning 

kommit i kontakt med högläsning och även använt mig av det själv i undervisningssyfte.  

Att intervjuerna spelades in underlättade för min analys då jag kunde ta del av exakt vad 

deltagarna hade svarat ordagrant. Dock finns det en risk att deltagare kan kännas sig oroliga 

över att spelas in. Ofta är folk spända i början av intervjun men det släpper ofta efter en stund 

(Bryman, 2002). Jag upplevde det aldrig som att deltagarna var nervösa av att jag spelade in 

ljudet. Dock kan det varit så att jag själv ändrade min betoning lite då inspelningen var igång. 

Om jag gjorde det finns även risken att någon av deltagarna anpassade sig lite utan att jag lade 

märke till det under intervjun. 

3.3.3 Observationernas tillförlitlighet 

Under mina observationer användes, som jag tidigare skrivit, en icke-deltagande observation 

där jag antecknade vad som skedde och vad som sas. Under denna sorts intervju deltag som 

nämnt inte observatören i den miljö som undersöks (Bryman, 2002). Risken finns dock att de 

lärare jag observerat anpassat sitt beteende eftersom de blev observerade. Detta kan ha skett 

eftersom de kanske vill visa sig från sin bästa sida då en utomstående person varit närvarande. 

Samtidigt finns risken att elverna anpassade sitt beteende eftersom jag var där. Även om det 

inte var dem som observerades var jag ändå där och hörde vad de sa och såg vad de gjorde.  

Bryman (2002) skriver att det är viktigt att observationstillfällen som väljs ut ska varieras och 

ske till exempel på olika tider på dygnet. Detta för att utomstående faktorer såsom trötthet inte 

ska påverka resultatet. Tyvärr fanns inte den möjligheten vid denna undersökning, då 

deltagarnas schema var väldigt tydligt och där högläsningstillfällen de hade skedde alltid på 

samma tider på dagen.  

Vid observationer krävs det även en viss tolkning från observatörens sida. Då jag skrev ner 

allt som sades finns risken att jag missat något viktigt. Detta hade kunnat undvikas genom att 
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spela in deltagarna på video, men det hade fört med sig en del nya problem. Många personer 

känner sig oroliga då de spelas in, vilket gjorde att jag inte ansåg det var ett acceptabelt 

alternativ.  

4 Resultat 

Under denna rubrik presenterar jag undersökningens resultat. Jag presenterar först varje 

enskild lärares arbete med högläsning. Därefter redovisar jag en sammanfattning av resultatet. 

4.1 Lärare A 

4.1.1 Redskap för god lärmiljö 

4.1.1.1 Struktur på skolarbetet 

Högläsning är något som lärare A anser är viktigt. Hennes schema är strukturerat på ett sådant 

sätt att högläsning sker regelbundet varje vecka. Då jag frågar hur ofta de läser högt svarar 

läraren: 

Det gör jag.... ja fyra... fyra korta pass på morgonen, fyra gånger i veckan och sen 

får vi nog in det på slutet av veckan. Så det är fyra korta tillfällen vid lunch, men det 

är så schemat ser ut i år. Fick vi ingen längre stund för högläsning. Jag tycker det är 

viktigt så jag vill få in den och då blir det två korta pass där så sammanlagt blir det 

åtta korta pass i veckan. 

Eftersom dessa pass alltid sker vid samma tillfälle på dagen finns det en rutin i det hela. 

Under intervjun med Lärare A berättas att läsning kan användas som redskap för att separera 

lek och arbete. 

Lite... lite har det en lugnande effekt på klassen. Det här är 28 st väääääldigt livliga 

barn som man behöver få lugn och ro för att kunna koncentrera sig och känna på 

morgonen 'Nu är leken slut. Nu börjar arbetsdagen'. 

Lärare A berättar att högläsning används som ett redskap för att lugna ner eleverna – alltså 

som ett redskap för att få ett bra arbetsklimat – det vill säga en grund för arbetet i klassen. Ett 

av lärarens syfte med dess arbete med högläsning är alltså att skapa en lugn och bra lärmiljö i 

sitt klassrumet för att kunna genomföra sina lektioner. 
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4.1.1.2 Skapa vi-känsla 

Det går  att observera vissa rutiner i hur Lärare A väljer att arbeta. Sättet läraren talar till 

eleverna innehåller ett speciellt ordval, nämligen ordet vi. I början av varje högläsningstillfälle 

säger läraren att ”vi” ska börja läsa. Vid ett tillfälle säger läraren följande till sina elever: 

Vi brukar ju börja med att läsa. [Efter kort genomgång av vad som tidigare hänt  

äger läraren ] Vi får se vad som händer. [Hon avslutade passet med meningarna]; Vi 

år se imorgon hur det går. Nu är det spännande. 

Vid ett annat tillfälle användes liknande formuleringar, dock inte exakt samma. Där sas 

följande till eleverna. 

Då gör vi så här idag. Vi börjar med högläsning och pratar lite om vad vi sedan har 

läst. Sen får vi se hur mycket vi hinner. Om vi hinner blir det att läsa läxan. Men 

först läser vi. 

I slutet av högläsningen fördes ett samtal om vad som skulle ske i nästa kapitel. Läraren väljer 

att avsluta samtalet med meningen; ”Det har ju inte stått rakt ut, men vi får se om vi får svaret 

sen”. 

Vid ett tredje tillfälle användes en liknande formulering då läraren skulle börja och sluta läsa 

för barnen. 

Nu ska vi se vad boken handlar om. [I slutet sa hon till hennes elever] Då får vi sluta 

för denna gången. 

Det jag vill uppmärksamma med dessa ovanstående citat är att Lärare A under sin högläsning 

använder ordet vi ofta då läraren talar till eleverna. Jag tolkar detta som att eleverna ska 

inkluderas i högläsningen även om det enbart är läraren som faktiskt läser. Under min intervju 

med läraren frågar jag om användandet av ordet vi och om det var ett medvetet val eller inte. 

Lärare A svarar följande. 

Mm, men det är väl att vi läser tillsammans. Jaaa, i och för sig läser jag ju för 

dem så,  men ändå är det ju en upplevelse att vi läser tillsammans så och frågar ju 

mer. Jag deltar väl inte så i samtalet kanske men det är nog mer att vill ha det till att 

det är en gemensam stund och upplevelse. Och vi läser ju ändå tillsammans även om 

det är jag som...läser och de är ju...lyssnare då, så det är ju ändå något VI gör. 
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Läraren förefaller använda högläsning för att skapa en vi-känsla i klassen. Genom att skapa en 

delad upplevelse mellan lärare och elever förefaller hon sträva efter en god arbetsmiljö och 

därmed en bra miljö för lärande. 

 4.1.2 Redskap för att motivera till läsning 

4.1.2.1 Uppbyggnad av spänning 

Efter högläsningen ställer läraren några frågor till eleverna om texten de precis lyssnat på. 

Det låg ett tjockt lager damm på bordet. Varför då? De [barnen i boken] var ju där 

tidigare och då fanns ju inget damm. (Elev säger - De åkte bakåt i tiden innan). Så ni 

tror de åkte i tiden? Med spegeln och kulan? (Elev säger -  Mm). Vad säger ni där  

borta? (Elev säger - någon annan har varit där efter dem). Det har ju inte stått rakt ut 

men vi får se. 

Vid ett annat tillfälle förs ett liknande samtal. 

De skulle akta sig i sjön. Varför skulle de akta sig i sjön? (Elev säger - Det fanns 

kräftor där). Ja, men på något sätt måste de kunna komma över till andra sidan. Hur 

tror ni de kommer göra? (Elev säger -  De springer fort i vattnet. Eller tar en båt). Vi 

får se hur det går imorgon. Det är så spännande. 

Jag tolkar lärarens sätt att avsluta högläsningspassen som att läraren vill bygga upp spänning. 

Läraren verkar vilja få eleverna mer intresserade av böcker genom att ställa frågor och låta 

eleverna förutspå vad som kommer ske senare i texten. Lärarens val av ord som spännande 

och formuleringar som vi får se tolkar jag som att läraren strävar efter att öka elevernas vilja 

att höra resten av berättelsen och därmed stötta elevernas motivation för läsning. 

4.1.2.2 Medvetet val av litteratur  

Lärare A väljer högläsningsbok efter vissa övervägande genomförts. Vid fråga om val av bok 

säger läraren: 

Nu har jag gått mycket på vad barnen då tycker är populärt. De har ju haft önskemål 

om campingböcker här då om Lassemaja då om dem böckerna och. Sen kan det ju 

va att man har högläsning som passar till ett tema. ... Det jag inte tar in här det är just 

det där som är typiskt pojk- och flickböcker. Det försöker jag undvika för det läser 

de så mycket hemma. 

Läraren gör alltså medvetna val då bok väljs ut. Läraren verkar sträva efter att ge barnen 

möjlighet att lyssna till böcker de är intresserade av, men även ge barnen kontakt med nya 
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böcker och genrer som de inte annars läser. Jag tolkar detta som att läraren använder 

högläsning som ett redskap för att öppnar upp elevernas förståelse för vad det finns för olika 

böcker, vilket kan bidra till att de motiveras till att läsa mer. Läraren förefaller välja böcker 

som utmanar eleverna och på så sätt rikta fokus mot elevernas närmaste utvecklingszon.  

4.1.3 Redskap för läsförståelse 

4.1.3.1 Förutspå 

Lärare A använder ett flertal strategier för att utveckla elevers läsförståelse. En strategi är att 

ta paus och låta eleverna gissa vad som kommer att hända i boken 

Så de gick till rektorn. Va sa rektorn då? (Tyvärr, tyvärr, svarade ett barn). Vad 

menade han då? ”Tyvärr, tyvärr”...  Sen gick han på möte ja, och hade siffror. Vad 

var det för siffror? Det vet vi inte men vi kan gissa. 

Läraren låter här eleverna diskutera en fråga vilken kan ha fler möjliga svar. Liknande frågor 

förekom ofta hos Lärare A. 

Varför tänker hon hemska tankar vid ateljén? (Barn gissar på att hon var rädd för 

den som jobbar där). Vi får ta reda på detta. 

Lärare A uppmanar eleverna genom denna fråga att fundera kring vad som står i texten och 

sätta sig in i hur karaktären känner sig. Utan att veta varför karaktären är rädd uppmanas 

eleverna skapa sig en förståelse för det. Strategin att samtala om vad som kommer ske senare i 

texten förekommer även då lektionspassen avslutas. En cliffhanger sätts upp i boken och 

förstärks av lärare A:s samtal kring texten. 

Varför ska de äta glass? (Barn ger olika förslag och läraren kommenterar mellan). 

Ja, så kan det vara.  Ja, kanske ska O sluta och de ska ha avslutningsfest för honom. 

… Mm, vi får se. 

Det finns ett syfte med denna teknik, vilket enligt Lärare A är att stötta elevernas läsförståelse. 

Och Lgr säger ju, undertrycker ju mycket på det här med att läsförståelse. Så det 

jobbar vi ju mycket med sen textsamtal då. . . . Så för att öka läsförståelsen . . .  Och 

mycket det här att man ska göra en förutsägelse och vad tror du ska hända sen. 'Vad 

tror ni kommer hända i det här kapitlet’? 
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Ovanstående citat visar alltså att lärare A använder sig av att förutspå. Lärare A berättar att 

denna teknik används för att ge eleverna ett redskap för läsförståelse, dvs. förutsägelse av 

kommande delar av texten. 

4.1.3.2 Reflektion kring elevers egna livserfarenheter 

Utöver att låta eleverna förutspå vad som kommer ske använder sig lärare A även av andra 

strategier under sina högläsningspass. Vid flera tillfällen samtalar läraren med eleverna om 

deras vardag utifrån teman som berördes i boken de läste. 

De lämnade skolgården? Får ni göra det? (Barn svarar 'nej' i kör). Nej, varför inte 

tror ni? (Barn säger – De kan komma bort. Föräldrarna blir arga). 

Vid detta tillfälle uppmanas eleverna jämföra sin vardag med det som står i boken. Istället för 

att samtala om det barnen i berättelsen gjorde och om det var rätt eller fel flyttar läraren 

istället fokus till eleverna och hur de ska agera i en liknande situation. 

Liknande arbetssätt används även då läraren presenterar en ny bok för barnen. Temat i boken 

var mysterium på en campingplats. 

Vad gör man på en camping? (Barn säger - Man tältar eller sover i husvagn). Ja 

det gör man. … Brukar ni bada eller sova på en camping på sommaren? (Barn i 

kör, Ja. Några barn, nej). 

När läraren presenterar den nya boken förs ett samtal om campingsemester. Läraren ställer 

frågor till eleverna om deras uppfattning om vad en camping är för något. Lärare A undrar 

vad som kännetecknar en camping och om en campingsemester är något som elevernas 

familjer brukar genomföra. 

Koppling till elevers erfarenheter görs också då texten i boken vid ett tillfälle handlar om 

gamar. 

Har ni sett en gam? Vad är det för speciellt med gamar? De äter något speciellt Vad  

heter det gamar äter? (Barn säger - De äter döda djur). Ja. Finns det gamar i vårt 

land? 

Läraren flyttar även i detta exempel fokus från boken till elevernas vardag genom att ställa 

frågor om något som nämns i texten. Under min intervju med Lärare A nämns sambandet 

mellan barnens värld och det som står i böcker.  
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Men samtidigt är det ju väldigt bra när man ska prata om olika saker som till  

exempel, om det händer något i klassen, en konflikt mellan barn, då är det bra att 

läsa en berättelse innan och sen innan, alltså som passar till vad som hänt då …  

Sen är barnen jättebra på att förstå vad man menar. 

Min tolkning är att lärare A använder sig av textkoppling. Detta förefaller vara i syfte att 

påpeka samband mellan barnens värld och bokens värld, och på så sätt utöka barnens 

förståelse för den text de läser. Förutom att öka barnens förståelse för texten menar Lärare A 

att högläsning går att använda som redskap för att undervisa om situationer som inträffar i 

barnens vardag. Elever har möjligheten att med hjälp av en berättelse lösa konfliker då en 

berättelse tar upp en liknande eller identisk situation som den som förekom i barnens värld. 

4.1.3.3 Sammanfattning av tidigare lästa 

Som jag tidigare nämnt (se 4.1.1.1) börjar flera högläsningstillfällen på liknande sätt. 

Nedanstående citat är från början av en lektion. Läraren talar till eleverna. 

Vi brukar börja med att läsa. Det är så spännande. (Läraren frågar eleverna om vad 

som hänt) Han är hos Rickard. Hade han gått dit villigt? (Elever svarar i kör - ja.) Ja 

det hade han. Vad hände när han kom dit? 

Lärare A börjar vid flera tillfällen högläsningen med att berätta att det är tid för läsning för att 

sedan diskutera med eleverna om vad som skett tidigare i boken. Att återkoppla vad som 

tidigare hänt i boken förefaller göras för att barnen ska komma ihåg vad som skett tidigare i 

boken så de kan förstå historien.  

Genom att läraren repeterar och diskussion förs om vad som hänt innan högläsningen börjar 

uppfattar jag att eleverna får möjlighet att lära sig sammanfatta texter som strategi för 

läsförståelse.  

4.1.3.4  Utveckling av ordförråd 

Lärare A stannar med jämna mellanrum upp i sin högläsning för att ställa frågor till eleverna.  

Vad gör man när man rodnar? (Barn säger - Man blir röd). Och varför rodnade hon 

[flickan i boken]? (Barn säger - För han såg henne). Ja, och varför rodnade hon då  

när han såg henne? (Barn säger - För hon ville inte att han skulle se henne där). Ja, 

det var pinsamt och hon ville inte att han skulle se henne där med hennes mamma. 

 Vid ett annat tillfälle utspelade sig följande händelse. 
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(Läraren pausar i sin läsning och ställer en fråga). Hur gör grinden om den vajar? 

Kan ni vaja? (Eleverna gungar åt sidorna). 

Läraren pausar i sin läsning och ställer frågor för att hjälpa eleverna att förstå vad som händer 

i texten. Till skillnad från frågorna som ställdes före högläsningen handlar dessa mest om 

ordförråd. Jag tolkar det som att lärarens syfte med denna sortens frågeställning är att ge 

eleverna stöd i att utveckla sitt ordförråd. 

Läraren använder sig av rörelse och demonstrationer, vilket gör eleverna aktiva i 

undervisningen. Följande är ett utdrag från mina anteckningar av ett observationstillfälle. 

En knuten hand. (Läraren håller upp sin hand och formar en knuten näve). Kan  

ni visa era handflator? (Läraren håller upp en öppen hand). Sen kan vi sluta våra 

händer. En knuten hand. (Läraren sluter handen). 

Istället för att eleverna enbart sitter stilla och lyssnar på det som läraren läser får de här 

genomföra något fysiskt, även om det bara är för en kort stund. Eleverna imiterar sin lärare, 

en person som har mer kunskap än de, och på så sätt assisterar dem i deras lärande så de 

utvecklar förståelse för uttrycket knuten hand. 

 Ytterligare ett exempel på detta skedde då läraren läste ordet ”sörplade”. 

Ja, sörplade? Vad är det egentligen för något? Hur skulle det låta om ni sörplar? 

(Eleverna gör sörplande ljud). Ja, så skulle det låta.  (Läraren gör sörplande ljud). 

Även här får eleverna ta en aktiv roll och faktiskt röra på sig under ett högläsningspass. Min 

tolkning av dessa situationer är att Lärare A vill få eleverna att vara mer delaktiga under 

själva högläsningen och på så sätt ge dem möjligheten att lära sig orden genom att använda 

fler sinnen. Lärarens syfte med detta verkar ändå vara att hjälpa eleverna förbättra sitt 

ordförråd, då nya begrepp förklaras för dem. 

4.1.4 Sammanfattning av Lärare A 

Lärare A använder högläsning som redskap på flera olika sätt. Vissa redskap verkar användas 

i syfte att skapa god lärmiljö. Dessa är följande: 

 Struktur på skolarbetet. Genom att ha högläsning visar läraren för eleverna att detnu är 

dax för lektion. Lektionen används som redskap för att lugna eleverna och hjälpa dem 

koncentrera sig. 
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 Skapa vi-känsla. Högläsningen ses som en gemensam upplevelse mellan lärare och 

elever. Detta förstärks genom lärarens kontinuerliga användande av ordet ”vi” genom 

klassens högläsningstillfällen. 

Lärare A använder högläsning som redskap för att motivera till läsning. Enligt följande: 

 Uppbyggnad av spänning. Lärarens avslutar högläsningspassen på spännande ställen i 

boken, och ställer även frågor som verkar vara i syfte  att öka elevernas intresse för 

texten. 

 Medvetet val av litteratur. Lärare A anpassar sitt val av litteratur så det passar 

eleverna, både utifrån svårighetsgrad och tema. 

Läraren använder dessutom högläsning som redskap för att öka elevers läsförståelse. 

 Förutspå. Läraren förefaller vilja lära eleverna strategin förutspå, vilket kan hjälpa 

elverna att förstå en text bättre. Detta sker både mitt under ett högläsningspass och i 

slutet av det.  

 Reflektion kring elevers egna livserfarenheter. Lärare A ställer frågor som har med 

elevers egna liv att göra utifrån boken. Detta kan vara i syfte att underlätta för dem att 

förstå texten. 

 Reflektion kring elevers egna livserfarenheter förefalles även göras i syfte att hjälpa 

barnen lösa en konflikt. 

 Sammanfattning av tidigare lästa. Lärare A börjar sina högläsningspass med att 

sammanfatta vad de läste förra gången. Eleverna får på detta sätt möjligheten att lära 

sig sammafatta en text. 

Lärare använder högläsning som redskap för att utveckla elevers ordförråd. 

 Utveckla ordförråd. Läraren tar pauser i sin läsning för att ställa frågor om svåra ord 

eller för att förklara dem själv för eleverna. Detta hjälper förmodligen barnen att 

utveckla sitt ordförråd och deras förståelse för texten. 
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4.2 Lärare B 

4.2.1 Redskap för god lärmiljö 

Läsning anses vara viktigt av Lärare B. Läraren läser regelbundet för sina elever och avsätter 

ungefär 20 minuter om dagen till högläsningspass. Hon säger följande om detta: 

Eeeh, fem gånger i veckan. Ungefär 20 [minuter]... det beror på vad de har för 

fokus. En kvart, 20 minuter. 25 ibland. Mmm, varje dag, efter lunch. Hade jag valt 

hade kanske jag velat haft den innan, alltså på morgonen då de är mer 'lyssningsbara' 

och diskussionsvänliga eftersom det är morgon. Eeeh, men eftersom sista passet är 

över en och en halv timma så behöver man ha flera olika delar i den. 

Lärare B genomför alltså regelbunden, daglig högläsning med sina elever. En effekt 

högläsning kan ha på eleverna nämns vid intervju med Lärare B.  

De kommer in från rasten och har ätit, så de har ju ändå fyllt på med energi och fått  

vara ute och röra på sig. Så att komma in och ha en tyst och avslappnande stund. Vi  

börjar alltid med musik. Så här avslappning, typ. Och så släckt så kör vi efter lunch 

läser en ganska så bra stund. 

Varje högläsningstillfälle börjar med att de lyssnar på musik medan barnen går in från rasten. 

Anledningen till att läsningen alltid sker på samma tid på dagen är enligt läraren på grund av 

schemats struktur. 

Lamporna släcks under hela tiden de arbetar med högläsning – även vid samtal om vad som 

skett tidigare i boken och samtal efter läraren har läst och de talar om vad som hänt. Jag tolkar 

detta som att Lärare B vill ha en klar början vid högläsningen. Jag uppfattar att läraren strävar 

efter att skapa en atmosfär där eleverna slappnar av och är fokuserade på vad läraren ska läsa.  

Ett syfte med Lärare B:s högläsning är att skapa en god miljö där barnen kan lära sig. 

Högläsning används som ett redskap för att lugna ner barnen efter lunchrasten, vilket i sin tur 

kan skapa en god arbetsmiljö med möjlighet till lärande.  

4.2.2 Redskap för motivera till läsning  

I följande citat använder sig läraren av figuren Spågumman.  
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Ja, och de hade någon plan också. Vad var det för plan tror ni? Om vi skulle vara 

små spågummor (Barn säger - Hon kanske rymmer iväg från sina föräldrar). Ja, vad 

tror du Lisa? (Barn säger - Hon försöker flytta till tanten). 

Läraren låter eleverna förutspå vad som kan ske i nästkommande kapitel. Jag tolkar det som 

att Lärare B vill få barnen intresserade av texten och öka spänningen genom att förutspå vad 

som ska ske och därmed stärka elevernas motivation till läsning. Detta är dock inte den enda 

funktion Spågumman har, utan hon fyller även andra funktioner (se avsnitt 4.2.3.2). 

4.2.3 Redskap för läsförståelse 

4.2.3.1 Sammanfattning av tidigare lästa 

Då högläsningspasset börjar frågar läraren eleverna vad som hänt tidigare i boken. Eleverna 

uppmanas med andra ord sammanfatta det tidigare lästa.  

Är det någon som kan berätta vad som har hänt? Det var jättespännande. Vi 

avslutade då det var som mest spännande. Kan du berätta Joel? (Elev säger - Det 

handlade om hennes moster. Hon berättade för Matilda att hennes moster hade varit 

dum mot henne när hon var liten). Ja, hon blev slagen. (Elev säger - Hon var elakt 

mot henne och hon ville flytta). Ja, mostern var ju jätteelak. Då får vi se vad som 

händer nu. 

 Vid ett annat tillfälle utspelade sig följande händelse.  

Vi ska läsa igen. Hörnenini, förra gången vi läste var innan lovet. Matilda ville  

följa med fröken Honung hem. Kommer ni ihåg? Vad var det som hände? (Elev  

säger - Hon ville hem till henne så hon skulle berätta mer historier. När hon var 

barn). 

Lärare B inleder alltså högläsningen med att fråga eleverna vad som hänt tidigare. Jag 

uppfattar att detta görs för att eleverna ska komma ihåg bokens handling. De ska veta vad som 

skett i förra kapitlet och få en aning om vad som kommer ske i följande kapitel. Lärare B 

strävar med andra ord efter att underlättar barnens förståelse för boken. De blir påminda om 

vad som skett och får komma in i bokens handling igen inför den kommande högläsningen. 

Syftet med att sammanfatta vad som hänt är alltså att se till att eleverna förstår vad som 

händer i boken, men också att introducera strategin återkoppling för eleverna. Genom 

assistans från sin lärare i form av frågor ges de möjligheten att lära sig använda sig av denna 

strategi då de ska läsa böcker på egen hand.  
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4.2.3.2 Förutspå i syfte att bilda förförståelse  

Innan Lärare B ska börja en ny bok använder läraren sig av en av läsfixarna – spågumman. 

Lärare B berättar följande: 

Först tittar vi på framsidan. Bara vad de ser så får de berätta. ’Jag ser en hatt. Jag ser  

en gubbe. Ser en...’ Ja, vilka färger det är och hur de står i relation till varandra och 

så. Och sen får de gissa vad boken handlar om. 

Jag uppfattar att Lärare B genom detta strävar efter att ge eleverna förförståelse för att de 

sedan ska förstå texten bättre. Genom lärarens frågor ges eleverna möjligheten att lära sig en 

strategi som gör att de lägger märke till saker de annars inte hade lagt märke till. Eleverna ges 

möjligheten att bilda sig en uppfattning om boken redan innan de läst något.  

4.2.3.3 Utveckling av ordförråd 

Under själva högläsningen arbetar läraren på två olika sätt. En dag i veckan väljer läraren att 

använda sig av läsfixaren detektiven. Lärare B förklarar hur denna används under min 

intervju. 

Jag har också en gång i veckan introducerat detektiven. Då är det en bild på en 

detektiv som sitter med förstoringsglas. Då brukar jag lägga såna typ som spelkort,  

kortspelsspelkort och så lägger jag två på varje bord. Och är det ett ord man inte  

förstår så får man ta den och hålla upp den. 

Läraren läser högt och stannar så fort en elev håller upp ett kort i luften. 

(Läraren läser ur boken) '… hon var alldeles kritvit i ansiktet'. (Elev räcker upp  

ett kort och säger -  Kritvit?). När någon är jättevitt. (Barn lyfter upp kort för ord  

tidigare i texten och säger - Trilby?) Trilby är en sorts hatt. 

Under lektionen som ovanstående citat är taget ifrån läste läraren i 26 minuter. Under den 

tiden blev det tolv stycken avbrott från elever där de ville få ett ord förklarat. Resterande fyra 

dagar i veckan använder sig läraren inte av detektivkortet. Det betyder dock inte att svåra ord 

inte togs upp. 

(Läraren läser ordet flämtande). Flämtande, då andas man så här. (Läraren andas  

flämtande. Barnen imiterar). Man behöver inte göra det själv. (Fler ord berörs av  

lärare då hon läser). 'Föräldrarna ger alltid barnen en förmyndare', alltså en som tar 

hand om barnet. 



26 

 

Då läraren tror ett ord är för svårt för eleverna förklaras det snabbt. Citatet där ordet flämtande 

förklaras visar hur läraren själv förklarar orden istället för att fråga eleverna vad det betyder. 

Jag tolkar det som att läraren strävar efter att bygga upp elevernas ordförråd i allmänhet. 

Svåra ord förklaras vid de flesta högläsningstillfällen som jag observerar och vid dessa ger 

läraren själv en förklaring. 

4.2.3.4 Sammanfattning av lektionens text  

Precis som det finns en återkommande rutin i början på lektionspasset innan läraren börjar 

läsa finns det en rutin i vad som sker i slutet av läsningen.  

Vad var det egentligen som hände? Nu ska vi vara cowboys och sammanfatta. 

Vad hände egentligen i dagens kapitel? (Barn säger -  Matildas föräldrar vill flytta 

men det vill inte hon). Ja, vart skulle de flytta? (Barn säger  - Till Spanien). 

 Vid ett annat tillfälle händer följande:  

Innan vi börjar städa ska vi vara lite cowboys och fånga in vad som har hänt. 

Andra [andra kapitlet hon läste den dagen] kapitlet hette Hårdträning. Varför hette  

det det? (Barn säger - Eftersom de skulle träna jättemycket). Ja, och de hade någon  

plan också. Vad var det för plan tror ni? Om vi skulle vara små spågummor (Barn 

säger - Hon kanske rymmer iväg från sina föräldrar). Ja, vad tror du Lisa? (Barn 

svarar - Hon försöker flytta till tanten). 

I de två ovanstående citaten använder läraren läsfixaren cowboyen. Cowboyens uppgift är att 

fånga in det viktigaste i texten. Eleverna ska sammanfatta vad de precis lyssnat på. Jag tolkar 

detta som att eleverna övas i att förstå vad som är extra viktigt i en text. Samtidigt ökar 

sammanfattningen av texten chansen att samtliga elever får en övergripande förståelse för vad 

den senaste lästa delen handlar om.  

4.2.4 Sammanfattning av Lärare B 

Lärare B använder sig av högläsning som redskap för att skapa en god arbetsmiljö.  

 Anpassad struktur på lektionerna. Lärare B försöker skapa en god lärmiljö genom att 

använda högläsningen som redskap för att få eleverna att slappna av. Detta görs 

tillsammans med nedsläkt belysning och lugn musik i början av lektionen.  

Läraren använder även högläsning som redskap för motivera till läsning. 
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 Förutsägelse utifrån tidigare lästa. Eleverna uppmanas förutspå vad som kommer ske 

baserat på vad de vet tidigare i berättelsen. 

Lärare B använder även högläsning som redskap för att öka elevers läsförståelse. 

 Sammanfattning av det tidigare lästa. Eleverna får sammanfatta vad läraren läst 

tidigare. De ges möjligheten att lära sig återkoppla och på så sätt kanske öka sin 

förståelse för texten. Samtidigt kan de lära sig att lyfta ut det viktigaste i en text. 

 Förutspå i syfte att bilda förförståelse. Eleverna uppmanas gissa på vad som kommer 

ske och kan på detta sätt få en förförståelse för texten. 

 Sammanfattning. Elever och lärare sammanfattar i slutet av ett högläsningspass vad de 

precis läst och på så sätt uppmärksammar eleverna på vilka de viktigaste delarna i 

texten var.  

Lärare använder högläsning som redskap för att utveckla elevers ordförråd. 

 Utveckla ordförråd. Läraren förklarar ord och ber även eleverna förklara ord och 

uttryck, vilket kan leda till att eleverna utvecklar sitt ordförråd. 

4.3 Lärare C 

4.3.1 Redskap för god lärmiljö 

För lärare C är det viktigt att läsning ses som något positivt av barnen. Därför väljer Lärare C 

att genomföra flera högläsningstillfällen i veckan då själva upplevelsen att läsa en bok står i 

centrum. Läraren säger: 

Ja det är ju som jag berättade för dig tidigare då, att dels har jag ju en bok som bara 

är upplevelsebok, som de bara läser ur och förklarar om det är nåt väldigt speciellt. 

Den boken diskuterar vi inte så mycket. … Vi får ju en gemensam upplevelse i 

klassen, så där någonting att samlas kring. Också viktigt. 

Läraren vill göra läsningen till något trevligt - en gemensam upplevelse. Klassen ska samlas 

kring boken och göra något gemensamt. Läraren strävar efter att ge eleverna positiva 

associationer till böcker och skapa en känsla av gemenskap och därmed en god arbetsmiljö. 
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4.3.2 Redskap för motivera till läsning 

4.3.2.1 Medvetet val av litteratur 

Då läraren väljer vilken bok som ska läsas görs ett medvetet val. Lärare C säger i intervjun:  

Jag försöker variera mig med lite olika genrer. … Eeeh, så att det så att de försöker 

tänka på att det inte bara blir gulliga flickböcker som handlar om hästar utan att att 

det blir lite olika typer av böcker. … jag tittar ju liksom att språket är på barnens 

nivå eller när man läser högt så kan det ju vara lite svårare nivå än om de skulle läsa  

själva, naturligt vis. Men att det, jag försöker välja en bok som är för deras ålder. 

Lärare C försöker presentera nya genrer för eleverna och inte bara de som är typiska för 

respektive könstillhörighet. Läraren förefaller sträva efter att ge eleverna en bredare syn på 

böcker, vilket kan leda till att en elev som tidigare inte var intresserad av att läsa nu upptäcker 

att det finns böcker som han eller hon finner intressanta. 

2.3.2.2 Förutsägelse i syfte att motivera  

Läraren C använder sig av att förutspå innan ett kapitel ska läsas.  

Vad händer här sen nu i nästa kapitel? Vad tror ni? (Elev säger - Hon blir straffad). 

Så hon får ett straff? Vad tror ni hon får för straff? (Elev säger - Hon får inte gå ut).  

(Elev säger - Mamman tar hennes mobiltelefon). Varför får hon ett straff? För hon 

har ljugit? (Förra eleven svarar – Ja). 

 

Jag tolkar det som att genom att samtala kring vad som kommer ske i nästa kapitel ser läraren 

till att elevernas intresse för boken hålls vid liv. Det kan bidra till att deras motivation för att 

höra resten av boken ökar, eftersom de kanske vill se om deras gissning stämde överrens med 

vad som står i boken.  

4.3.3 Redskap för läsförståelse 

4.3.3.1 Förutsägelse i syfte att öka förståelse 

Förutsägelse används inte enbart för att skapa motivation för läsning hos eleverna. Under 

läsning stannar läraren ibland upp och ställer frågor till eleverna där de inte ännu kan veta 

svaret – frågor såsom varför någon sa en specifik sak eller varför någon agerade som den 

personen gjorde.  
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Vad händer här sen nu i nästa kapitel? Vad tror ni? (Elev säger - Hon blir straffad).  

Så hon får ett straff? Vad tror ni hon får för straff? (Elev säger - Hon får inte gå ut).  

(Annan elev säger - Mamman tar hennes mobiltelefon). Varför får hon ett straff?  

För hon har ljugit? (Förra eleven svarar – Ja). 

Detta citat användes under rubriken 2.3.2.2. Fler än en tolkning går dock att genomföra  – att 

förutsägelse används både för att motivera till läsning och för att öka möjlighet till att förstå 

kommande del av en text. 

Läraren tar även pauser i sin läsning vid vissa tillfällen för att ställa frågor om texten till 

eleverna. 

Har de inga gröna druvor, vad gör de då? (Elev svarar - de går till en annan affär).  

Det kan de göra. Vad mer? (Elev svarar - de köper dem andra druvorna bara eller 

något annat). Ja, vi får se. 

Läraren stöttar elevernas lärande genom att presentera förutsägelse som strategi för dem. 

Läraren tycks sträva efter att eleverna ska lära sig att fundera kring innehållet i boken under 

tiden de läser och på så sätt förstå texten bättre. Eleverna ges även stöttor då frågor ställs som 

kan underlätta för deras tolkning då läraren till exempel frågar varför flickan i boken får ett 

straff. Då detta tankesätt presenterats ökar chansen för att alla eleverna ska kunna genomföra 

troliga tolkningar av texten. 

4.3.3.2 Reflektioner kring elevers egna livserfarenheter 

Eleverna får under högläsningstillfällen besvara frågor och föra samtal utifrån händelser i 

boken som deras lärare läser för dem. 

Vad tror ni hon får för straff? … (Elev säger - Mamman tar hennes mobiltelefon). 

Hur många av er har mobiltelefon? … Jag tycker att mobiltelefoner kanske man inte 

behöver när man är så liten. Man MÅSTE inte ha det. När kan det vara bra att man 

har en mobil? (Elev säger - När man kommer bort och ska ringa). (Annan elev säger 

- När man är och handlar och kommer bort). (Annan elev säger - När man vill prata 

med kompisar). Ja, då kan mobiler var bra. Men man MÅSTE ju inte ha en mobil 

när man är ett barn (Barn i kör – nej). 

Lärare C gör här en textkoppling mellan texten och elevernas verklighet. Elevernas värld och 

bokens värld kopplas samman genom att läraren använder sig av något de läst i boken för att 

föra ett samtal. Min tolkning är då att högläsning ger eleverna möjlighet att reflektera kring 
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företeelser i deras vardag. Detta kan göra det lättare för eleverna att förstå texten, då de kan se 

likheter mellan vad som sker i boken och deras egna liv.  

4.3.3.3 Utveckling av ordförråd 

Lärare C börjar sina högläsningstillfällen på olika sätt beroende på vad som hoppas fås ut av 

lektionen. Då lektionen ska användas för att skapa en trevlig stämning säger läraren åt 

eleverna att vara tysta och sedan börjar läsningen. Då ett annat syfte med högläsningen verkar 

förekomma ser början på lektionerna annorlunda ut. Läraren säger själv att i början av vissa 

lektioner:  

”... drar jag upp den [texten] på smartboarden och så läser vi den. Tittar på bilder,  

 förklarar ord. Ord och begrepp, gör lite förutsägelse också”.  

Läraren går ibland igenom ord innan de läser texten.  

Hur gör man när man överdriver? (Barn säger - om jag berättar något för X och sen  

berättar han det för Y, då överdriver han). Nej inte riktigt. Det är mer att skvallra 

eller att kanske man…man för vidare en hemlighet. Överdriver då är man lite kaxig. 

Jag är SÅ HÄÄÄR bra på fotboll när man egentligen bara så här bra [visar med 

armar och händer]. Om man anar oråd? Då tror man något illa kommer hända. 

Vid detta tillfälle börjar läraren med att gå igenom vissa ord. Förmodligen görs detta för att 

eleverna lättare ska kunna förstå det som läraren kommer läsa för dem. Samtidigt bidrar det 

till att elevernas ordförråd utvecklas genom att de får dem förklarade för sig och sedan under 

läsningen får höra dem användas i ett sammanhang.  

Oavsett om högläsningen sker i syfte att eleverna ska lära sig något specifikt eller om de ska 

ha en trevlig läsupplevelse, stannar läraren upp i sin läsning för att förklara eller fråga om 

svåra ord och begrepp.  

Munkorg – sånt man har för hundars mun ibland så de inte kan bitas. 

Vid ovanstående citat säger läraren ordet och förklarar själv vad det betyder.  

Missuppfatta. Vad menas med att missuppfatta något? (Elev säger - att man inte  

förstår). Man tror fel om något som hänt. Eller om någon säger något och så tror 

man hon säger något annat.  
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Denna gång väljer läraren att fråga eleverna om vad ett ord kan tänkas betyda. Vid ett annat 

tillfälle får eleverna demonstrera vad ett ord betyder. 

(Läraren läser ordet mummel). Vad är mummel för något? Mummel (ett barn 

mumlar). 

Ja, du kan ju (Läraren mumlar).  

Det första citatet är taget från en lektion där upplevelsen stod i centrum. Det andra och tredje 

citatet är från en lektion där fokus låg mer på att förbättra elevers språkkunskaper. Läraren 

aktiverar eleverna fysiskt. Enligt min tolkning stöttar Lärare C, vid samtliga ovanstående citat, 

elevernas förståelse för texten och sitt ordförråd överlag.  

4.3.3.4 Sammanfattning av det tidigare lästa  

I början av lektionerna där läsningen används som redskap för ett mer specifikt lärande frågar 

läraren eleverna vad som hänt tidigare i boken, innan de börjar.  

Vad hände i förra kapitlet? (Elev säger – Bea hade tagit smycket och gömt det i en  

nalle. Sen nu ville hon gå till Astas hus). Precis, och varför gjorde hon så? (Eftersom 

hon hade råkat ge nallen till Asta och hons mammas smycke låg ju där så hon ville  

inte att mamman skulle veta det). Nallen med smycket var hemma hos Asta och eas 

mamma skulle ta med henne dit när vi slutade. Nästa kapitel heter Fördröjning. 

Vid en annan lektion börjar läraren lektionen på följande sätt. 

Vad har hänt tidigare i boken? Vad är det som tog längre tid än som var tänkt? Jag 

har ju inte läst det senaste. Kan någon berätta för mig? (Elev säger – Bea och de 

andra skulle gå tillbaka till huset igen för att titta igen. Men de ville inte egentligen. 

Eller de var rädd, men de gick) 

Jag uppfattar att tillbakablickar används för att eleverna ska komma ihåg vad boken handlade 

om. De ska komma in i den igen och inte behöva sitta under tiden läraren läser och fundera 

över hur saker och ting hänger ihop. Genom att repetera vad som hänt i föregående kapitel 

strävar läraren efter att eleverna ska förstå vad som kommer ske i kommande kapitel.  

4.3.3.5 Läsa mellan raderna 

Lärare C stannar upp och frågar eleverna om vissa stycken i boken som kan vara svårtolkade.  
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”Bara hundra meter kvar till huset, men hundra meter kvar av livet , sa Bea” 

Varför sa hon så? Vad menar hon med det? ”Hundra meter kvar av livet”? (Elev 

svarar - när de kommer fram kommer ju hennes mamma veta om smycket att Asta 

har det). 

Vid ett annat tillfälle sker följande: 

(Läraren har precis läst ett stycke där Bea i boken sagt till sin mamma att de måste 

köpa gröna vindruvor åt Asta). Varför sa hon att Asta bara gillar gröna? Det finns ju 

lila, blåaktiga druvor, men gillade verkligen Asta bara dem gröna? (Elev svarar - 

Hon sa det för hon ville ju inte gå dit). Ja, hon ville fördröja.  

Senare under samma lektion säger läraren: 

”Bea låtsas inte veta vilken våning Asta bor på.” Visste Bea verkligen inte vart 

 Asta bor? (Eleverna svarar i kör - Jo). Varför sa hon så då? (Elev svarar - För hon 

 ville fördröja). 

De tre ovanstående citaten är exempel då texten läraren läser består av ett mer bildligt språk 

med till exempel metaforer istället för att skriva rakt ut vad som menas. Jag tolkar det som att 

Lärare C här strävar efter att eleverna ska lära sig tolka och förstå ett sådant språk. 

Ett syfte med högläsning kan vara att eleverna ska lära sig fundera på vad som sker i en bok, 

och att det inte alltid är som det står. De måste ibland fundera på hur en händelse ska tolkas 

jämfört med vad bokstavligen står skrivet.  

4.3.4 Sammanfattning av Lärare C 

Lärare B använder sig av högläsning som redskap för att skapa en god arbetsmiljö.  

 Lustläsning. Läraren genomför högläsningstillfällen där en gemensam upplevelse är i 

fokus.  Detta för att skapa en upplevelse klassen kan samlas kring. 

Lärare C använder högläsning som redskap för att motivera till läsning. 

 Medvetet val av litteratur. Lärare C väljer litteratur utifrån olika faktorer, såsom 

svårighetsgrad och tema. Typiska flickböcker och pojkböcker undviks. 
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 Förutsägelse i syfte att motivera. Läraren samtalar i slutet av lektionen om vad som 

eleverna tror ska hända i kommande kapitel. Detta för att väcka deras interesse för att 

höra fortsättningen. 

Läraren använder sig av högläsning som redskap för läsförståelse. 

 Förutsägelse i syfte att öka förståelse. Läraren pausar i sitt läsande och ställer frågor 

som barnen inte ännu kan veta svaret på. Detta kan underlätta elevernas tolkning av 

texten då viktiga saker belyses. Läraren ställer även liknande frågor i slutet av sin 

lektion. 

 Reflektion kring elevers egna livserfarenheter. Textkopplingar genomför vilket belyser 

likheter och skillnader mellan boken och barnens värld. Eleverna ges möjligheten att 

förstå texten bättre då likheter mellan dess värld och dess egna värld presenteras. 

 Sammanfattning av tidigare lästa. Läraren använder sig av tillbakablickar vilket ger 

eleverna möjlighet att komma in i historien igen. Detta ökar möjligtvis deras 

förförståelse gällande kommande kapitel. 

 Läsa mellan raderna. Vid passage där språket är mer bildligt diskuteras och förklaras 

dess innebörd, vilket förefaller ske i syfte att eleverna ska lära sig tolka ett mer bildligt 

språk. 

4.4 Sammanfattning 

Under denna rubrik sammanfattar jag mitt resultat genom att kort återberätta vad lärare 

förefaller ha för syfte bakom sin högläsningsundervisning.   

Lärare vill skapa en god arbetsmiljö genom att anpassa sina lektioners upplägg. De har en 

rutin i hur deras högläsningstillfällen utförs. Det finns en struktur både i hur de ska börja och 

hur de ska sluta. Högläsningen fungerar här som redskap för att visa eleverna när det är tid att 

börja arbetet. Samtidigt har det en lugnande effekt på eleverna vilket lärarna eftersträvar.  

Under högläsningstillfällen i denna undersökning är det läraren som läser för sina elever. 

Även om eleverna är mottagare brukar lärare genom sitt språk och sitt beteende förmedla en 

gemenskap mellan sig själv och eleverna. Genom frågor, användande av ordet vi och att 

läraren får eleverna fysiskt aktiva under lektionerna förefaller lärare skapa en gemensam 

upplevelse som både läraren och eleverna är delaktiga i.  
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Lärare förefaller även vilja motivera elever till att läsa, genom att bland annat göra medvetna 

val av litteratur. De väljer högläsningsbok utifrån vissa kriterier. Faktorer såsom 

svårighetsgrad och genre påverkar lärares val av bok. Detta i syfte att presentera nya böcker 

för eleverna – böcker de annars inte kommit i kontakt med, och att se till att eleverna kan 

förstå vad som sägs i boken.  

Lektionerna som genomförs har olika struktur. I vissa fall vill lärare att läsandet ska fungera 

som ett redskap för att samla eleverna runt någonting. Under dessa lektioner är lustläsning i 

fokus. Här förklaras ord om det är nödvändigt för att eleverna ska kunna förstå vad som sker i 

berättelsen. Fokus ligger på att det ska vara en trevlig upplevelse. Detta förefaller vara i syfte 

att motivera elver att läsa genom att förmedla en känsla av att läsning är lustfyllt.  

Ett annat sätt lärare försöker motivera sina elever till läsning är genom att bygga upp 

spänning. Lärare samtalar om texten de läser på ett sådant sätt att en ökning av elevernas 

intresse kan ske. Detta förmodligen i syfte att fånga in elevernas intresse och motivera dem 

till att fortsätta lyssna eller läsa själva.  

Lärare använder sig av olika läsförståelsestrategier under sin undervisning. Lärare använder 

sig av att låta sina elever förutspå vad som kommer ske i texten under sina 

högläsningstillfällen. Under flera tillfällen stannar lärare upp och frågar eleverna vad de tror 

kommer hända. Frågan ställs utifrån vad som tidigare hänt i texten, men på ett sådant sätt att 

eleverna inte kan veta svaret än – de måste gissa. Resonemang förs med eleverna om varför 

de tror som de tror. Lärare stöttar sina elevers resonerande genom att ställa hjälpande frågor. 

Förutsägelser förefaller ske av två anledningar – att motivera till läsning och öka 

läsförståelse. 

Textkopplingar används av lärare då de läser för sina elever. Lärare lyfter fram likheter mellan 

böckers värld och barnens värld. Detta kan leda till att elever lär sig använda textkoppling 

som strategi för läsförståelse, vilket kan öka deras förståelse för texter överlag. Samtidigt kan 

böcker lära elever om deras vardag och elever kan få se något från ett nytt perspektiv som gör 

att de i fortsättningen hanterar en situation på ett annat sätt än tidigare.  

Att börja lektioner med tillbakablickar är något lärare gör. De sammanfattar det tidiga lästa 

tillsammans med eleverna. Läraren ställer frågor till eleverna och när det viktigaste har tagits 

upp påbörjas högläsningen. Detta förefaller vara i syfte att underlätta för eleverna att komma 
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ihåg berättelsen. De får tekniken att repetera vad man tidigare läst presenterad för sig vilket 

kan leda till att de själva börjar använda den tekniken senare.  

 

Lärare använder även sammanfattning då de avslutar vissa lektioner. Vid vissa tillfällen 

sammanfattas vad de precis läst under högläsningspasset. Delar ur texten lyfts och lärare ger 

då eleverna möjligheten att lära sig välja ut de viktigaste bitarna ur en berättelse. De får 

möjligheten att lära sig att vissa delar har en större betydelse i en text än andra.  

Lärare väljer att lyfta en mening eller ett stycke i en text då han eller hon känner att något bör 

förklaras för eleverna. Om risken finns att inte samtliga barn förstår vad som sker i texten 

frågar läraren vad som menas. Syftet verkar vara att försöka hjälpa eleverna lära sig tolka 

bildspråk och metaforer, samt att de måste skapa inferenser för betydelse då alla meningar 

inte kan tolkas och förstås bokstavligen. 

Ofta stannar lärare upp i sitt läsande i syfte att förklara ord och begrepp för barn. Detta kan 

ske på olika sätt. I vissa fall väljer lärare att stanna upp och fråga om ett ord och låta barnen 

svara. I andra lägen antar lärare att vissa barn har svårt för ett specifikt ord och förklarar det 

för dem utan att ställa en fråga. En tredje teknik är att låta barnen på något sätt signalera till 

läraren då de inte förstår och då få det förklarat för dem. Då lärare förklarar ord och begrepp 

för elever använder de sig vid vissa tillfällen av gester. De kan tydligt visa elever vad de 

menar då ett ord förklaras. Samtidigt låter vissa lärare eleverna själva gestikulera. Eleverna 

blir genom detta delaktiga i själva läsprocessen. 

Dömande av detta resultat förefaller högläsnings användningsområde vara brett inom skolan. 

Lärare använder det i flera olika syften inom flera olika kategorier av lärande.  

 

 

 

 

 



36 

 

5 Diskussion 

5.1 Skapa god lärmiljö 

 
De lärare som medverkar i denna undersökning använder ett ordval som kontinuerligt visar på 

interaktion mellan läsare och lyssnare, nämligen användandet av ordet vi. Lärarna lyfter det 

sociala samspelet mellan sig själv och sina elever under sina högläsningstillfällen på detta 

sätt. 

Griffin (1992) framhåller vikten av att lärandet ska ske i en trygg miljö för att elever bäst ska 

få möjligheten att utveckla ny kunskap. Lärarna i denna undersökning använder högläsning 

som ett redskap i syfte att skapa ett gott arbetsklimat. Tiden på dygnet då högläsning sker 

anpassas till exempel utifrån elevers beteende under lektioner. Vissa lärare anpassar 

atmosfären genom att släcka ner belysningen och ha på lugn musik strax innan högläsningen 

börjar.  

Lärare väljer ibland böcker utifrån vad dess tema går att använda till. Undersökningen visar 

att lärare kan välja en viss bok som berör en konflikt eller ett specifikt tema. De använder då 

boken som ingångsport för att med bokens hjälp lösa en konflikt som finns mellan eleverna i 

klassen. 

5.2 Motivation till läsning 

Hedemark (2011) skriver att barn måste få kontakt med böcker som är utmanande men inte 

för svåra. Böcker ska ligga på en lagom svår nivå för att elevers motivation till att läsa själva 

ska öka och för att elevers läsning ska utmanas och därmed utvecklas (Dean, Trent, 2002). De 

lärare som deltar i denna har olika faktorer i åtanke då de väljer sina böcker. Några av lärarna 

väljer böcker bland annat utifrån svårighetsgrad. De väljer även bok utifrån vad det är för 

genre. Då en bok visar sig vara opassande - på grund av att boken är för lätt eller för svår, 

byter lärare ut boken mot en ny i hopp om att den passar bättre för eleverna.  

Hellsing (1999) framhåller vikten av att barns fantasi och glädje stimuleras. En läsares 

inställning till böcker styr om de läser böcker på sin fritid eller ej (Smith, 2001a). Läsare ska 

kunna relatera till vad som står i boken på något sätt (Dominkovic, Eriksson, Fellenius, 2006; 

Smith, 2001b). Det är därför viktigt att böcker som läses är intressanta så eleverna inte slutar 

lyssna på läraren. Lärarna som deltar i denna undersökning undviker typiska flickböcker och 
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pojkböcker i syfte att så många barn som möjligt ska kunna finna någon likhet i boken och sin 

vardag, men även för att de ska få komma i kontakt med ny litteratur de annars kanske inte 

skulle läsa.  

Samtidigt som lärare vill presentera ny litteratur för sina elever låter de elevernas åsikter om 

böcker spela en roll i deras val. Till exempel valde Lärare A att läsa en bok om Lassemaja på 

förfrågan av sina elever. Läraren säger själv att hon gick på vad som barnen ”... tycker är är 

populärt”.  

Nikolajeva (2004) skriver om cliffhanger och hur det är ett knep författare och läsare 

använder sig av för att hålla läsare och lyssnares intresse vid liv. Av de lärare som 

förekommer i min undersökning använder alla sig av något liknande knep då de slutar läsa för 

sina elever. De använder uttryck som vad spännande det är nu och vi får se vad som händer 

nästa gång. Elever uppmuntras till att skapa förutsägelser om texter vilket även det kan öka 

deras motivation. 

Lärare som medverkade i denna undersökning ställer även frågor på ett sätt som skapar en 

cliffhanger. De lyfter frågor om händelser i texten som inte besvarats ännu, men som senare 

kommer bli besvarade, oavsett när dessa tog plats i kapitlet. Detta skapar också möjligtvis en 

ökad lust hos eleverna att ta del av resten av berättelsen. 

5.3 Läsförståelsestrategier 

 
Vygotsky (1999) menar att barn lär sig genom samspel med andra. Genom stöd av någon mer 

kunnig kan barn klara av saker som de inte klarar på egen hand. Denna undersökning visar att 

lärare strävar efter att stötta sina elever att nå en nivå av kunskap de inte på egen hand har 

lyckats nå ännu. Eleverna ges möjligheten att lärare sig genom att ställa frågor om ord de inte 

förstår och besvarar frågor om texten, vilket visar att de assisteras i sin utveckling och sitt 

lärande av ny kunskap. 

Vygotsky (1999) skriver att imitation är centralt för lärande. En person kan genom att imitera 

en person utveckla ny kunskap. Denna undersökning visar att lärare vid flera tillfällen 

använder sig av gester för att lättare beskriva ett ord för barnen. Vissa lärare låter också 

eleverna själva härma läraren i sin gest. 

Undersökningen visar att lärare har olika strategier gällande hantering av svåra ord i texter. 

Ibland beskriver läraren vad ordet betyder direkt, ibland diskuteras orden i klassen. Enligt 
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Säljö (2000) är det viktigt att den som ska lära sig får pröva sig fram och får viss assistans 

under tiden.  

Kindle (2010) skriver att forskare överlag anser att någon form av interaktion mellan läsare 

och lyssnare är något lärare ska eftersträva. På så sätt ökar möjligheten för lärande. Samtliga 

lärare i denna undersökning interagerar med sina elever på flera olika sätt. Under tillfällen då 

lustläsning är i fokus är eleverna dock enbart passiva lyssnare.  

Neumans (1999) studie visar vikten av regelbunden högläsning, redan då barnen själva inte 

kan läsa. Elevernas igenkännande av bokstäver och förståelse för narrativ ökar. Av de lärare 

som deltar i denna studie har alla till viss del regelbunden högläsning med klara strukturer 

gällande hur dess pass ska gå till. Det skiljer sig dock lite mellan hur långa lärares 

högläsningspass är.  

Precis som Neuman (1999) visar Wojciechowski och Zweig (2003) att regelbunden 

högläsning är något att eftersträva. Enligt deras studie kan enskild läsning och att få böcker 

upplästa öka en persons lust att läsa själv. Swanson mfl. visar att efterarbete är något som ska 

förekomma utifrån texten. Det viktiga är inte hur lärare arbetar efter lösningen, så länge någon 

form av efterarbete genomförs (Swanson mfl., 2011). Lärarna som deltar i denna 

undersökning för vid vissa tillfällen samtal med sina elever efter deras högläsningspass och 

jobbar på så sätt med texten och dess innehåll.  

Textens innehåll diskuteras utifrån vad det senaste lästa kapitlet handlat om. Vid vissa 

tillfällen använder lärare sig av hjälpredor såsom figurer för att illustrera olika förmågor – 

förmågor såsom att återberätta en text och då samtidigt lyfta det viktigaste som berördes i 

texten.   

Griffin (1992) skriver att högläsning ger elever möjlighet att utveckla sin kommunikativa 

förmåga. Både under samtal om ett ords betydelse och då en situation i böcker används för att 

skapa en diskussion får eleverna möjlighet att öva sina kommunikativa förmågor.  

Tidigare skrev jag om textkoppling (rubrik 4.1.3.2 ) och hur lärare använder det för att lyfta 

konflikter i klassen. Textkoppling används dock för fler syften. För att förstå texters innehåll 

är det enligt Dominikovic, Eriksson, Fellenius (2006) och Smith (2001b) viktigt att kunna 

göra textkopplingar av olika slag. Flera av de lärare som deltar i denna undersökning 

diskuterar händelser i den bok de läser genom att relatera dessa till elevernas värld. Detta kan 
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till exempel vara samtal om skillnader och likheter mellan regler på skolan i boken och i 

verkligheten.  

Hammett Price, Bradley och Smith (2012) visar i sin undersökning hur de texter lärare 

högläser kan påverka lärares högläsning då de jämför högläsning av informationstexter med 

högläsning av berättelser. De visar att läsning av informationstexter bland annat leder till fler 

frågor där elever uppmanas fundera och jämföra texten med sin egen vardag. Lärarna i 

undersökningen läser inte faktatexter, men studien visar att lärare ställer frågor i relation till 

barnens vardag. En stor del av lärares stöttning är utformad på ett sådant sätt att eleverna får 

möjligheten att utveckla sitt ordförråd och sin förmåga att läsa texter genom att till exempel 

fråga om ord och fraser, samtidigt som lärare gör kopplingar mellan böcker och elevernas 

vardag.  

Enligt Rimsten-Nilson (1980) ska högläsning visa barn att det finns ett flertal fördelar med 

läsning – såsom nya perspektiv, nya ord och underhållning. Sipe (2000) visar genom sin 

studie att det främst är fem sorters litterär förståelse som övas vid högläsning. Dessa är som 

följer: förståelse för den bokstavliga texten, intertextuella kopplingar, personliga kopplingar 

till eleven själv, att barnen blev så involverade i boken att deras värld och bokens värld var 

sammansmälta samt användande av text för fortsatt kreativa uttryck. Undersökningen visar att 

intertextuella kopplingar sker under elevernas och lärares samtal. Personliga kopplingar sker 

som tidigare nämnt under textkopplingar, till exempel då Lärare C förde ett samtal om 

mobiltelefoner med sina elever (rubrik 4.3.3.2).  

Jag anser att det finns många likheter mellan den tidigare forskningen och denna 

undersöknings resultat. Till en stor del gör lärare saker och utformar sina lektioner på ett sätt 

som forskare tycks vilja att de ska göra. Neuman (1999) framhåller till exempel vikten av 

regelbunden högläsning, vilket även lärarna i denna undersökning gör. Swanson mfl. (2011) 

nämner vikten av att genomföra någon form av efterarbete utifrån  texten, vilket även det 

lärarna i denna undersökning gör.  

Griffin (1992) menar att elever genom at lyssna på lärares högläsning kan utveckla sin 

kommunikativa förmåga. De lärare som deltar i denna undersökning förser eleverna med 

möjligheter att utveckla sin kommunikativa förmåga genom diskussion kring ord, förutsägelse 

och förklaring av bildliga fraser.   



40 

 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att högläsning är ett intressant arbetssätt. Enligt den 

tidigare forskning jag stött på kan högläsning ha många olika positiva effekter på elevers 

lärande – både det sociala och det akademiska. Denna undersöknings resultat visar en 

liknande bild av högläsning som arbetsmetod. Högläsning förefaller kunna användas till ett 

flertal syften där elevers lärande är i fokus. Det finns fler än ett sätt att lära ut de olika delar 

som togs upp under resultatet i denna text – delar såsom läsförståelse och ordförråd, och efter 

att ha observerat och intervjuat lärare och tagit del av tidigare forskning om ämnet är jag säker 

på att jag personligen kommer använda mig av högläsning inom min undervisning.  

I tidigare forskning framhålls inte högläsning som redskap för ett gott arbetsklimat. Denna 

undersökning visar att högläsning kan användas som redskap för just detta. De lärare som 

deltar i denna undersökning använder till exempel högläsning för att skapa gränser mellan lek 

och arbete. Fortsatt forskning kring högläsning skulle därför kunna riktas mot detta. Ett annat 

intressant arbetsområde är det Swanson (2011) skrev om i sin forskningsartikel – nämligen 

efterarbete. Eftersom det finns så många olika sätt att följa upp ett högläsningspass vore 

fortsatta studier om just efterarbete utifrån högläsning intressant att veta mer om.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

2. I vilken årskurs undervisar du? 

 

3. Hur många gånger i veckan använder du dig av högläsning med klassen? 

 

4. Hur jobbar du när du använder högläsning? 

 

5. Vilken bok använder du dig av som högläsningsbok? 

 

6. Hur kommer det sig att du valde jsut den? 

 

7. Hur går det tilld då du väljer högläsningsbok? 

 - elevers preferens? 

 - dina egna preferenser? 

 

8. Vad är syftet med högläsning i skolan enligt dig? 

 

9. Hur mycket brukar läraoplanen spela in i ditt val av litteratur? 


