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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att ta reda på hur lärare säger sig arbeta med högläsning och läsförståelse i 
lågstadiet. Detta undersöktes utifrån frågeställningarna som var hur lärarna anser att högläsning 
främjar läsförståelse, hur lärarna säger sig arbeta med högläsning i sin undervisning och vilka övriga 
positiva effekter lärarna anser att högläsning har för eleverna. Jag har skrivit detta arbete baserat på det 
sociokulturella perspektivet och undersökt frågeställningarna utifrån mailintervjuer med fem lärare. 
Resultatet visade att lärarna använder sig mycket av högläsning för att utveckla elevernas läsförståelse. 
Alla lärare jag intervjuat svarade att de använder sig av En läsande klass och tillhörande karaktärer. 
Lärarna tycker att högläsning gynnar eleverna för att de får ett större ordförråd, får höra text som är 
över deras nivå och får samtala kring texten vilket bidrar till ökad läsförståelse. 
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1. Inledning 
Högläsning och läsförståelse går enligt min uppfattning hand i hand. För att kunna ta till sig en text 
och göra egna tolkningar så måste eleverna förstå det de läser eller lyssnar på. Detta arbete handlar om 
högläsning och läsförståelse. Anledningen till detta är dels för att det för mig är en viktig byggsten i 
elevers skolgång som jag vill veta mer om och dels för att högläsning innebär gemenskap i klassen, 
fantasi, inre föreställningar och en trivsam stund. Skolgången blir ur mitt perspektiv mer rolig och 
intressant, jämfört med att bara läsa texter i syfte att lära sig. För att eleverna ska kunna ta till sig 
högläsningen på bästa sätt för att utveckla sin fantasi och inte alltid behöva läsa texter som syftar till 
ökad kunskap så krävs det att de kan tolka texter. 

Att ha en grundläggande språkförståelse i livet är viktigt ur flera perspektiv; vi måste kunna orientera 
oss med hjälp av skrivna skyltar, ta till oss information i form av text och även ha ett gott ordförråd för 
att göra oss förstådda. Enligt Körling (2012) så utvecklas språkförståelse med hjälp av högläsning, 
gärna från tidig ålder. Högläsning är för många någonting mysigt och man skapar en trevlig stund, 
men högläsning utvecklar alltså även vårt språk. Körling (2012) hänvisar i sin bok Den meningsfulla 
högläsningen till en undersökning om högläsning utförd av Läsrörelsen, Junibacken och YouGov år 
2012 som visar att andel föräldrar som dagligen högläser för sina barn sedan 2003 har sjunkit från 
74% till 35%. Det gör det ännu viktigare för lärare i skolorna att arbeta aktivt med högläsning i sin 
undervisning. I skolans styrdokument Lgr11 nämns inte just högläsning, men det nämns att eleverna 
ska lära sig strategier för att tolka texter och för att få läsförståelse. Enligt mig hör detta ihop med 
högläsning eftersom läraren genom högläsning visar att man kan stanna upp i texten och ställa frågor 
om det man läst. Man kan även förutspå vad som kommer att hända härnäst. I andra ämnen än svenska 
behöver eleverna ha läsförståelse, såsom NO och SO, för att till exempel ta till sig en faktatext. Även i 
matematikämnet kräver problemlösning, resonemang och frågeställningar att eleverna har 
grundläggande läsförståelse. 

Att ha läsförståelse eller att inte ha det påverkar hela skolgången, då det i princip i alla ämnen behövs 
läsförståelse för att hänga med och uppfatta vad man ska göra i olika uppgifter. Olika internationella 
undersökningar visar att svenska elever nu har brutit den negativa trenden i läsförståelseresultaten, och 
att de är på väg upp (Skolverket, PISA, 2015). För att få detta att fortsätta så måste lärarna arbeta 
kontinuerligt med läsförståelse i sin undervisning. Jag vill i detta arbete ta reda på hur lärare säger sig 
arbeta med läsförståelse och om de ser någon koppling mellan högläsning i undervisningen och 
läsförståelse hos eleverna, då jag tycker att det är en väldigt viktig del i skolgången precis som i 
lärarnas undervisning. Jag kommer även att undersöka vilka vetenskapliga modeller och metoder 
lärarna säger sig använda i sin undervisning.  

1.1. Syfte och frågeställningar  
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärare i lågstadiet beskriver och motiverar sitt arbete 
med högläsning. Detta undersöks utifrån följande frågeställningar: 

1. Hur anser lärarna att högläsning främjar läsförståelse? 

2. Hur beskriver lärarna att de konkret lägger upp undervisningen kring högläsning och varför? 
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3. Vilka övriga positiva effekter menar lärarna att högläsning har? 

För att undersöka frågeställningarna har jag valt att intervjua fem lärare som arbetar i lågstadiet.  

2. Bakgrund  
I det här kapitlet kommer jag att ta upp vad skolans styrdokument säger om läsförståelse och 
högläsning. Jag kommer även att ta upp mina teoretiska utgångspunkter i arbetet, 
bakgrundsinformation, tidigare forskning och hur man arbetar med högläsning och läsförståelse i 
skolan. 

2.1. Skolans styrdokument 
Läsning och skrivning är centrala delar i den svenska skolan. Det handlar inte bara om att knäcka 
läskoden utan att faktiskt kunna tillämpa strategier för sin läsning och att förstå det man läser. I det 
centrala innehållet för årskurs 1-3 i svenskämnet i Lgr11 nämns det att elever ska undervisas i: 
”lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 
innehåll” (Skolverket, 2016) och i kunskapskraven för årskurs 3 står det att ”genom att kommentera 
och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande 
läsförståelse” (Skolverket, 2016). Just begreppet högläsning nämns inte i skolans läroplaner, men 
eleverna förväntas få kunskaper i att förstå och tolka texter, och att återge och kommentera texter. Här 
kan man använda högläsningen som ett verktyg i det arbetet. 

Det handlar alltså om att läraren ska lära ut strategier för elevernas läsning och sedan kontrollera att 
eleven faktiskt har läsförståelse genom att låta eleven återberätta och återge olika delar av texter. Jag 
kommer i detta arbete fokusera på läsförståelse och högläsning i svenskundervisningen.  

2.2. Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretisk utgångspunkt för detta arbete fokuserar jag på det sociokulturella perspektivet. 
Vygotskij är det sociokulturella perspektivets grundare och menade att allt lärande sker i socialt 
samspel med andra individer. Det sociokulturella perspektivet är inriktat på att man som lärare ska ge 
eleverna verktyg så att de kan klara av uppgiften på egen hand. Vygotskij (1999) menade även att 
elever kan nå sin proximala utvecklingszon med hjälp av en annan individ med större kunskap än 
eleven själv, till exempel en lärare. Någonting som också är viktigt inom det sociokulturella 
perspektivet är imitation. Med detta säger man att eleven lär sig genom att imitera de som kan mer.  

 Amerikanske psykologen Bruner myntade begreppet scaffolding som också är en viktig del inom det 
sociokulturella perspektivet. Scaffolding, eller stöttning, innebär att man som lärare hjälper eleven 
med en uppgift (till exempel läsförståelsestrategier) och att eleven sedan på egen hand kan klara av 
detta (Bruner, Ross & Wood, 1976).  

Det sociokulturella perspektivet med fokus på den proximala utvecklingszonen och scaffolding är en 
lämplig inriktning för mitt arbete då det handlar om att läraren ska ge eleverna verktyg och stötta dem 
på deras nivå, så att de sedan kan klara av en högre nivå själva. I läsförståelseundervisningen använder 
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sig lärare ofta av olika modeller och metoder som handlar om att just agera guide eller modell för 
strategier och tillvägagångssätt. 

2.3. Bakgrundsinformation  
Läsning innebär enligt Nationalencyklopedin (u.å.) två komponenter: att avkoda text och att förstå 
text. När dessa två komponenter fungerar tillsammans så kan man läsa. Enligt Westlund (2009) kan 
läsförståelse definieras som att texten får en mening. Läsförståelse betyder att man inte bara har läsflyt 
eller har knäckt läskoden, utan att man också kan förstå, tolka och använda det man läser.  

Högläsning och läsförståelse är någonting som hör ihop. Som det står under rubriken ”Skolans 
styrdokument” så ska eleverna undervisas i lässtrategier som underlättar läsningen och tolkning av det 
man läser samt kunna kommentera och återge viktiga delar i texter man läst. Detta kan eleverna 
utveckla med hjälp av högläsningen. 

På lågstadiet är det vanligt att lärarna läser högt och stannar upp i texten för att kolla av om eleverna 
hänger med. Detta är ett bra sätt att få högläsningen givande, menar Taube (2007). Högläsning sker 
ofta hemma från det att eleverna är yngre och arbetas sedan vidare med i skolan. Högläsning definieras 
enligt Körling (2012) som att den som läser högt pratar skriftspråk och inte talspråk. Körling (2012) 
menar också att talspråket och skriftspråket möts när man sedan samtalar om böcker i anslutning till 
högläsningen. Även Chambers (2011) påpekar att högläsning är ett sätt för elever att möta språket. De 
får höra ord som de tidigare kanske inte hört och utvecklar därmed sitt ordförråd. Taube (2007) menar 
att barns språkutveckling gynnas av högläsning eftersom de hör hur berättelser och texter är skrivna 
och uppbyggda. De vänjer sig också vid skriftspråket.  

 

2.4. Tidigare forskning 
Forskning inom högläsning och inom läsförståelse är viktig för en fortsatt utveckling av områdena. 
Mitt arbete bygger på dessa tidigare forskningar, som har koppling till mitt ämnesområde med både 
stora internationella undersökningar och studier av enskilda forskare. 

I den senaste PISA-undersökningen som gjordes 2015 visas det att svenska elever är på rätt väg när 
det gäller läsförståelsen. Denna undersökning görs visserligen på 15-åringar men jag anser att det ändå 
är relevant då vi lågstadielärare lägger grunden för den fortsatta skolgången för eleverna (Skolverket, 
2015). En annan undersökning som är relevant för mitt arbete är PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) som görs på uppdrag av Skolverket. PIRLS är en studie som genomförs 
internationellt på elever i årskurs 4 gällande läsförståelse och genomfördes senast 2016. Rapporten för 
denna undersökning är inte publicerad än så jag har använt mig av PIRLS 2011. I den undersökningen 
framkommer det att läsförståelseresultaten har sjunkit (Skolverket, 2012). Under de fem åren som gått 
mellan undersökningarna kan svenska elevers resultat ha förändrats till det bättre, men även till det 
sämre.  

I och med de internationella undersökningarna ovan är det intressant att Ralph Reynolds, professor 
inom pedagogisk psykologi, har gjort en studie om läsförståelse där han menar att lärare måste börja 
undervisa läsförståelse och dess strategier mer effektivt. Han har använt sig av insamlad data från 
USA där en undersökning gjorts i skolor angående elevers läsförståelse. Han föreslår att lärare ska 
börja undervisa eleverna i till exempel läsförståelsestrategier, och snabb avkodning; alltså att eleverna 
ska bli bättre på att tyda text på kort tid (Dyslexiförbundet, 2011). 
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Även Barbro Westlund har gjort en läsundersökning. Westlund genomförde i början av 2000-talet ett 
läsprojekt på en skola i Stockholm, som hon också studerade resultatet från. Detta kallades för SALT, 
och står för En Skola där Alla Läser Tillsammans. Syftet med SALT var dels att eleverna skulle få en 
större motivation och lust till att läsa, dels att undersöka vad som behövs för att utveckla elevers 
läsförståelse. Bland annat kom Westlund fram till att det ska finnas ett tydligt syfte med läsningen och 
att eleverna behöver ha en inre motivation för att läsa där samtal och interaktion är av stor vikt 
(Westlund, 2009).  

Några år senare genomförde Westlund ännu en studie, denna gång i Kanada och Sverige. Hon 
jämförde den svenska skolan med den kanadensiska, med fokus på läsförståelseundervisningen. Det 
Westlund kom fram till var att man i Sverige fokuserar på att eleverna ska ha läsflyt och att kunna läsa 
bra medan man i Kanada fokuserar på att eleverna ska ha läsförståelse och kunna tolka texter 
(Westlund, 2013).  

Körling (2012) hänvisar i sin bok Den meningsfulla högläsningen till en undersökning gjord av 
Läsrörelsen, Junibacken och YouGov år 2012 som visar att högläsning i hemmen sjunkit markant 
jämfört med år 2003. En stor brittisk studie som heter The Millennium Cohort Study (2014) har 
undersökt elvaåringar. Studien visar att små barn som har någon vuxen som dagligen läser för dem i 
snitt ligger 2,8 månader före sina lika gamla klasskompisar i läsutvecklingen i senare ålder. Båda 
dessa undersökningar visar tillsammans på problemet med brist på högläsning och bevisar sedan att 
högläsning faktiskt är väldigt viktigt. Det är även betydelsefullt att det sker dagligen, eller åtminstone 
så ofta som möjligt. 

En annan som anser att högläsning är viktigt är Karin Jönsson. I sin avhandling från 2007 beskriver 
Jönsson hur hon som lärare i en lågstadieklass undersökte elevernas läsning under fyra år. Jönsson 
(2007) kom fram till att eleverna inte bara bygger inre föreställningsvärldar utan också får förståelse 
för sin läsning genom att samtala om den, genom lekar och samspel med andra.  

Annette Ewalds genomförde år 2000-2004 en studie i fyra grundskolor. Ewalds (2007) undersökte 
elevernas och lärarnas förhållande till böcker och läsning. Resultatet visade på att det är skillnad 
mellan flickor och pojkar, med tanke på genrer som eleverna väljer att läsa. Studien visar också på att 
lärarna främst ger eleverna tid för fri enskild läsning, och satsar inte på ett fördjupat arbete med 
läsningen. Eleverna ska kunna ha läsflyt men det fokuseras inte på exempelvis läsförståelsen.  

Dessa forskningar och undersökningar om läsförståelse visar att vi måste fortsätta arbeta med 
läsförståelsen i skolan. I PIRLS (2012) såg man att läsförståelseresultaten sjunkit hos elever i årskurs 4 
medan PISA (2015) visade att resultaten för läsförståelse ökat. Man kan såklart diskutera om det har 
att göra med att det är olika ålder på elever man har testat, olika metoder för undersökningarna eller att 
det gått flera år emellan. Det kan även bero på att forskning som exempelvis Reynolds 
(Dyslexiförbundet, 2011) och Westlunds (2009, 2013) har gett lärare bättre verktyg att använda i sin 
undervisning.  

 

2.5. Arbete med högläsning och läsförståelse i 
skolan 

I min studie vill jag ta reda på varför lärarna lägger upp sin undervisning som de gör och om de 
använder sig av någon eller några specifika modeller eller metoder för att stödja och öka läsförståelse. 
Det finns många olika forskningsbaserade modeller att använda när man undervisar i läsförståelse och 
högläsning. Det är även en fråga jag ställer i intervjun (se bilaga 1) som handlar om huruvida lärarna 
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använder sig av någon liknande modell som de jag tar upp nedan. Jag har valt ut några av dessa i 
beskrivningen nedan, baserat på dem som jag redan känner till och har fått lära mig under 
utbildningen. Det är ingenting som säger att man inte kan eller ska använda sig utav flera av dessa 
modeller i sin undervisning, och alla modeller förutsätter att man kontinuerligt under en lång tid 
använder sig av dem (Westlund, 2009).  

Vygotskij (1999) förklarar i sin beskrivning av det sociokulturella perspektivet att eleverna imiterar 
läraren för att lära sig och behärska tillvägagångssätt. Två läsförståelsemodeller som jag har tänkt 
beskriva, Reciprocal Teaching och Transactional Strategies Instruction, bygger på sådan imitation där 
eleverna lär sig läsförståelsestrategier av läraren som visar dessa (Westlund, 2009). Nedan följer en 
fördjupad beskrivning av dessa modeller. Jag kommer att börja beskriva Reciprocal Teaching, följt av 
Transactional Strategies Instruction. Därefter följer en beskrivning av En läsande klass med 
tillhörande Läsfixarna, tänka högt-metoden och Boksamtal. Anledningen till ordningen på modellerna 
är att Reciprocal Teaching är grunden till de andra. Nedan finns en figur som visar denna ordning på 
ett tydligare sätt. Transactional Strategies Instruction är baserad på Reciprocial Teaching men är också 
inriktad på lässtrategier och aktiviteter att göra vid sidan om läsningen som de undre modellerna 
använder sig av. Detta är varför den finns precis under RT.  

 

 

 

2.5.1. Reciprocal Teaching (RT)  

Detta är en modell som forskarna Brown och Palincsar (1984) utvecklade och bygger på elevers 
läsning. Modellen är scaffoldinginriktad och går ut på att eleverna har ”läsförebilder”, så kallade 
expertläsare. Expertläsare använder sig av strategier, eller aktiviteter för att direkt översätta, för att ta 
till sig en text på bästa sätt. Expertläsare kan vara läraren, som står för undervisningen av dessa 
strategier. Dessa strategier är predicting, questioning, clarifying och summarizing som Brown och 
Palincsar (1984) myntade. Westlund (2009) har skrivit om dessa strategier till svenska; förutspå 
handlingen, ställa frågor om texten, klargöra otydligheter och sammanfatta. De fyra strategierna ska 
eleverna lära sig och helst använda sig av när de läser. Om de använder sig utav dessa strategier menar 
författarna att de får en lyckad läsförståelse i sin läsning. Det är läraren som ska lära ut strategierna 
och gemensamt läsa med eleverna enligt strategierna (Brown & Palincsar, 1984). Westlund (2009) 
nämner att eleverna ska turas om att spela lärare och vara elev, och att detta gör modellen reciprok, när 
de växlar roller. Eleverna lär sig till slut att självständigt använda sig av strategierna när de själva läser 
(Taube, 2007).  

RT	

En	läsande	
klass	 Tänka	högt	 Boksamtal	

TSI	
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2.5.1.1. Läsfixarna 
Läsfixarna är samlingsnamnet för karaktärerna i En läsande klass (se avsnitt 2.5.1.2. En läsande 
klass). De baseras på Barbro Westlunds läsförståelsearbeten och är läsförståelsestrategier som elever 
ska lära sig. Den ursprungliga fyrstrategimodellen, RT, som Westlund (2009) beskriver är den som 
Brown och Palincsar utvecklade. Westlund (2009) menar att det var Oczkus som gjorde om 
strategierna till mer elevvänliga, genom att göra strategierna till olika karaktärer som eleverna kan 
känna igen. Westlund har sedan arbetat om dem ytterligare för att de även ska nå svenska elever. Hon 
har översatt karaktärerna till spågumman Julia som förutspår, Nicke Nyfiken som ställer frågor, fröken 
Detektiv som gör det tydligare och cowboy-Jim som sammanfattar det viktigaste. Nicke Nyfiken har 
senare ändrats till Frågeapan, och finns numer inte längre kvar som karaktär i En läsande klass. Senare 
har Konstnären lagts till som karaktär, för att utveckla elevernas inre bilder. Även Reportern har lagts 
till, och denna karaktär ställer frågor om texten. Frågorna ställs på raden, mellan raden och bortom 
raden (En läsande klass, u.å.).  

2.5.1.2. En läsande klass 
Martin Widmark är barnboksförfattare och initiativtagare till projektet En läsande klass, som bygger 
på ”läsfixarna”. Han driver projektet tillsammans med Junibacken. En läsande klass handlar om att 
elever i svenska skolan måste öka sin läsförståelse. Widmark menar att detta ska göras genom 
läromedel och även utbildande seminarier för skolpersonal (martinwidmark.se, 2014). Läromedlet En 
läsande klass innehåller veckoplaneringar för årskurs 1-6 med varierande textgenrer som eleverna 
möter. Parallellt med att läsa de olika texterna så lär sig eleverna också om läsfixarna och dess 
karaktärer, för att självständigt kunna ta till sig olika texter (martinwidmark.se, 2014). 

En läsande klass baseras på läsförståelsemodeller som RT och TSI (En läsande klass, u.å.) men även 
om det bygger på vetenskapliga modeller så finns inga vetenskapliga grunder, ingen forskning, som 
projektet En läsande klass är förankrat i. Detta har kritiserats av bland annat just Westlund och andra 
forskare (Damber & Nilsson, 2014).  
 

2.5.2. Transactional Strategies Instruction (TSI) 

TSI är en forskningsbaserad modell som bygger på RT. Modellen går ut på att elever och lärare 
utbyter strategier med varandra. Eleverna ska prata med varandra om sin läsning och vilka tankar de 
har och också dela med sig av sin strategianvändning till varandra. TSI inriktar sig på 
strategianvändningen och aktiviteterna efter läsning istället för under själva läsningen, som i RT. 
Westlund (2009) menar att eleverna kan använda sig av tänka högt-strategin för att på så sätt göra det 
tydligt för varandra hur man tänker. Taube (2007) menar att eleverna genom TSI uppmuntras till att, 
istället för att vara passiva läsare, vara aktiva läsare vilket de blir när de använder strategierna 
självständigt i sin läsning. 

 

2.5.2.1. Tänka högt 
Att tänka högt är en metod i läsförståelseundervisningen som innebär att man som läsare stannar upp i 
texten och förklarar vad man tänker angående denna. Man berättar även hur man använder sig av 
strategier man lärt sig, till exempel RT eller läsfixarna. När man som lärare tänker högt med eleverna 
under högläsning så gör man det abstrakta till någonting konkret och tydliggör för eleverna både hur 
strategierna används och hur läsförståelseprocessen fortgår (Westlund, 2009). Westlund menar även 
att metoden att tänka högt grundar sig i RT och dess strategier; förutspå, ställa frågor, klargöra och 
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sammanfatta. Man kan även fråga eleverna hur och vad de tänker om texten för att sätta ord på deras 
tankar och reflektioner. 

2.5.2.2. Boksamtal 
Enligt Chambers (2011) som har utvecklat boksamtal så bör man inte benämna boksamtal som en 
modell eller metod, utan snarare helt enkelt att ställa frågor. Chambers menar att det är sättet man 
ställer frågorna på som är det viktiga och det man ska ha i beaktande när man läser en text tillsammans 
med elever. För att ett boksamtal ska fungera så måste läraren ställa öppna frågor, ur principen ”jag 
undrar”. ”Varför?” är enligt Chambers (2011) helt uteslutet att använda sig av, eftersom det är en 
alldeles för stor fråga och även kan uppfattas som negativ och hotfull. Om eleverna får frågan varför 
de tyckte att boken var bra, så får man ofta korta svar för att de känner att de inte kan dela upp och 
klara av en så stor fråga. Istället för att fråga varför ska man alltså omformulera sig; till exempel ”jag 
undrar vad du tyckte var bra med boken?”. Boksamtalet får eleverna att reflektera över sitt läsande och 
det de precis har läst.  

3. Metod 
Under det här avsnittet kommer jag att beskriva mitt urval, vilket material jag använt mig av och själva 
genomförandet av studien. Jag kommer också att skriva om hur jag bearbetar mitt material och etiska 
aspekter som jag har tagit i beaktande. Den här studien bygger på intervjuer med lärare. Valet av 
undersökningssätt gjorde jag baserat på frågeställningarna, hur lång tid jag hade på mig att skriva 
arbetet samt att det skulle vara smidigt för både mig och informanterna.  

Anledningen till att jag har valt att använda mig av mailintervjuer istället för att träffa informanterna är 
vetskapen om lärares tidsbrist och en önskan från två av informanterna att ta intervjuerna via mail. Jag 
kände av en ovilja att medverka från informanterna och tog då beslutet att det underlättar för alla 
informanter och även mig själv att genomföra mailintervjuer. När jag sedan inte fick respons från 
lärarna vid min VFU-skola så var det givet att det skulle bli mailintervjuer eftersom de som svarade i 
Facebook-gruppen inte bor i samma kommun eller, i vissa fall, stad som jag. Det hade varit önskvärt 
från min sida att träffa informanterna för att göra en intervju. Detta för att deras svar hade blivit mer 
spontana, jag hade kunnat ställa följdfrågor för att förtydliga eller leda vidare på ett resonemang och 
lärarna hade heller inte haft möjligheten att missrepresentera sig själva. Med det menar jag att de kan 
söka information på internet för att nämna metoder och teorier som de egentligen inte använder i sin 
undervisning. Det bästa hade varit att kombinera intervjuer med observationer, just för att kontrollera 
om lärarna verkligen undervisar som de säger sig göra. 

3.1. Urval 
Mina informanter är alla lärare på lågstadiet och jag har gjort mitt urval med hjälp av Facebook, 
förutom beträffande en, som jag känner sedan innan. I en grupp för lärare på Facebook (gruppen 
Årskurs F-3 Tips och idéer med 20 400 medlemmar) lade jag ut en deltagarförfrågan och informerade 
om att det handlade om en mailintervju med fem frågor. En fördel med att lägga ut förfrågan i denna 
grupp var att gruppen endast är till för lärare, de personer är alltså homogena och representativa utifrån 
det gruppen syftar till. Jag ville först ha med de lärare jag känner från min VFU. Detta för att de var en 
tillgänglig grupp (Patel & Davidsson, 2011), alltså personer jag har valt att ha med i mitt arbete då jag 
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redan känner till dem och de känner till mig. Det är då större chans att de har lust att vara med på 
intervju och detta var för mig nödvändigt då jag hade tidsbrist. Då jag inte fick någon respons därifrån, 
så fick mitt urval göras om. Jag lade istället ut en förfrågan på Facebook. Mitt urval skedde då genom 
att helt enkelt ta dem som skrev först. Fyra lärare mailade jag från gruppen och fick därefter in 
intervjusvaren från alla. När jag fått fyra svar i gruppen på Facebook stängde jag ner min förfrågan. 

Lärare 1 är 27 år gammal och har varit verksam i yrket i tre år. Lärare 1 arbetar på lågstadiet på en 
friskola i Stockholms stad.  

Lärare 2 är 48 år och har arbetat som lärare i sex år. Personen har arbetat mestadels på lågstadiet men 
även ett år på mellanstadiet. Lärare 2 arbetar på en kommunal skola i Vimmerby kommun. 

Lärare 3 är 35 år gammal och har arbetat som lärare i lågstadiet i fem år. Arbetar på en friskola i 
Karlskoga kommun. 

Lärare 4 är 34 år och har varit verksam lärare i lågstadiet i tre år. Personen arbetar på en skola i 
Tyresö kommun. 

Lärare 5 är 25 år och har arbetat som lärare i lågstadiet i lite mer än ett år. Lärare 5 arbetar på en 
skola i Danderyds kommun. 

3.2. Material 
För att svara på mina frågeställningar har jag använt mig av kvalitativ metod med verksamma lärare. 
Intervjuerna sker via mail med informanterna, där de får ett Word-dokument med frågorna (bilaga 1) 
som de kan skriva direkt i och skicka tillbaka. Att jag har valt att använda mig av strukturerade 
intervjuer beror på att jag vill att informanterna ska förstå frågorna när de läser dem, eftersom jag inte 
kan ställa följdfrågor eller förtydliga då jag inte träffar informanterna (Patel & Davidsson, 2011). Det 
blir också lättare att analysera den data jag samlar in (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010). Jag vill inte 
använda mig av enkäter och annan kvantitativ insamlingsmetod med fasta svarsalternativ. Detta för att 
jag vill att informanterna ska svara fritt och inte efter redan bestämda svarsalternativ (Hjerm et al., 
2010).  

3.3. Genomförande 
Jag genomförde mailintervjuer med mina informanter genom att skicka ut intervjufrågorna 
tillsammans med missivbrev. Jag mailade till lärarna som jag är bekant med från min VFU och 
frågade om de kunde tänka sig att vara med i min studie. Jag mailade även till läraren som jag känner 
sedan tidigare. När jag väntat två veckor och inte fått svar från VFU-skolan så lade jag upp en 
förfrågan i Facebookgruppen för lärare. Eftersom jag inte då heller fick svar så fick ytterligare en 
förfrågan läggas ut i samma grupp. När den förfrågan var skickad så gick det fort och jag hade fått alla 
de intervjusvar jag behövde inom två dagar. Jag har fått svar på alla intervjufrågor från alla 
informanter. 

3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 
Eftersom min insamlingsmetod utgjordes av mailintervjuer så behövde jag inte transkribera 
informanternas svar. Därför var det lätt att analysera mitt material, som jag har gjort genom att 
kategorisera svaren under frågeställningarna, även kallat att koda intervjusvaren. Kategorierna blir då 
”Lärares åsikter om hur högläsning kan främja läsförståelse”, ”Hur lärare arbetar med högläsning i 
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undervisningen”, ”Modeller och metoder lärare använder sig av i sitt arbete med högläsning”, ”Lärares 
val av böcker att använda vid högläsning” och ”Lärares positiva erfarenheter av högläsning”. Därefter 
tematiserar jag mitt material genom att samla svaren som berör samma område, i mitt fall är områdena 
frågeställningarna (Hjerm et al., 2010). Summeringen finns under avsnitt 4.  

I resultatdelen kommer jag att presentera svaren utifrån frågeställningarna och intervjufrågorna för att 
lätt kunna besvara dessa under diskussion.  

3.5. Etiska aspekter 
Utifrån Vetenskapsrådet (2011) och deras etiska principer har jag gett informanterna information om 
följande i mitt missivbrev (se bilaga 2): 

- Informationskravet: Informanterna har blivit informerade om vem jag är och vad mitt arbete 
handlar om. 

- Samtyckeskravet: Informanterna vet att de när som helst kan avbryta sin medverkan i min 
studie utan påtryckningar från mig och att deltagande är frivilligt. 

- Konfidentialitetskravet: Jag har i min studie inte skrivit namn eller personuppgifter mer än 
ålder, erfarenhet och område de arbetar i för att det inte ska gå att identifiera informanterna i 
den slutgiltiga uppsatsen. Jag har heller inte sådana uppgifter lagrade någonstans utan tar bort 
det när mitt arbete är klart.  

- Nyttjandekravet: De svar jag får av informanterna används endast i detta arbete och ingen 
annanstans.  

4. Resultat 
Under denna rubrik kommer jag att presentera resultaten jag fått i intervjuerna med hjälp av 
kategorierna jag analyserade mina data med. Jag delar upp avsnittet på följande sätt: 4.1. Lärares 
åsikter om hur högläsning kan främja läsförståelse, 4.2. Hur lärare arbetar med högläsning i 
undervisningen, 4.2.1. Modeller och metoder lärare använder sig av i sitt arbete med högläsning, 4.2.2. 
Lärares val av böcker att använda vid högläsningen och till sist 4.3. Lärares positiva erfarenheter av 
högläsning. Uppdelningen följer mina frågeställningars ordning. 

4.1. Lärares åsikter om hur högläsning kan främja 
läsförståelse 

Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 5 nämnde att högläsningen främjar elevernas läsförståelse på det sättet 
att det är en lärare som högläser och eleverna lyssnar. Det är läraren som förmedlar sin kunskap som 
Lärare 1 skriver: ”Från att man som lärare förmedlat strategierna så tar eleverna sedan egna initiativ 
till att ställa frågor, sammanfatta texten, förklara deras inre bilder osv”. Lärare 2 skriver ”De hör och 
ser hur jag gör när jag läser, vi pratar och diskuterar texten både före, under och efter vi läser, 
beroende på vad som dyker upp i texten”. Lärare 2 svarar även att hen låter eleverna förklara och 
förtydliga vad som hänt i böckerna som de läser i klassen, och på så sätt vet hen att de har förstått. 
Eleverna får på så sätt även träna på återberättande och att återge det viktiga ur texter. 
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Lärare 3 nämner ingenting om att det är läraren som ska agera modell för exempelvis strategier genom 
högläsningen som andra lärare i min studie gör, utan skriver istället: ”Redan innan elever lär sig att 
läsa på egen hand, lär de sig att analysera, reflektera och tänka logiskt genom att få lyssna”. Det 
framgår dock inte av svaret om det gäller högläsning hemifrån eller högläsning i skolan. Lärare 3 
nämner däremot att högläsningen i hemmen har minskat, vilket personen ser som någonting negativt; 
”Många elever idag får (tyvärr) inte högläsning med sig hemifrån. Det är något som påverkar deras 
ordförråd, skrivning såväl som läsförståelsen”.  

Lärare 4 svarar att högläsning främjar läsförståelsen för att eleverna inser och förstår att läsning 
handlar om mycket mer än bara avkodning och ljudning av bokstäverna. Lärare 4 skriver att 
”Högläsning är ett bra sätt att få eleverna att förstå att de ord och meningar som de läser också har en 
betydelse”. Lärare 4 lägger också till att högläsning bidrar till en ökad motivation och ett ökat intresse 
för läsning hos eleverna. Lärare 5 menar att högläsning främjar läsförståelsen för att det är en vuxen 
som läser och kan förklara svåra ord: ”Genom att det är en vuxen som läser och stannar upp för 
diskussion av ord/begrepp och innebörd”. Här tolkar jag det som att Lärare 5 menar att ”en vuxen” 
besitter mer kunskap som den personen kan förmedla än eleverna. 

 

4.2. Hur lärare arbetar med högläsning i 
undervisningen 

Denna resultatdel har jag delat upp i tre underrubriker. Först följer resultat om hur lärarna gör för att få 
en givande högläsning och hur de allmänt arbetar med högläsning i sin undervisning. Sedan 
presenteras resultat om vilka modeller och metoder lärarna använder (4.2.1.). Till sist kommer lärarnas 
val av böcker att använda vid högläsning (4.2.2.). 

Lärare 1 skriver att det ska vara lugnt i klassrummet när det är dags för högläsning. Hen skriver att 
man ska återkoppla till det man läste sist innan man sätter igång med läsningen. Lärare 1 menar även 
att det är viktigt att man har elevernas fulla uppmärksamhet: ”Eleverna ska inte rita under tiden läraren 
läser då det är svårt för de flesta barn att koncentrera sig på två saker samtidigt”. 

Lärare 2 beskriver högläsningsstunden som en stund för fantasi och mys. Eleverna ska kunna utveckla 
sin fantasi och få inre bilder: ”De ska kunna skapa bilder i huvudet därför får inte boken vara för svår 
eller för ’konstig’ för dem”. Lärare 2 fortsätter med att förklara att eleverna ska vara tysta och lyssna 
men om de har en fråga så kan de räcka upp handen. Eleverna äter frukt under högläsningen och får 
sitta var de vill i klassrummet. Lärare 2 menar att det är en paus från stressen som skolan innebär för 
många elever. 

Lärare 3 skriver att det är viktigt att först bygga upp en grund för eleverna med förkunskap om ämnet 
som man ska högläsa om. Om det är känslor eller hur det var att leva förr i tiden man ska läsa om så är 
det viktigt att prata om det innan så att alla elever kan skapa inre bilder: ”[...]så den bas jag byggt upp 
gör att alla i klassen är med på känslotåget, liksom att vi pratat/arbetat med Barna i bullerbyn och hur 
livet förr såg ut, så att alla kan se det framför sig. Viktigt!”.  

Lärare 4 menar precis som Lärare 1 att det är viktigt att det är lugnt i klassrummet, och att detta får 
man anpassa efter just den elevgruppen man har: ”[...]i vissa klasser funkar det utmärkt att högläsa i 
helklass, i andra kanske man måste dela upp klassen i mindre grupper”. Lärare 4 skriver också att man 
ska tänka på att välja en bok som är intressant och lagom svår för eleverna.  
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Lärare 5 svarar att lärarens inlevelse under högläsningen påverkar elevernas intresse och 
uppmärksamhet. Man ska heller inte avbryta, eftersom det enligt Lärare 5 stör elevernas tankar. Därför 
ska man inte heller vara rädd för att fortsätta läsa fast man har glömt eller lagt till ett ord i texten som 
egentligen inte finns där: ”[...]det gör heller ingenting om man råkar lägga till/ta bort ord eller ändra 
ord, så länge handlingen och innebörden blir densamma såklart. Om man rättar sig själv vid såna 
tillfällen kan det resultera i hackig läsning, vilket även det stör eleverna”. 

4.2.1. Modeller och metoder som lärare använder sig av i sitt arbete 
med högläsning 

På frågan om vilka modeller och metoder som läraren använder sig av i arbetet med högläsning svarar 
Lärare 1 att denne arbetar med materialet En läsande klass, för att materialet är lätt för eleverna att 
använda: ”Jag anser att materialet är väldigt bra i och med att man bryter ner de olika lässtrategierna 
till elevernas nivå och gör det därmed lätt för dem att förstå och använda dessa när de läser”. Lärare 1 
fortsätter förklarandet med att man i årskurs 1 fokuserar på lärarens högläsning och samtal runt det 
man läst tillsammans. 

Lärare 2 svarar att man även där arbetar utifrån En läsande klass för att det är det som eleverna har lärt 
sig: ”[...]de kan begreppen därifrån och det är ett smidigt sätt att föra diskussioner om texter utifrån det 
konceptet”. Även Chambers forskning kommer till användning, dock förklarar lärare 2 inte mer 
ingående hur Chambers idéer används utan endast att hen arbetar utifrån författaren, ”just med att 
kunna förhålla sig till en text, när en text är nära”. Vidare skriver Lärare 2 att hen säkert använder sig 
av många metoder, som jag tolkar det, omedvetet eller bara mindre strukturerat: ”Jag använder mig 
säkert av massor av olika metoder men jag blandar dem beroende på vilken bok vi läser, vilken 
elevgrupp jag har och vilket humör vi är på”.  

På frågan om användning av modeller och metoder svarar Lärare 3 att hen i grunden använder sig av 
En läsande klass, dock ur egen tolkning av materialet och att hen sedan bygger vidare på det: ”Min 
metod i grunden är text-text, text-jag, text-världen. Ett koncept där text-text handlar om att kunna se 
likheter och skillnader mellan olika litterära verk, text-jag handlar om att koppla skriven text till sina 
egna upplevelser och se likheter och skillnader medan text-världen handlar om att koppla texten till ett 
större sammanhang”.  

Även Lärare 4 arbetar utifrån materialet En läsande klass. Lärare 4 beskriver också att eleverna läser 
mycket i par för att höra varandra läsa högt och på så sätt bli medvetna om att det inte endast handlar 
om avkodning: ”Det är ett bra sätt att få eleverna att hjälpas åt att förstå vad de läser, och också att få 
dem att se att de måste förstå det de läser. Att det inte bara handlar om att lära sig att avkoda ord och 
meningar”. 
 
Lärare 5 arbetar också med En läsande klass och förklarar att eleverna själva reflekterar över det de 
läser och att materialet på så sätt är bra: ”Det är väldigt bra att konstant återkomma till dem när 
eleverna själva reflekterar över det lästa. Eleverna själva kan också komma på att de t.ex. använder sig 
av reportern”.  
 
Alltså arbetar alla lärare jag intervjuat utifrån En läsande klass. Lärare 2 använder sig också av 
Chambers boksamtal. 
 

4.2.2. Lärares val av böcker att använda vid högläsning 

Vid val av bok skriver Lärare 1 att hen i de lägre årskurserna väljer böcker med bilder för att meningen 
ska framgå tydligare. Lärare 1 förklarar också att man ska välja elevnära böcker för att få mer 
förståelse och att man ska välja olika slags böcker: ”Jag tycker också att det är viktigt att boken ska 
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vara elevnära samt att man som lärare varierar högläsningsböckerna så att eleverna får erfarenhet av 
olika typer av litteratur”. 

Lärare 2 svarar att det är viktigt med åldersanpassade böcker, och gärna att eleverna och läraren väljer 
tillsammans. Lärare 2 arbetar även i teman med läsningen, med fokus på någonting extra som eleverna 
behöver reflektera kring: ”Ibland väljer jag bok efter något särskilt tema vi jobbar med eller om vi har 
något som vi behöver jobba med i klassen, mobbing, utanförskap, nyanlända o.s.v.”.  

Lärare 3 menar att man ska anpassa sitt val av böcker till klassen man har, för att böckerna ska vara 
intressanta för så många som möjligt: ”Det är viktigt att längre böcker/arbeten tilltalar så många elever 
som möjligt för att det ska kännas meningsfullt, men framförallt om du ska kunna fånga upp dem så de 
faktiskt lär sig att analysera/reflektera som du tänkt”. Lärare 3 skriver även att man ska tänka på att 
också välja böcker som motiverar och intresserar även pojkarna i klassen, då litteraturen i skolan ofta 
vänder sig till flickor och deras ”[...]ev bredare bas av känslor”.  

Även Lärare 4 skriver att val av bok ska anpassas till elevernas intresse, man bör alltså välja en bok 
som de tycker är intressant. Men det är också viktigt att välja en bok som ligger på deras nivå, då de 
annars kan sluta lyssna på högläsningen om det blir för svårt: ”Har en bok för avancerat och svårt 
språk så slutar eleverna snart lyssna. Men jag tror också att det ibland är viktigt att välja något som 
kanske utmanar eleverna lite. Ofta får man pröva sig fram och se vad som funkar”. Lärare 4 tillägger 
att hens klass alltid får utvärdera högläsningsböckerna när de är utlästa. På så sätt får hen en tydlig bild 
av vad som fungerar och inte. 

Lärare 5 skriver precis som Lärare 1 att böckerna ska vara elevnära, och tillägger att böckerna ska vara 
spännande. Dock är böcker som eleverna själva inte skulle läsa bra att högläsa, menar Lärare 5. Hen 
påpekar också att det är viktigt att tänka efter vid val av bok, då en del ämnen är känsliga för vissa 
elever: ”En viktig sak att tänka på när man väljer ämne och handling kan vara om man har en elev som 
är känslig på grund av exempelvis hemförhållanden. En bok som handlar om dåliga hemförhållanden 
kan då vara dålig i och med att den kan utlösa negativa känslor hos eleven”.  

4.3. Lärares positiva erfarenheter av högläsning 
På frågorna som hör ihop med den här frågeställningen svarade lärarna väldigt kort. Lärare 1 svarar att 
eleverna lär sig om det sociala samspelet med hjälp av högläsningen. De lär sig även om det kulturella 
och utvecklar sitt ordförråd: ”Eleverna lär sig mycket från böcker, tex när det gäller kulturella frågor 
eller sociala koder osv. De får också ett utökat ordförråd”.  
 
Lärare 2 radar upp många saker som är positivt med högläsning för eleverna. Till exempel så skriver 
personen att eleverna får ökad ordförståelse och att de ur perspektivet den proximala utvecklingszonen 
befäster mer kunskap: ”[...]avkoppling, läsförmåga, motivation för läsningen, kunna tillgodogöra sig 
mer avancerade texter än de har förmåga till (proximala utvecklingszonen), glädjen i läsningen, dela 
upplevelser med andra, ordförståelse, faktainformation, utveckling av fantasiförmåga, utveckling av 
att skapa bilder, empatiförmåga.. ja här kan jag hålla på länge”.  
 
Precis som Lärare 1, så svarar även Lärare 3 att högläsning utvecklar elevernas ordförråd. Lärare 3 
menar även att högläsning utvecklar elevernas egen grammatik och skrivande: ”[...]förbättrad egen 
skrivning/grammatik och förmåga att bygga upp en berättelse samt kunna analysera/reflektera kring 
andras berättelser. Bättre muntliga anföranden. Allt hänger ihop!”.  
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Lärare 4 svarar att högläsning väcker elevernas intresse för läsning: ”Högläsning är det perfekta sättet 
att väcka intresse för läsning. Att visa på att det finns många olika sorters texter, och att läsning är så 
mycket mer än bokstäver och ord”. 
 
Lärare 5 menar att eleverna får en mysig stund när högläsning sker i klassen. Eleverna får möjlighet att 
slappna av och att utveckla sin fantasi: ”Jag tror att det är en chans för eleverna att lugna ner sig lite, 
samla sig och bara få ta det lugnt. Jag ser också att det får positiv inverkan på elevernas fantasi”. 

5. Diskussion 
Nedan följer min diskussion angående val av metod. Jag diskuterar även resultatet jag har fått och har 
då delat in min diskussion på samma sätt som i resultatdelen.  

5.1. Metoddiskussion  
Min studie genomfördes med fem mailintervjuer, fyra med lärare jag inte känner och en som jag 
känner sedan tidigare. Att genomföra undersökningen genom mailintervjuer fungerade bra och var 
mitt enda tillvägagångssätt med de lärare jag inte känner. Detta för att de inte bor i samma kommun 
som jag och att det blir omständligt för mig att ta mig till dem och tvärtom. Det hade varit en fördel att 
träffa informanterna och genomföra muntliga intervjuer då svaren blir mer spontana. Informanterna 
kan inte förbereda sig på samma sätt som under en mailintervju eftersom att de när de skriver kan söka 
på internet och svara utifrån sådant de hittar och inte hur de faktiskt undervisar. Att ha träffat 
informanterna skulle även ge mig möjligheten att ställa följdfrågor om någonting är otydligt och jag 
hade kunnat få fylligare svar. En skriftlig intervju kan kännas väldigt formell, någonting som man 
kanske vill undvika.  

Jag fick svar på alla mina intervjufrågor av alla informanter. Det var skillnad på hur fylligt 
informanterna svarade men det hade jag räknat med sedan tidigare. Vissa har mer tid och ork, samt 
mer att svara på mina frågor, än andra. Det kan även bero på skillnad i erfarenhet och att en 
nyexaminerad lärare kan vara mer osäker på att prata kring frågor om sin undervisning än en lärare 
som arbetat en längre tid. Detta var dock ingen slutsats jag drog angående mina informanter utan jag 
tyckte att även de nya lärarna svarade långt och innehållsrikt. Beslutet att använda mig av metoden 
mailintervjuer tog jag då det är i linje med mina frågeställningar, som inte krävde observation eller 
möte med informanterna i verkligheten. Detta för att frågeställningarna var inriktade på hur lärare 
säger sig arbeta, inte hur de faktiskt gör vilket hade krävt observation av deras undervisning.  

För att få en bredare studie hade jag kunnat ställa frågan hur ofta lärarna högläser i sin undervisning. 
Detta hade gett mig möjligheten att undersöka frekvensen av högläsning hos informanterna. Det hade 
varit intressant att se om de relativt nya lärarna använde sig mer eller mindre av högläsning än de som 
arbetat längre eller om det är skillnad på vilken årskurs lärarna har. 

5.2. Resultatdiskussion  
Efter genomförd undersökning har jag fått många bra perspektiv på elevers lärande i samband med 
högläsning och läsförståelse. Nedan följer diskussioner utifrån frågeställningarna. 
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5.2.1. Lärares åsikter om hur högläsning kan främja läsförståelse 

Det framgick i svaren hos tre av lärarna att de anser att högläsning främjar läsförståelse genom att det 
är läraren som högläser och eleverna som lyssnar. Läraren är guidande och en hjälpande hand genom 
högläsningen, för att ge eleverna verktyg att på sikt klara av både läsning och att förstå texter på egen 
hand. För att de ska kunna få en läsförståelse och bra lässtrategier krävs det att läraren agerar modell 
och guide i arbetet med läsningen, och eleverna kan då nå sin proximala utvecklingszon som 
Vygotskij (1999) tar upp i sin beskrivning av det sociokulturella perspektivet.  

Lärarna tyckte också att högläsning främjar läsförståelse på det sättet att eleverna blir intresserade av 
böcker och läsning, och att man tillsammans som elev och vuxen läser en text som kanske är för svår 
för eleven att läsa själv. Man kan på så sätt gå igenom svåra ord och träna på lässtrategier som att 
förutspå, ställa frågor och sammanfatta under tiden man läser. Till slut så lär sig eleverna att själva 
använda sig av detta som man som lärare har övat upp. Detta är ett bra exempel på scaffolding, hur 
lärarna säger sig stötta sina elever till deras proximala utvecklingszon.  

Jag tänker att man med högläsning kan utveckla läsförståelsen enormt mycket, just för att man som 
lärare styr läsningen och kan tillämpa lässtrategier för läsförståelse. Om jag som lärare högläser men 
inte reflekterar eller tänker högt innan, under eller efter min läsning är det stor risk att mina elever inte 
heller kommer göra detta. Man agerar helt enkelt modell och guide med sig själv som främsta 
läseförebild för eleverna. Med tanke på undersökningar som PIRLS och PISA där svenska elever förr 
har haft låga resultat i läsförståelsedelen så är det av stor vikt att lärare lär ut hållbara strategier och ger 
fungerande verktyg till sina elever. På så sätt kan läsförståelsen fortsätta att öka i Sverige. 

Beträffande frågan om hur högläsning kan främja läsförståelsen framgår det också att eleverna lär sig 
lyssna och att återberätta texter, vilket även är ett av kunskapskraven i Lgr11 (Skolverket, 2016). Detta 
främjar läsförståelsen på så sätt att eleverna tolkar texterna, varefter en gemensam diskussion i klassen 
hjälper eleverna att få ytterligare förståelse. För att ännu en gång peka på vikten av högläsning så gör 
jag det med hjälp av Körling (2012) som skriver om studien om att andelen föräldrar som högläser för 
sina barn har sjunkit med många procent. Vi kan också titta på den brittiska studien Millenium Cohort 
Study (2014) som visar att små barn som dagligen får högläsning hemma ligger före andra jämngamla 
barn i läsutvecklingen. Dessa undersökningar bevisar hur viktigt det faktiskt är med högläsning. Alla 
hemförhållanden ser olika ut, det kan vi lärare inte påverka, men det vi kan påverka är vår 
undervisning. Om vi lägger mer tid och arbete med högläsning i vår undervisning så kommer även 
våra elever utveckla strategier för läsförståelse. De kommer lära sig att tolka texter, läsa mellan 
raderna och mycket mer. I resultatet kommer det fram att lärarna säger sig arbeta på ett sociokulturellt 
sätt, då man diskuterar och samtalar mycket om böckerna man läser i klassen. Eleverna kan ställa 
frågor och ha funderingar tillsammans. Läraren visar även hur man använder sig av lässtrategier.  

Med tanke på det sociokulturella perspektivet så är högläsning ett ypperligt sätt att visa eleverna hur 
man använder sig av lässtrategier för att utveckla sin läsförståelse. Läraren ger eleverna verktyg som 
de sedan arbetar vidare med i sin egen läsning. Detta genom att man själv stannar upp i texten och 
frågar sig vad som har hänt eller vad som kommer att hända. Genom att samtala med eleverna i 
högläsningen ger man dem just dessa verktyg och stöttar dem i deras process, så kallad scaffolding. I 
början av lågstadiet får man nog arbeta lite hårdare med att själv stanna upp och ställa frågor till sig 
själv, då högt så eleverna hör. Senare kan man gå över till att ställa frågor till eleverna. På detta sätt är 
man en läseförebild för eleverna i deras väg till läsförståelse, och detta genom högläsning. 
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5.2.2. Hur lärare arbetar med högläsning i undervisningen 

Detta avsnitt om hur lärare arbetar med högläsning i undervisningen har jag delat upp för en tydligare 
läsning. Först följer en mer allmän bild från lärarna i min studie om hur de lägger upp stunden kring 
högläsning och vad som är viktigt att tänka på för att högläsningen ska bli givande. Sedan kommer 
underrubriker om modeller och metoder som de använder sig av, och även vilka böcker de väljer att 
använda. 

Resultatet angående hur lärare arbetar med högläsning i undervisningen visade att de anser att det ska 
vara en mysig och trevlig stund för hela klassen. Alla lärare håller med om att det ska vara lugnt och 
vissa svarade att eleverna själva får välja var de ska sitta. Lärare 2 svarade att eleverna äter frukt under 
högläsningen. I det stora hela så fick jag uppfattningen att alla lärare är måna om att detta ska vara en 
stund av lugn och ro. Lärare 1 menar att eleverna ska ha sin fulla uppmärksamhet på högläsningen och 
därför inte rita eller hålla på med annat. Jag tror dock att det kan vara skönt för eleverna att få rita eller 
pilla på annat, så länge de inte sitter och läser en egen bok eller skriver texter. Att rita kan vara en 
väldigt bra avslappning, speciellt om man har svårt att sitta still eller fokusera mer än en kort stund. 
Det är också ett bra sätt att öka förståelsen och utveckla elevernas förmåga att tolka texter om man 
uppmanar eleverna att rita någonting som hör ihop med boken som klassen läser. 

Lärare 4 svarade att boken man högläser inte får vara för svår eller konstig för eleverna. Här tycker jag 
att man får göra en egen avvägning, vad passar min klass och min elevgrupp? För vissa elever kanske 
en bok är svår, med tvetydiga eller krångliga ord de inte hört förut. För andra elever kan den vara 
alldeles för enkel. Genom att diskutera bokens mening och handling så tror jag att man fångar upp alla 
elever. De elever som inte riktigt har förstått får förståelse och de som redan har förstått får öva på att 
återberätta och tolka texten. 

Att eleverna har förkunskap om ämnet man högläser om tyckte en annan lärare är viktigt att tänka på. 
Det vill säga att man i klassen arbetar med och pratar om ämnet innan högläsningen börjar. Det är ett 
bra sätt för att få elever att få mer förståelse och även bra för andraspråkselever att förstå innehållet. 
Men högläsning kan även vara en bra introduktion till ett tema eller ett ämne man ska arbeta med. Då 
kan det dock vara bra att man gemensamt diskuterar efteråt och förtydligar delar som kan vara svåra 
att förstå eller tyda. Precis som Westlund (2009) kom fram till i sin SALT-studie så tror jag också att 
för att högläsningen ska bli givande för undervisningen så behöver man samtala hela tiden kring boken 
man läser. Det ska även finnas ett tydligt syfte, till exempel att man arbetar med ett speciellt tema. 
Även Jönsson (2007) kom fram till liknande resultat i sin undersökning och menar att elever får 
förståelse genom lek, samtal och interaktion.  

Anpassning efter vilken elevgrupp man har kom också fram i resultatet, och då med tanke på att man 
som lärare får vara flexibel och känna av den klass man har. Högläsning kanske fungerar bäst i 
halvklass i den elevgruppen man har eller så fungerar det i helklass. Jag tror att det är bra om det 
fungerar i helklass så att det blir en gemensam stund för hela klassen med mys, lugn och ro. Om det 
däremot är boksamtal inblandat med mer inriktning på diskussion och att få fram elevernas tankar och 
funderingar så kan det vara en fördel att ha det i halvklass. Detta för att alla elever ska få chans att 
prata och uttrycka just sina tankar.  

Lärare 5 svarade att läraren inte ska avbryta i sin högläsning för att det kan störa eleverna. Dock anser 
jag att det är bra att kunna stanna upp i texten och diskutera och lyfta tankar samt frågor som eleverna 
har, om det är någon del i texten som är konstig eller oklar. Men att stanna upp i texten och rätta sig 
själv för att man säger något ord fel eller missar ett ord i texten är för mig onödigt, då man avbryter 
läsningen för någonting som egentligen inte spelar någon roll. Ewalds (2007) visar i sin studie att 
lärarna vill utveckla elevernas förmåga att avkoda snabbt, men arbetar inte med deras förståelse. Med 
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tanke på detta anser jag att det är viktigt att kunna stanna upp och använda sig av lässtrategier och visa 
eleverna hur man tillämpar dessa. 

Lärare 5 skriver också någonting som jag tycker är en väsentlig del av högläsningen: inlevelse. 
Lärarens eller den vuxnes inlevelse i texten påverkar elevernas intresse för boken som blir läst. Att 
ändra tonfall, röster och använda sitt kroppsspråk förtydligar det man läser, någonting som är 
gynnsamt för alla elever och inte minst andraspråkselever. Det blir helt enkelt roligare för alla om 
boken inte blir läst från pärm till pärm med en monoton stämma. På så sätt kan elevernas intresse och 
motivation till att vara aktiva lyssnare öka. De lär sig även att det är någonting spännande med böcker 
och att det finns en handling och inte bara text som kräver avkodning. Läraren agerar modell och 
guide för eleverna i högläsningen så att de sedan självständigt kan ta sig an läsningen, de får alltså 
scaffolding, eller stöttning.  
 

 

Modeller	och	metoder	som	lärare	använder	sig	av	i	sitt	arbete	med	högläsning	
 
Alla lärare i min studie använder sig av En läsande klass i sitt arbete med högläsning. Detta är 
intressant då läromedlet En läsande klass har kritiserats för att vara ovetenskapligt, men ändå 
använder sig alltså lärarna i skolorna idag av detta. Jag undrar om det är på grund av brist på andra 
metoder eller om den här metoden helt enkelt har visat sig fungera bäst i praktiken. Det kan även vara 
så att man under lärarutbildningen pratar om En läsande klass och därför använder sig av det i sitt 
arbete som lärare. En annan anledning kan vara att materialet som utgör En läsande klass är lätt att ta 
till sig både för lärare och elever. 

En lärare nämner att hen använder sig av boksamtal och utgår från Chambers metod när hen gör detta. 
Eftersom det inte framgår av intervjusvaret exakt hur läraren använder sig av Chambers boksamtal så 
kan jag bara anta att personen använder sig av Chambers princip om hur man ställer frågor till 
eleverna i samband med läsning. Om jag hade träffat informanten och genomfört en intervju muntligt 
hade jag kunnat ställa en följdfråga angående hur hen använder sig av Chambers metoder. Att 
informanten har svarat via mail kan vara anledningen till att hen svarade väldigt kort och inte så 
tydligt på denna fråga. Jag själv tycker att det är en bra metod då frågor som vi lärare ställer ofta kan 
bromsa och hindra eleverna om det framgår att vi vill ha ett rätt svar. Det kan lätt uppfattas som 
hotfullt av eleverna och det vill man såklart undvika.  

I resultatet kan man ana att många lärare har de vetenskapliga modellerna och metoderna i bakhuvudet 
från sin utbildning men att användandet av dessa blir näst intill omedvetet. Om man är osäker på hur 
man ska lägga upp en lektion om till exempel boksamtal så förbereder man sig kanske genom att läsa 
på men annars tror jag att det är mycket på känn. Man har basen för sin undervisning i vetenskapliga 
modeller och metoder och dessa byggs sedan ut och på av en själv. På så sätt anpassar man både efter 
sig själv och det man föredrar och även efter sin elevgrupp. Med tanke på vad jag tog upp under 
rubriken tidigare forskning angående Reynolds (Dyslexiförbundet, 2011) påstående att lärarna ska 
undervisa sina elever i läsförståelsestrategier så lyckas de lärare jag intervjuat med detta, om man ser 
på det de säger. Jag skrev även i tidigare forskning om Westlund (2013), som menar att samtal med 
eleverna under läsning är viktigt för läsförståelsen. Även detta säger sig lärarna göra och jag tror att 
man automatiskt pratar mer med elever i lågstadiet jämfört med om man läser för elever i högstadiet 
där man kanske tar för givet att de ska förstå. Det är nog dock lika viktigt att samtala med eleverna i 
högstadiet, för att dessa elever ska fortsätta sin utveckling i läsförståelse.  
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Lärares	val	av	böcker	att	använda	vid	högläsning	
 
Att välja rätt bok till högläsningsstunderna i klassen är av stor vikt. Lärarna i min studie svarade att 
böckerna ska vara elevnära, så att de får en mening för eleverna. Det kan vara svårt att greppa 
innehållet om det inte finns någon koppling mellan dem och böckerna. En lärare svarade att det ska 
vara variation på vilken sorts böcker man väljer, så att eleverna får möta olika slags litteratur. Detta 
tror jag är viktigt för att eleverna inte bara ska höra skönlitteratur, utan även exempelvis faktaböcker. 
Barn är vetgiriga och högläsningen är ett perfekt tillfälle att ta upp en faktabok om någonting som 
klassen har intresserat sig för och läsa ur. Även här kan man arbeta med lässtrategierna och vara en 
guide för eleverna till deras proximala utvecklingszon. Ett svar jag fick i resultatet var att böckerna ska 
vara åldersanpassade och att man gärna ska välja böcker tillsammans med eleverna. Jag tror dock att 
man snarare ska välja böcker som eleverna inte skulle välja själva, just för att öka svårighetsgraden. 
Läraren finns där och högläser och det i sig blir ett sorts stöd i den utmanande texten. Det kan även få 
upp intresset för andra sorts böcker, svårare böcker än sådana eleverna själva skulle välja. Självklart 
kan man variera sig mycket med just svårighetsgrad på böckerna. 

Lärare 1 svarade att hen väljer böcker med bilder för att bokens mening tydligare ska framgå för 
eleverna. Detta är bra ur ett sociokulturellt perspektiv när man tänker på scaffolding, att stötta 
eleverna. Bildstöd är då ett sätt att förtydliga det man säger, både för andraspråkselever och elever 
med exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Dock finns det även nackdelar med att hela tiden läsa 
böcker med bilder som man visar eleverna. Det kan vara en nackdel eftersom eleverna då inte själva 
skapar inre bilder och utvecklar sin fantasi och läsförståelse relativt självständigt.  

Ur ett genusperspektiv kan val av högläsningsbok vara viktigt tycker Lärare 3, som i resultatet nämner 
att man ska välja högläsningsböcker som också intresserar pojkarna i klassen. Lärare 3 menar att de 
flesta böcker tilltalar flickor för att de har en ”bredare bas av känslor”. Jag anser att många 
högläsningsböcker i skolan är spännande, roliga, intressanta och fulla av just känslor. Ingenting säger 
att pojkar inte skulle tilltalas av en bok full av känslor – tvärtom. Alla elever är individer och ska 
aldrig generaliseras efter sitt kön. Med det sagt så är det viktigt att läsa känsloböcker för att lära sig om 
känslor och kunna sätta ord på dessa. Det är viktigt att läsa till exempel deckare för att det är 
spännande och fantasin sätter igång. Inte för att sätta in eleverna i olika fack efter vilket kön de har 
eller liknande.  

Ett svar jag funderade extra på i resultatet var Lärare 5 som skrev att man ska vara eftertänksam när 
man väljer bok att högläsa så att boken inte innehåller jobbiga ämnen. Hen menade att det kan finnas 
någon eller några elever i klassen som har det jobbigt hemma och då ska man alltså inte läsa om detta i 
skolan. Jag håller inte med utan anser snarare att det kan vara väldigt skönt för eleven att närma sig det 
ämnet i läsningen. Det kan hjälpa elever att våga prata om jobbiga ämnen. Här får man självklart 
känna efter. Eleven kanske pratar massor om detta redan eller så har eleven sagt eller antytt att hen inte 
vill prata om detta. Man får helt enkelt känna efter var man har sina elever.  

De böcker som lärare menar att de väljer för högläsning i klassen är alltså böcker som väcker intresse 
hos eleverna. Det ska även vara böcker som man kan diskutera och samtala kring, och gärna en högre 
svårighetsgrad än eleverna själva skulle välja eftersom läraren finns med som stöd och kan leda 
samtalet.  

5.2.3. Lärares positiva erfarenheter av högläsning 

Lärarna jag intervjuat tycker att högläsning påverkar eleverna positivt genom ett ökat ordförråd, 
förståelse för kulturella frågor, läsförståelse och mycket mer. Det är väldigt roligt för mig att se 
lärarnas svar och att de är så positiva till högläsning. Nu bad jag inte lärarna svara om deras negativa 
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erfarenheter av högläsning och för att få en nyanserad bild av ämnet så hade jag kunnat ställa den 
frågan också. Men för mig var det relevant att få veta vad de tycker är positivt med högläsning. 

Lärarna tycker även att högläsning är positivt för att eleverna lär sig att själva skriva berättelser och 
hur dessa hänger ihop. De får också träna på muntligt berättande och återgivande. Lärarna menar att 
eleverna genom högläsning får intresse för läsning och att motivation till läsning stärks. Utifrån 
Millennium Cohort Study (2014) så ser man att högläsning stärker elevernas språkutveckling, precis 
som lärarna i min studie uttrycker sig. Högläsning är också en mysig och trevlig stund för klassen. Det 
skapar gemenskap då man lyssnar på någonting tillsammans. Genom att läraren guidar eleverna i 
högläsningen (ställer frågor, stannar upp i texten) så får eleverna mer jämlika förutsättningar. Alla 
elever kan ha en tanke eller fundering om det man precis läst om på högläsningen. Jag tror att det är 
viktigt att få den gemenskapen och ha den mysiga stunden ihop. Utifrån det sociokulturella 
perspektivet så är det bra med högläsning ur synen på lärande. Där menar till exempel Vygotskij 
(1999) att lärande sker tillsammans och i interaktion med andra. När eleverna lyssnar på först och 
främst lärarens funderingar och samtal om boken som blir högläst i klassen och sedan på sina 
klasskompisar så utvecklar de även en mer reflekterande sida. Språkutvecklingen blir också gynnad 
eftersom de lär av sina jämngamla, som kanske ligger före dem själva i utvecklingen av språket. 

6. Slutsats 
I detta arbete har jag undersökt hur lärare säger sig arbeta med högläsning och läsförståelse. Syftet 
med arbetet var att ta reda på hur lärare beskriver och motiverar sitt arbete med högläsning.  Studien 
har genomförts genom mailintervjuer med fem olika lärare från olika kommuner, som alla arbetar i 
lågstadiet. Eftersom studien genomfördes med endast fem olika lärare så kan inte en vidare 
generalisering göras utifrån resultaten. För att göra en generalisering skulle det behöva göras en större, 
mer omfattande studie. 

Ett antal slutsatser kan likväl dras efter att ha skrivit detta arbete som handlar om högläsning och 
läsförståelse. I mitt arbete har det kommit fram att lärarna arbetar snarlikt med högläsning och 
läsförståelse när det kommer till modeller och metoder. Alla lärare svarade att de använder sig av En 
läsande klass som metod när de arbetar med högläsning. En lärare svarade att hen även använder 
Chambers samtalsmetod. Hur de lägger upp sin undervisning när högläsning sker var dock olika då en 
lärare vill att eleverna ska ha full uppmärksamhet på högläsningen och andra låter eleverna rita, sitta 
var de vill och äta frukt under tiden. Det är också enligt lärarna viktigt vilken bok man väljer att 
använda vid högläsningen. Den ska vara spännande, väcka intresse och öka motivationen och läslusten 
hos eleverna.  

I undersökningarna PIRLS (Skolverket, 2012) och PISA (Skolverket, 2015) ligger svenska elevers 
läsförståelseresultat lågt internationellt sett. I PISA från 2015 har detta resultat dock ökat och det är 
mycket möjligt att nästa PIRLS-rapport som kommer i december 2017 visar på denna ökning även där. 
Eftersom läsförståelsen utvecklas av högläsning så är det viktigt att lärare fortsätter med högläsning i 
sin undervisning, särskilt med tanke på resultatet från undersökningen gjord av Läsrörelsen, 
Junibacken och Yougov år 2012 (i Körling, 2012). Denna undersökning har styrkt mig i att vi lärare 
måste fortsätta med en kontinuerlig högläsning i våra klasser då det minskat drastiskt i hemmen. 
Millennium Cohort Study (2014) med dess resultat om att barn som får daglig högläsning ligger 2,8 
månader före sina jämngamla kamrater i språkutvecklingen visar också att högläsning är en viktig del i 
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undervisningen. Högläsning påverkar läsförståelsen och läsutvecklingen positivt om lärarna använder 
högläsningen på ett samtalande sätt och har mycket interaktion med eleverna under läsningen. 

Högläsning är dock inte bara en väldig tillgång i skolan och i elevers språkutveckling, det är även en 
mysig stund av lugn och ro för hela klassen utan krav på eleverna att prestera. Under 
högläsningsstunden kan de slappna av, luta sig tillbaka och släppa skolarbeten för ett tag. Man kan 
även använda högläsning för att prata om svåra och jobbiga ämnen, och lyfta sådant som eleverna 
funderar på.  

6.1. Vidare forskning och implikationer för 
professionen 

Det jag skulle vilja se är en vidare forskning inom detta område - läsförståelse i relation till 
högläsning. En sådan forskning skulle även kunna fördjupa sig inom olika genrer på texterna. Helt 
enkelt önskar jag en bredare och djupare bild av högläsningens alla positiva sidor. Jag önskar också se 
en vidare forskning inom läsförståelsens komplexitet, då med fokus på samtal och interaktion elever 
och lärare emellan. En sådan studie skulle kunna kombinera intervjuer med observation, för att få en 
högre validitet på undersökningen. Intervju för att se vad lärarna säger sig göra och observation för att 
se hur de faktiskt arbetar med detta i sin undervisning. För att få en djupare undersökning skulle man 
kunna intervjua flera lärare. Där skulle även frågan om hur ofta de högläser i sin undervisning kunna 
vara med, för att undersöka frekvensen av detta i undervisningen. 

Mitt arbete om högläsning och läsförståelse ger oss lärare en tydligare bild av hur man faktiskt arbetar 
med och om läsningen i skolan idag. Detta kan vi lärare använda oss av i vår undervisning på ett sätt 
som gynnar eleverna och deras utveckling i läsningen och läsförståelsen. Arbetet visar också att vi 
behöver samtala med eleverna om det vi läser för att läsutvecklingen ska fortsätta. Tillsammans med 
den tidigare forskningen om högläsning och läsförståelse får du som läser en bredare bild av hur det 
ser ut i skolorna idag och min förhoppning är att det ska bidra med utökad kunskap för lärare. Jag själv 
har fått insikt i hur viktigt det är med högläsningsmiljön, att det ska vara ett lugn över hela 
klassrummet för att eleverna ska få en välbehövlig paus och avslappning. Jag har också insett vikten i 
valet av högläsningsbok: den ska utmana eleverna, vara spännande och öka läslusten. Till sist bär jag 
med mig en vetskap om att jag som lärare guidar och stöttar mina elever inte bara genom 
läsförståelsestrategier, boksamtal och mot deras nästa utvecklingsnivå utan även genom högläsningens 
fantastiska värld.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
 

1. På vilket/vilka sätt kan högläsning främja läsförståelse? 
 
 
 

2. Hur brukar du arbeta med högläsning och varför väljer du att arbeta så? Använder du till 
exempel några särskilda metoder eller modeller i ditt arbete med högläsning? 
 
 
 

3. Vad anser du är viktigt när det gäller val av bok (att använda i högläsningen)? 
 
 
 

4. Vad är, enligt dig, viktigt att tänka på för att det ska bli givande högläsning för eleverna? 
 
 
 

5. Vad ser du för positivt med högläsning förutom ökad läsförståelse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Missivbrev till informanterna 
 
 
 
Hej!  
Mitt namn är Malin Kekkonen och jag läser sista terminen på grundlärarprogrammet F-3. Jag är 
tacksam om du vill delta i denna skriftliga intervju som ska utgöra materialet för min uppsats som jag 
skriver vid Stockholms universitet. Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare i lågstadiet beskriver 
och motiverar sitt arbete med högläsning.  
 
Dina svar kommer att hanteras helt konfidentiellt och varken du eller din skola kommer att kunna 
identifieras i uppsatsen. Medverkan är frivillig. Dina svar kommer inte att användas till något annat 
ändamål än mitt examensarbete och kommer heller inte att lagras på något sätt efter att detta arbete är 
skrivet.  
 
Jag har bifogat ett dokument med frågorna som du kan skriva direkt i och skicka tillbaka. skriv gärna i 
mailet tillbaka till mig din ålder, erfarenhet och vilken skola du arbetar på eller kommun. Svara så 
snart som möjligt på intervjufrågorna, men allra senast 19/4 behöver jag dina svar. Hör av dig om du 
undrar någonting! 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Kekkonen 
malin.kekkonen@hotmail.com 
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