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Sammanfattning
Studien undersöker och jämför hur fyra lärare arbetar medvetet med sin högläsning i klassrummet och
ifall deras arbete förändras mellan årskurs 4 och årskurs 6. Undersökningen är disponerad som en
multipel fallstudie, där varje enskilt fall först analyseras separat för att därpå korsanalyseras. För att
kunna besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes en empirisk undersökning där de fyra
fallen studerades genom metoderna enkät, observation, intervju och deltagarvalidering. Därefter
analyserades fallen utifrån den sociokulturella teorin om lärande, skolans styrdokument och tidigare
forskning inom ämnesområdet.
Resultaten ger en positiv inblick i lärares arbete med högläsning i klassrummet. De didaktiska val som
ligger bakom de deltagande lärarnas högläsning går att koppla till läroplanens syfte och centrala
innehåll. Lärarna verkar arbeta varierat och eleverna tränas med högläsningen som utgångspunkt i
läroplanens övergripande förmågor. Lärarna har alla märkt ett generellt minskat läsintresse hos barn
och elever men anser sig överlag inte märka så mycket av detta i sina egna klassrum, vilket de kopplar
till att de aktivt arbetar med att läsa högt för eleverna. Vidare anser de att elevernas språkutveckling
och ordförståelse gynnas av högläsning då de får lyssna till det skrivna ordet. Studiens lärare är
överens om att det är viktigt att avsätta tid till högläsning i undervisningen och använder sig av en
dialogisk uppläsning i sina klassrum, där högläsningen blir ett pedagogiskt verktyg. Endast en av
lärarna säger sig uttryckligen arbeta med specifika metoder och strategier utifrån ämnesdidaktisk
forskning, men vid besöken observerades att även de övriga lärarna intuitivt arbetar implicit med
lässtrategier i sin undervisning. Gemensamt för lärarna är att de ofta väljer att arbeta ämnesintegrerat
och att högläsningen blir en naturlig del i ett tematiskt arbete. De menar också att behovet av deras
högläsning i undervisningen snarast ökar i och med att eleverna blir äldre, då de möts av mer
komplexa texter ju äldre de blir.
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1. Inledning
I skolan är läsförmågan förväntad och för elever som inte kan läsa, och utan undervisande
textmedvetna lärare, blir skolgången besvärlig och tärande. Att inte kunna läsa påverkar elevers
identitet. Skolans uppdrag är att ständigt utveckla relation till text och göra språkmurarna lägre och
lägre och möjliga att kliva över. Världar ska öppna sig i skolan. För alla. (Körling, 2012, s.34)

Centralt för all inlärning är en bra läsförståelse. Utan förmågan att kunna förstå och tolka skriven text
minskar elevers inlärningsmöjligheter i och utanför skolan drastiskt och påverkar dem livet ut, även
deras framtida utbildning och yrkesval i vuxenlivet (Myrberg, 2001). Skolan har en viktig roll att spela
och vi tror att lärarens högläsning kan fungera som ett pedagogiskt verktyg beträffande elevernas
språkutveckling i klassrummet. Westlund (2012, s. 107) uppmanar lärare att under hela skoltiden läsa
högt för sina elever varje dag då högläsningen kan fungera som en gemensam väg in i språket på
många olika sätt.
Litteraturen har för oss alltid varit en källa till både lust, inspiration och lärande. Som vuxna märker vi
hur mycket detta har gett oss, något vi önskar att alla barn och unga ska få uppleva. Att ha läsande
vuxna omkring sig skapar förebilder, vilket är särskilt viktigt i dag när litteraturen konkurrerar med så
mycket annat i barn och ungas vardag.
De senaste årens PIRLS och PISA-resultat visar en betydande minskning av både elevers läsintresse
och läs- och skrivförmåga. Körling (2012, s. 6–7) konstaterar att vi inte högläser tillräckligt för våra
barn och kopplar detta till den minskade läsförmågan hos barn och unga av idag. Istället för att
beklaga oss över detta faktum, menar hon, bör vi blicka framåt, ta vårt ansvar och göra bättre i
framtiden. Litteratur och texter finns överallt och om vi högläser för våra barn och unga ger vi dem
stöttning i att orientera sig in i texterna och skapar relationer till böcker och läsning. Genom att ge dem
språk hjälper vi dem att utveckla deras eget språk och genom högläsning ger vi dem av det vi själva
kan, det vill säga att läsa, en förmåga att vara generös med.
Vi finner det intressant att som blivande mellanstadielärare studera och jämföra om och hur lärarens
högläsning används som pedagogiskt verktyg för att öka språkförståelsen och skapa bästa tänkbara
förutsättning för lärande i mellanåren. Tanken med studien är dels att belysa vikten av att lärares
högläsning fortsätter upp i åldrarna, dels att undersöka om lärares högläsning minskar i takt med att
eleverna blir äldre och i så fall vilka didaktiska val som ligger till grund för detta. Målet är inte att
skapa en generaliserad bild av lärares högläsning i mellanåren, utan att försöka upptäcka samband,
förstå och skapa insikt i frågan.
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1.1. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att, utifrån den sociokulturella teorin om lärande, skolans styrdokument och
tidigare forskning inom ämnesområdet, studera och jämföra hur fyra lärare arbetar medvetet med sin
högläsning i klassrummet och ifall deras arbete förändras mellan årskurs 4 och årskurs 6. Detta
undersöks utifrån följande frågeställningar:
1. Vilka didaktiska val ligger bakom syftet med lärarnas högläsning i klassrummet och hur kopplas
dessa till läroplanen, elevers läsintresse och språkutveckling?
2. Vilka metoder och strategier använder lärarna när de organiserar sin högläsning och har en
begränsad undervisningstid någon relevans för hur ofta lärarna läser högt för sina elever?
3. Vad anser lärarna själva om behovet av lärarens högläsning i undervisningen för elever i årskurs 4
jämfört med årskurs 6?
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2. Bakgrund
I följande kapitel definieras enskilda begrepps explicita innebörd i studien. Lärarens högläsning
kopplas till skolans nationella styrdokument, relevanta grundläggande teorier och tidigare forskning
inom ämnet redovisas och slutligen synliggörs högläsningens funktion i klassrummet.

2.1. Begreppsdefinition
Begreppet informant används synonymt i studien om dess deltagande lärare. I studiens resultat- och
diskussionsdel syftar elever på elever i årskurs 4 till årskurs 6. Mellanåren är en sammanslagen
benämning av elever i mellanstadiet. Vidare används begreppet högläsning i studien, om inget annat
anges, som en definition av när en vuxen läser högt för en eller flera lyssnare.
Andra för studien relevanta begrepp definieras löpande.

2.2. Skolans styrdokument
Den svenska skolan syftar till att erbjuda en för alla elever likvärdig utbildning. I uppdraget ingår,
enligt gällande läroplan (Skolverket, 2011, s. 7–10), att skapa demokratiska lärandemiljöer och främja
elevers tilltro till den egna språkliga förmågan och det egna lärandet i form av kommunikation,
diskussion och reflektion. Språket framställs som ”människans främsta redskap för att tänka,
kommunicera och lära” (Skolverket, 2011, s. 222), och som essentiellt för hur vi utvecklar vår identitet
och hur vi uttrycker våra känslor och tankar.
Undervisningen ska stimulera intresse för att läsa och skriva och eleverna ska ges möjligheter att
utveckla sina förmågor att läsa och analysera olika texttyper, urskilja språkliga strukturer och
formulera sig i tal och skrift (Skolverket, 2011, s. 222–223). I det centrala innehållet för svenska och
svenska som andra språk för årskurserna 4–6 (Skolverket, 2011, s. 224; 241) uttrycks att eleverna ska
ges förutsättningar att utveckla lässtrategier som hjälp för att förstå, tolka och analysera texters
budskap och mening – både på, mellan och bortom raderna (Skolverket, 2011, s. 225).
Även om lärarens arbete med högläsning i klassrummet inte explicit kan kopplas till skolans
styrdokument kan högläsningen, med utgångspunkt i läroplanens syfte och centrala innehåll, användas
som ett pedagogiskt redskap i arbetet. Enligt Chambers (2011, s. 68) är vi mer jämställda som lyssnare
än som läsare. Vid högläsningstillfällen kan alla elever delta på lika villkor, något som i sin tur gynnar
lässvaga elever. När eleverna får möta den upplästa texten förstärks dessutom intrycken av ords och
begrepps nyanser och värdeladdning. Eleverna kan i samtal kring det lästa öva på att använda sig av
ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, något som är en del av
det centrala innehållet för årskurserna 4–6 (Skolverket, 2011, s. 225).
Sammanfattningsvis ansvarar skolan för att varje enskild elev efter genomgången grundskola kan
använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket, Lgr 11, s. 13) och
att förmågor som att samtala, lyssna, förklara, resonera och uttrycka sig återfinns i samtliga ämnens
kunskapskrav. I arbetet med detta kan högläsningen användas som ett redskap som kan hjälpa eleverna
att nå målen.
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2.3. Teoretiska utgångspunkter
2.3.1. Sociokulturellt perspektiv på lärande
Grunden till det sociokulturella perspektivet på lärande lades av den ryske utvecklingspsykologen Lev
S. Vygotskij. Fokus ligger på samspelet mellan individen och kollektivet och vikten av aktiviteter och
interaktion betonas. Erfarenheter görs tillsammans med omvärlden och kollektivet och medieras
(förtolkas) för individen. Språket är centralt och genom kommunikation med omvärlden tar barnet in
begrepp som de senare kan använda sig av för att förstå och lära sig nya saker. Det sociokulturella
perspektivet riktar uppmärksamheten på barnets inlärningspotential och mot vad barnet kan lära sig
med hjälp av andra i vad som kallas för den proximala utvecklingszonen. Detta sker genom stöttning
där någon mer erfaren genom att modellera, utmana och uppmuntra, hjälper barnet framåt. Tanken är
att barnet så småningom ska klara av att utföra uppgiften på egen hand. (Säljö, 2010, s.65–68; 119–
133)
Människan ses som en biologisk varelse, av naturen given både fysiska och psykiska egenskaper och
resurser och som utvecklat olika redskap och verktyg (såväl intellektuella som fysiska) för att förbättra
sina möjligheter att utforska och bearbeta världen. Dessa redskap och verktyg benämns med ett
gemensamt namn som kulturella artefakter. Artefakterna medierar verkligheten för människor i
konkreta verksamheter – det vill säga individen hanterar omgivningen med hjälp av dessa kulturella
redskap som tolkar och förmedlar kontakten med omvärlden. (Säljö 2010, s.18–30; 66–67; 81)
Sammanfattningsvis kan sägas att det sociokulturella perspektivet på lärande framhäver att kunskaper
bygger på sociala och kollektiva aktiviteter. Människans utveckling och lärande anses ske i en social
praktik där kommunikationen förbinder det inre tänkandet med den yttre interaktionen. Mot bakgrund
av detta kan läraren genom att använda sig av högläsning som ett pedagogiskt verktyg öppna upp för
att skapa en ”social arena” i klassrummet (Magnusson, Malmgren & Nilsson, 2013, s. 26). En plats
byggd på en demokratisk grund där allas tankar är lika viktiga och där eleverna tillsammans lär sig av
varandras erfarenheter och röster. Genom att läsa högt för sina elever kan läraren modellera sina
läsförståelsestrategier och stötta eleverna i deras utveckling av att forma sina egna, och samtidigt
förmedlas även textens uppbyggnad och innehåll.
2.3.2. Kognitiv schemateori
Det finns även inre kognitiva processer som påverkar lärandet. Inom den kognitiva psykologin
studeras hur kunskap och erfarenheter lagras och struktureras i hjärnan och hur dessa senare kan
användas i nya situationer och byggas vidare på. I hjärnan finns kognitiva scheman i vilka alla våra
erfarenheter och upplevelser lagras som minnesbilder. Dessa aktiveras automatiskt när vi läser, hör
eller ser något som påminner om tidigare erfarenheter (Roe, 2014, s. 43–45).
Detta konstruktivistiska resonemang återfinns i Piagets (2013, s. 18–19) kognitiva teori om lärande där
han lyfter begreppen assimilation, ackommodation och adaption. Piaget framhäver att varje behov har
två syften; att införliva (assimilera) den yttre världens saker, människor och händelser med de i
individen sedan tidigare uppbyggda strukturer (scheman) och att anpassa (ackommodera) dessa
strukturer utefter den inhämtade informationen. Denna process utgör ett ständigt pågående och
sökande efter jämvikt (adaption) mellan de inre schemastrukturerna och nya kunskaper.
Resonemanget att kunskap kommer ur aktivitet förenar Piagets syn på lärande med det sociokulturella
perspektivet. Det som skiljer teorierna är främst att Piaget syn på lärande bygger på individualistisk
konstruktivism, där barnet anses utvecklas från ett egocentriskt tillstånd. Den kognitiva utvecklingen
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sker, enligt Piaget, när barnet själv genom sina egna aktiviteter studerar och konstruerar kunskaper
kring en i huvudsak passiv omgivning. I det sociokulturella perspektivet där betonas lärandet däremot
vara en del av en gemensam kultur och utvecklas genom sociala och kollektiva aktiviteter. (Säljö,
2010, s. 65–68)
Sammanfattningsvis skiljer sig således det sociokulturella perspektivet på lärandet från det
piagetanska, men den kognitiva utvecklingen av hjärnan är densamma och kunskap om detta är
betydelsefullt för förståelsen av lärande oavsett teoretiskt perspektiv. Schemateori handlar om att vi
när vi ska lära oss nya saker, under inlärningsprocessen kopplar samman det vi redan vet med det nya,
något som har stor betydelse när läsaren/lyssnaren möter texten.

2.4. Tidigare forskning
2.4.1. PISA och PIRLS
Denna studie tar sin utgångspunkt i PIRLS (Skolverket, 2007; 2012) och PISA:s internationella
resultatrapportering (Skolverket, 2010a; 2103), vars undersökningar visar på en negativ sjunkande
utveckling beträffande läsförmåga och läsförståelse både för elever i fjärde skolåret och för 15-åringar.
PIRLS 2006 (Skolverket, 2007) visar att elever i Sverige inte har läsundervisning i samma omfattning
som elever i de flesta andra länder. I rapporten framkommer att svenska elever i genomsnitt får 1,6
timmar läsundervisning varje vecka, att jämföra med andra länder vars elever i genomsnitt har 2,5
timmar i veckan. I den svenska läsundervisningen utgörs en stor del av den tiden av enskild tyst
läsning (Westlund, 2012 s. 60) trots att allt fler läsforskare belyser lärarens kompetens och medvetna
undervisning som nyckeln till god läsförståelse. Roe (2014, s. 163) kopplar resultat i en tidigare PISAundersökning, där elever som fått högre poäng på läsprov även uppgett att de blivit lästa för som små,
till högläsning. Resultaten, menar Roe, visar på att regelbunden högläsning bidrar till att barn lär sig
språkliga strukturer och kan uttrycka sig mer nyanserat.
Läsforskaren Caroline Liberg har i uppdrag från Skolverket (2010b) utfört en fördjupad analys av
resultaten i PIRLS och lyfter att undervisningen i den svenska skolan inte i tillräckligt hög grad stöttar
utvecklingen av den mer avancerade läsningen. Hon poängterar att detta är alla lärares ansvar, oavsett
ämnestillhörighet. Det är, enligt Liberg, essentiellt att läraren undervisar eleverna i
läsförståelsestrategier och metakognition samt lägger upp sin undervisning utifrån elevgruppens
kollektiva förförståelse genom att använda sig av textsamtal i klassrummet (Skolverket, 2010b, s. 8–
10).
2.4.2. Utvecklingspsykologiskt perspektiv
Maryanne Wolf, kognitionsforskare och utvecklingspsykolog, lyfter det faktum att vi inte är födda till
läsare (2012, kap. 1). Skriftspråket, och därigenom indirekt läsningen, är en mänsklig uppfinning som
tillkom bara för några tusen år sedan. Detta, understryker Wolf, får pedagogiska följder:
Eftersom det inte finns några gener som är specifika för läsning, vilket betyder att vår hjärna måste
koppla samman äldre strukturer för syn och språk, måste varje barn i varje generation kämpa hårt för
att lära sig att läsa. […] För att kunna tillägna sig denna onaturliga färdighet behöver barn
undervisningsmiljöer som stöttar alla de delar av systemet som behövs för att hjärnan ska kunna läsa.
(Wolf, 2012, s. 31)

Forskning påvisar att det finns en korrelation mellan hur ofta ett barn får lyssna till högläsning och hur
bra han eller hon senare kommer att bli på att läsa. Den gemensamma högläsningsstunden skapar
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trygghet och känslan av att vara betydelsefull och omtyckt, samtidigt som barnet möter skriftspråket
och alla dess beståndsdelar. Detta, menar Wolf (2012, s. 96–97), är den bästa tänkbara grunden för
läsinlärning och något som inte ens kognitions- eller pedagogikforskare hade kunnat utforma på ett
bättre sätt.
2.4.3. Läsförståelse
De flesta forskare är eniga om att läsning förutsätter att läsaren aktivt går in i texten med sina egna
tankar, reflektioner och värderingar (Roe, 2014, s. 29). Att ha en god läsförståelse innebär att läsaren
kan skapa mening i det lästa. Detta är en komplex process som kräver att läsaren i ett kontinuerligt
samspel med texten kan tolka, resonera och dra slutsatser under läsningen. I takt med att eleverna blir
äldre får de fördjupa sig i allt mer komplicerade texter och läsningen övergår från att vara något de gör
för att bli bättre på att läsa till att vara ett redskap för att lära och uppleva (Roe, 2014, s. 18; s. 33).
RAND Reading Study Group har under ledning av Catherine Snow (2002) utvecklat riktlinjer gällande
faktorer som tillsammans bidrar till utvecklandet av en god läsförståelse. Det behövs, menar de,
explicit undervisning i läsförståelse och de framhåller att väl utbildade lärare genom hela skolgången
kontinuerligt måste lotsa sina elever genom läsförståelseprocessen med hjälp av olika strategier.
Läsförståelseprocessen är ett långtidsprojekt tänkt att resultera i att eleverna som vuxna individer ska
klara av att läsa en mängd olika sorters texter med lätthet och intresse, utveckla djupare förståelse och
bygga nya kunskaper (Snow, 2002, s. 14).
Snow (2002, s. 13–16) utgår från tre samverkande beståndsdelar i läsförståelseprocessen: läsaren,
texten och aktiviteten vilka i sin tur är beroende av den omgivande sociokulturella kontexten. Läsarens
ålder, kognitiva kapacitet, kunskaper, erfarenheter, ordförråd, koncentration, motivation, intresse med
mera påverkar läsförståelsen. Textens uppbyggnad, grammatik och innehåll påverkar processen, vilken
är individuell beroende på vem läsaren är. Under läsningen interagerar läsaren med texten och
beroende på läsningens syfte blir läsningen olika. Vem som läser vad och i vilket syfte integreras
slutligen med var, när och med vem läsningen sker.
Genom metodisk kunskap byggd på teorier kan läraren skapa en kunskapsutvecklande undervisning
genom att dels ge eleverna stödstrukturer för hur de kan förstå längre texter och dels flytta fokus från
antalet lästa sidor till förmågan att skapa mening av textens innehåll (Danelius 2010, s. 109–116). I
arbetet med detta kan lärarens medvetna högläsning användas som stöttning i mötet mellan elever och
text. Då både texten och läsaren/lyssnaren är färgade av ideal och värderingar, och textens språkliga
form kan ligga inom eller utanför läsarens/lyssnarens språkliga förmåga, kan högläsningsstunden ligga
som grund för ett gemensamt förtydligande och en breddad förståelse i arbetet med att skapa mening i
det lästa.
Sammanfattningsvis uppkommer läsförståelse utifrån ett samspel mellan läsare, text och aktivitet och
påverkas av den sociala och kulturella omgivningen i vilken den sker. Genom hela processen är det
viktigt att kompetenta lärare ger eleverna stöttning i att tolka och förstå det lästa innehållet, något som
med fördel kan modelleras genom lärarens högläsning.
2.4.4. Forskningsbaserade lässtrategimodeller
Här beskrivs kortfattat tre för studien relevanta modeller med dokumenterad effekt på läsförståelse.
Reciprocal Teaching (RT) Reciprok undervisning är en modern tillämpning av Vygotskijs teorier och
används för att stärka elevernas förmåga att lära av text. Reciprocal betyder ömsesidig och modellen
går ut på att i gemensamma samtal om texter skapa mening och förståelse. Lärare och elever
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samarbetar i att läsa och öva fyra nyckelkompetenser som när de tränas medvetet leder till ökad
läsförståelse: att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. Det centrala i
undervisningsmodellen är att läraren i dialog vägleder eleverna genom lärarledda aktiviteter för att öva
strategierna. Allteftersom strategianvändningen befästs hos eleverna överlämnas ansvaret mer och mer
till eleverna, tills användandet är automatiserat under den egna läsningen. (Westlund, 2012, s. 75-79)
Transactional Strategies Instruction (TSI) Transaktionell strategiundervisning bygger vidare på RT
och utgår från samma fyra grundstrategier (förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter, sammanfatta).
Modellen grundar sig på ömsesidigt utbyte mellan lärare och elever och det meningsskapande som
inträffar mellan lärare och eleverna runt texten. I användandet framhålls vikten av tänka-högtmodellering för att synliggöra hur strategierna används. Strategiundervisningen är tänkt att användas
under hela skoltiden och utgår ifrån att samtala om strategier och syftet med dem. Lärandet sker i
grupp för att kunna utbyta idéer och läraren värderar inte elevernas svar i rätt eller fel. (Westlund,
2012, s. 80-82)
Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) Begreppsorienterad läsundervisning bygger på att
elevernas naturliga nyfikenhet där målet är att eleverna ska inse att det är genom läsningen de kan få
svar på sina frågor och utveckla kunskaper. Modellen lämpar sig speciellt väl för samhälls- och
naturvetenskapliga ämnen för att bygga vidare på elevers naturliga nyfikenhet om hur världen och
naturen fungerar. Byggstenarna i modellen är bland annat att aktivera elevernas förkunskaper genom
olika begrepp, att uppmuntra till frågor och att låta eleverna aktivt söka information och fundera över
de egna tankeprocesserna. Eleverna summerar och integrerar information, organiserar kunskapen
grafiskt och att redovisar sin kunskap. (Westlund, 2012, s. 83-87)
Sammanfattningsvis kan sägas att alla dessa modeller följer det centrala i Vygotskijs tankar
beträffande det sociokulturella perspektivet på lärande. Läraren stöttar och vägleder eleverna i deras
lärande genom att i dialog kring de lästa texterna modellera hur strategierna användas för att fördjupa
förståelsen om textens budskap och innehåll. Efter hand kan eleverna sedan själv använda sig av
strategierna.

2.5. Arbete med högläsning i skolan
2.5.1. Läskompetens
Dagens samhälle har genomgått en radikal förändring där skillnaden mellan praktiska och teoretiska
utbildningar, och yrken, minskar. Det nya teknologiska samhället har dessutom blivit allt mer
automatiserat och kräver idag att vi själva utför många tjänster som tidigare sköttes av yrkeskunniga
personer. Detta innebär att det ställs allt högre krav på den enskilde individens läs- och
tolkningsförmåga, vilket indirekt ställer högre krav på skolan när det gäller att ge eleverna
läsfärdigheter och textförståelse. Läskompetens är idag avgörande både för elevernas möjlighet att ta
till sig kunskaper och för deras framtida förmåga att klara sig i samhället. Enligt Roe (2014, s. 15–16;
18–23) gör detta läsundervisningen i skolan till alla lärares gemensamma ansvar, oavsett vilket ämne
de undervisar i. Det är lärarnas uppdrag att hjälpa eleverna att utveckla sina kunskaper både
ämnesmässigt och textmässigt. Att eleverna förstår det de läser och kan använda sig av innehållet
ställer krav på lärarens egen kompetens gällande texters uppbyggnad, språkbruk, genrer och inte minst
olika lässtrategier.
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2.5.2. Lärarkompetens
Internationella studier lyfter ofta fram lärarens kompetens som den enskilt viktigaste faktorn när det
kommer till elevernas förmåga att nå kunskapsmålen. I en rapport på uppdrag av OECD (McKinsey &
Company, 2007) påvisas det faktum att kvaliteten hos ett utbildningssystem aldrig kan vara högre än
kvaliteten och kompetensen hos de undervisande lärarna. Det svenska Konsensusprojektet (Myrberg,
2003, s. 7–9) identifierar en hög lärarkompetens som den enskilt viktigaste beståndsdelen när det
gäller pedagogik som på ett verksamt sätt förebygger uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter. Även
lärar-elevrelationer påverkar elevernas inställning och prestationer (Hattie, 2014, s. 166–167). Genom
att knyta personliga och gemensamma band, lyssna till eleverna och värdesätta deras kunskaper och
erfarenheter bildas en trygg gemenskap i klassrummet, samtidigt som där skapas en positiv känsla
kring skolan och lärande.
”Vilket århundrade undervisar du i?” Frågan ställs av Molloy (2011, s. 139) med avsikten att påvisa
det faktum att lärare ofta undervisar på samma sätt som deras egna lärare undervisade dem. Detta kan
leda till att undervisningsmetoder förs vidare från generation till generation. Hon menar att det många
gånger finns ett gap mellan den senaste forskningen inom läs- och skrivutveckling och den faktiska
undervisningen i våra svenska klassrum. Svaret på den didaktiska frågan hur bottnar, enligt Molloy, i
olika lärandeteorier. Nutida ämnesdidaktisk forskning är lätt tillgänglig och Molloy anser att det är
varje lärares ansvar att kontinuerligt fortbilda sig. Det håller inte längre för lärare att undervisa som de
alltid har gjort om de inte kan koppla sina didaktiska val både till målen i gällande kursplan och till
modern forskning (Molloy, 2011, s. 140).
Sammanfattningsvis är således lärarens kompetens oerhört viktig för elevernas prestation och det är
essentiellt att läraren betänker de didaktiska valen bakom undervisningen. Lika viktigt är att skapa ett
gott klassrumsklimat och goda relationer. I arbetet med detta kan högläsningen användas som ett
verktyg då ”En högläsningsstund är en gemensam stund […] en stund av närhet.” (Körling, 2012, s.
11). Genom att läraren läser högt för eleverna skapas en känsla av gemenskap och elevernas
individuella erfarenheter kan aktualiseras på lika villkor i samtal, aktiviteter och kollektiva
reflektioner.
2.5.3. Ett högläsande klassrum
Enligt Myrberg (2003, s. 9) är det viktigt att läraren inte släpper sina elever när de lärt sig att läsa
flytande utan fortsätter att ge dem systematisk vägledning då det behövs en medveten läs- och
skrivpedagogik även efter de inledande skolåren. Att kontinuerligt fortsätta arbetet med att modellera
hur eleverna kan angripa svåra texter, nya ord, dra slutsatser utifrån texten och skapa inre bilder om
textinnehållet är nödvändigt. Läraren måste även göra eleverna medvetna om det egna lärandet och
den egna förståelsen. Utmärkande för en god läsare är inte att vederbörande alltid förstår, utan att han
eller hon själv kan avgöra när förståelsen brister. I utvecklandet av dessa förmågor anser Myrberg att
högläsning för eleverna och samtal om det lästa innehållet är ett nödvändigt medel.
I arbetet med detta passar dialogisk uppläsning, en benämning på ”Att använda högläsningsstunden
som ett pedagogiskt verktyg för att öka språkförståelsen” (Westlund, 2012, s. 142). Chambers (2014,
s. 64) poängterar att det är nödvändigt att läsa högt för barn, helst varje dag, för att de ska kunna
utvecklas till läsare och att detta bör ske under hela skoltiden. Högläsningen hjälper till att bygga broar
till skriftspråket, den ger oss möjlighet till att förmedla vad läsning är samtidigt som vi kan ge eleverna
förståelse för att läsförmågan ständigt utvecklas (Körling, 2012, s. 6).
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Det självständiga läsandet föds ur högläsningen. Högläsning är något annat än muntligt berättande
eftersom det är skriven text som läses upp, något som gör att syntaxen blir annorlunda och att orden
artikuleras på att annat sätt. Detta förbereder inte bara små barn för deras läsning, utan utvecklar och
stärker även äldre barn som redan kan läsa, till att bli mer självständiga läsare. Högläsning tillför
texten en ny dimension och att regelbundet läsa högt för eleverna ger dem både insikt i språkliga
strukturer och ett nyanserat uttryckssätt (Roe, 2014, s. 163). Gibbons (2013, s. 153) menar att just
lyssnandet är nyckeln bakom språkutveckling, i synnerhet för andraspråkselever, och att det eleverna
lär sig i en viss situation bidrar till förståelse i en annan genom att eleverna får språkliga förebilder.
Under den medvetna högläsningen erbjuds eleverna möjligheter att förstå den aktuella texten och dess
sammanhang, vilket bygger på deras kunskaper både beträffande textstruktur och ordförråd.
Det finns även en problematik gällande skillnaden mellan att kunna läsa och att verkligen förstå det
man läser (Molloy, 1996, s. 9). Många elever som läser skönlitteratur saknar språket för att tala om det
lästa. Att kunna beskriva den egna erfarenheten av läsningen och diskutera denna och gå vidare med
nya erfarenheter. Arbetet med skönlitteratur som bas i klassrummet kan användas både för
språkutveckling och personlig utveckling för eleverna. I litteraturen finns inte bara en rikedom av
ordförråd och språk utan där finns också äventyr att uppleva och mänskliga problem och erfarenheter
att lära av. Det är här det dialogiska klassrummet kommer in och det är lärarens uppgift att se till att
allas röster blir hörda och att skapa en gemensam samling av erfarenheter som eleverna kan ta del av
(Molloy, 1996, s. 10).
Sammanfattningsvis är det viktigt att skapa tid för högläsning i klassrummet för att elever ska kunna
utveckla sin läsförmåga likväl som sin läsförståelse. I arbetet med detta är det viktigt att använda den
tiden till att aktivt hjälpa eleverna att bli bättre läsare.
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3. Metod
Grundläggande för vårt val av metod är den filosofiska tanken om en hermeneutisk cirkel.
Bakgrundskunskaper vävs samman med nya erfarenheter och observationer för att slutligen bilda nya
tolkningar (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 34). För att kunna besvara studiens syfte och
frågeställningar genomfördes en empirisk undersökning av fyra lärares medvetna högläsning i
undervisningen. Då arbetet följer en holistisk utgångspunkt, det vill säga att alla delar ingår i en helhet
(Gilje & Grimen, 2007, s. 74), valdes en fallstudies struktur. En fallstudie är en djupgående
undersökning av ett enskilt fall där flera metoder används för att tillsammans ge ett rikt material som
analyseras (Denscombe, 2009, s. 59–62; Johansson & Svedner, 2010, s. 62). Möjligheten att använda
sig av flera metoder vid datainsamling ökar undersökningens tillförlitlighet, då kombinationen av olika
metoder ger ett bredare analyseringsunderlag (Repstad, 2007, s. 28). För att skapa möjlighet att
upptäcka samband och nå ökad förståelse och insikt i frågan genomfördes fyra parallella fallstudier.
Vid användande av en så kallad multipel fallstudie analyseras de olika fallen först separat för att
därefter korsanalyseras (Merriam, 1994, s. 164). Varje enskilt fall undersöktes med hjälp av fyra olika
metoder: enkät, observation, intervju och deltagarvalidering för att ge insyn i olika aspekter. Att
använda sig av en komparativ metod där reflektioner kan jämföras sinsemellan, skärper ofta både
iakttagelse- och analyseringsförmågan (Repstad, 2007, s. 38).
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Figur1: Modell över hur de fyra fallen först undersöktes separat för att därefter korsanalyseras.

3.1. Urval
För att kunna besvara studiens syfte ansågs det nödvändigt att inkludera lärarna i undersökningen.
Initialt var tanken att i kommunala skolor i Stockholms kranskommuner undersöka och jämföra tre
lärares medvetna högläsning. Detta i ett försöka att skapa ett likvärdigt utbud. Kriterier för studiens
deltagare var att de skulle ha lärarexamen, idag undervisa i skolans mellanår och ha undervisat både i
årskurs 4 och i årskurs 6. Missivbrev (bilaga 2) mejlades till rektorer på ett tjugotal tänkbara skolor
och en Facebookefterlysning (bilaga 1) lades ut på ett flertal forum för lärare. Efterlysningen på
Facebook genererade i de två första deltagande lärarna till vilka missivbrev (bilaga 2–3) skickades via
mejl efter en inledande kontakt.
Då vi relativt långt in i studien endast fått tag i dessa två lärare kontaktade vi efter personlig kännedom
och rekommendationer ytterligare en kommunal skola samt även en fristående skola. Detta genererade
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den tredje informanten, en lärare i den fristående skolan. Efter inbokade möten med de tre lärarna
kontaktades vi av kandidaten från den kommunala skolan. Vi valde då att utöka studien till totalt fyra
deltagare, vilket möjliggjorde uppfyllandet av det ursprungliga kriteriet samtidigt som det medförde en
ytterligare variabel i form av lärare på den fristående skolan i Stockholms innerstad. Således är
relationerna till de olika skolorna och lärarna olika.
Efter inledande kontakt med informanterna skapades fiktiva namn både för lärarna och de skolor de
arbetar på utifrån de fyra väderstrecken: Fröken Norr – Norra skolan, Fröken Söder – Södra skolan,
Fröken Öster – Östra skolan och Fröken Väster – Västra skolan. De deltagande lärarna presenteras
närmare under kapitel 4. Resultat.

3.2. Material och metoder för datainsamling
3.2.1. Enkät
Inför inbokade intervjuer ombads informanterna att besvara en strukturerad ensidig enkät (bilaga 5),
vilken skickades ut via mejl, besvarades och sändes tillbaka på samma sätt. Då enkäter i huvudsak ger
bred men ytlig information (Johansson & Svedner, 2010, s. 23), hade detta inte varit lämpligt som
enda metod för studien då denna söker förstå och skapa insikt i frågan om lärarnas arbete med
medveten högläsning i klassrummet. Däremot passade den som kompletterande undersökningsmetod.
Syftet med enkäten var dels att förbereda informanterna inför intervjun genom att få dem att reflektera
över sin högläsning, dels att fungera som tidsbesparande komplement för att minska
transkriberingsmaterialet. Enkäten inleddes med kortfattade frågor av fast karaktär, för att avslutas
med en öppen fråga som krävde mer eftertanke. Detta då det är fördelaktigt att börja med konkreta och
lättbesvarade frågor för att senare gå vidare till mer sammansatta frågor (Bell, 2006, s. 147). De flesta
data som efterfrågades i enkäten var av kvantitativt slag gällande utbildning, antal arbetade år,
undervisande årskurser/ämnen och högläsningstid per vecka. En kvalitativ fråga beträffande didaktiska
val bakom högläsningen avslutade enkäten. Deltagarna skrev sina svar i formaterade svarsrutor, vars
omfång angav storleken på det förväntade svaret.
3.2.2. Observation
Klassrumsobservationer av lärarnas högläsning genomfördes utifrån ett semistrukturerat (Stukát, 2011,
s. 55–59) observationsschema (bilaga 7). Fokus under observationerna var lärarnas högläsning, hur
arbetet strukturerats med eventuella aktiviteter före, under och efter läsningen, eventuella
läsförståelsestrategier och elevernas intresse. Observationerna dokumenterades skriftligt i
observationsprotokollet.
Anledningen till valet av observation som en av studiens metoder är att enkäter och intervjuer riskerar
att vara missledande då det inte är säkert att de deltagande informanterna är sanningsenliga (Stukát,
2011, s. 55–59). De kan av någon anledning svara på ett sätt de tror förväntas av dem, istället för att
redovisa vad de faktiskt gör. Genom att använda sig av observation hämtas kunskaperna direkt ur sitt
sammanhang. Då syftet med observationerna var öppet är det värt att notera att risken ändå finns att
deltagarna kan ha betett sig annorlunda då de varit medvetna om varför de iakttagits och att vi som
observatörer kan ha påverkat dem så att de förändrat sitt beteende (Stukát, 2011, s. 57–58).

11

3.2.3. Intervju
Fyra separata kvalitativa intervjuer genomfördes med de deltagande lärarna för att få mer djupgående
information. I en kvalitativ intervju kan frågorna variera mellan intervjuerna, då endast frågeområden
är strukturerade medan kategorin av under- och följdfrågor kan variera beroende på den intervjuades
respons (Johansson & Svedner, 2010, s. 35). Detta upplägg skapar en dialog och gör det möjligt att
anpassa frågorna efter aktuell informant.
Då intervjun följer ett semistrukturerat mönster användes en intervjuguide (bilaga 6), i vilken studiens
syfte och frågeställningar enligt områdesprincipen utgör intervjuns frågeområden och underfrågor
(Dalen, 2008, s. 31–31). Inledningsvis ställdes allmänna frågor kring högläsning och elevers
läsintresse för att skapa dialog. Därefter övergår intervjun till mer centrala frågor beträffande syfte och
mål utifrån styrdokumenten. Då en intervjus resultat är beroende av informantens vilja att delta och
svara så öppet som möjligt är det viktigt att de ”känner förtroende för intervjuaren och respekterar
syftet med intervjun” (Johansson & Svedner, 2010, s. 36–37). Inför de inplanerade intervjutillfällena
fick informanterna därför tillgång till intervjuguiden i förväg för att dels kunna förbereda sig i lugn
och ro, dels lämna sitt samtycke till intervjun.
Intervjuerna spelades efter godkännande in och skriftliga sammanfattningar gjordes för att skapa
tillfälle till naturlig spegling, en teknik med syftet att få den intervjuade att dröja kvar vid ämnet
(Johansson & Svedner, 2010, s. 36–37). Anteckningarna blev dessutom en buffert i fall att något
skulle hända med det inspelade materialet. För bästa möjliga återgivning utfördes transkriptionerna av
intervjuerna, i enskildhet, redan samma dag då mötet fanns färskt i minnet.
3.2.4. Deltagarvalidering
Efter bearbetning av intervjudata gavs möjlighet till deltagarvalidering. Det transkriberade materialet
mejlades till respektive lärare och de uppmanades att läsa igenom innehållet och återkomma med
eventuella kommentarer och rättelser. Denna typ av deltagarkontroll ökar studiens validitet (Merriam,
1994, s. 179–180) samtidigt som vi dessutom anser att det av etiska skäl är viktigt att låta studien vara
öppen och låta deltagarna ta del av transkriberingen.

3.3. Genomförande
Arbetet har följt en strukturerad tidsplan, både en övergripande och en detaljerad, där en så klar bild
som möjligt av undersökningens fortskridande, ansvarsfördelning och tidsramar lagts upp.
Val av ämnesområde gjordes gemensamt redan innan kursstart och syfte, frågeställningar och metoder
fastställdes och planerades under den första arbetsveckan. Urvalsprocessen, se kapitel 3.1. Urval,
påbörjades under den andra arbetsveckan. Parallellt med urvalsprocessen pågick arbetet med
datainsamlingsmetoder, och material för detta skapades, se 3. Metod; 3.2. Material och metoder för
datainsamling. Enkät inför intervju och intervjuguide mejlades i tur och ordning till informanterna och
möten för observation och intervju bokades och genomfördes. Datainsamlingen på skolorna pågick
under två veckor. Endast två av informanterna återkom med godkännande av den transkriberade
intervjun innan studien färdigställdes.
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3.4. Bearbetning av material och analysmetoder
Vid bearbetning av material och analysmetoder har följande tredelade kategoriseringsmetod hämtad
från Hjerm, Lindgren och Nilssons bok Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (2014, s. 31–43)
använts:
1. Reduktion av data (kodning)
2. Presentation av data (tematisering)
3. Slutsatser och verifiering (summering)
För underlätta organisering av det insamlade materialet utformades de olika dokumenten redan från
början utifrån en enhetlig layout. Insamlad data sparades i strukturerade mappsystem på dator och i
pappersform. Arbetet med att reducera det insamlade materialet och göra det mer hanterbart har
beroende på material och metod sett olika ut. De av informanterna ifyllda enkäterna inför intervjun
sammanställdes i en tabell (bilaga 8) för att informationen lättare skulle kunna överskådas. Likaså
gjordes en sammanställning av de fyra klassrumsobservationerna i tabellform (bilaga 9). Intervjuernas
transkriberingar skrevs ut och överstrykningspennor användes för att strukturera innehållet i tre
kategorier baserade på syftets frågeställningar. Resultatet av de fyra individuella fallstudierna
presenteras utifrån ett tematiskt mönster för att underlätta jämförelser, se kapitel 4. Resultat. Därefter
summeras den multipla fallstudien i sin helhet under kapitel 5.

3.5. Sanningsvärde och överensstämmelse
Merriam (1994, kap. 10) resonerar kring validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning och lägger
fram termerna sanningsvärde och överensstämmelse som lämpligare för en fallstudie. När det gäller
studiens sanningsvärde (validitet) stärker användningen av deltagarvalidering detta, likaså
tillämpningen av triangulering då flera forskningsresultat, informationskällor och metoder har använts.
Triangulering stärker dessutom även studiens överensstämmelse (reliabilitet), något som även
redovisning av tidigare forskning, urvalskriterier och beskrivning av metoder och genomförande gör.
De eventuella betänkligheter som finns beträffande studiens resultat är främst vilken påverkan bristen
på villiga kandidater kan innebära. Det faktum att studiens fyra informanter visade sig vara de enda
intresserade, kan betyda att de valt att delta på grund av ett eget brinnande intresse för högläsning.
Samtidigt är studiens syfte att studera och jämföra hur fyra lärare arbetar med sin högläsning i skolan
och ifall deras arbete förändras i takt med att eleverna blir äldre, vilket kan sökas svar på oavsett
lärarens eget syfte bakom att delta i studien. Medvetenhet finns om att det är svårt att generalisera
studiens resultat och då ”människans beteende inte är statiskt utan föränderligt” (Merriam, 1994, s.
180) kan det bli problematiskt att exakt upprepa undersökningen.

3.6. Etiska aspekter
Johansson och Svedner (2010, s. 22) framhäver vikten av att visa respekt och hänsyn gentemot de
personer som deltar i ett examensarbete, något vi ansträngt oss för att göra. Vi har kontinuerligt utgått
från Codex regler och riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011a) och Vetenskapsrådets (2011b) allmänna
regler och etiska aspekter. Medvetenhet finns om att Vetenskapsrådet inte längre aktivt använder sig
av tidigare Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
(Vetenskapsrådet, 2002) utan numera hänvisar till God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011b). Vi
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har ändå valt att använda oss av de tidigare formuleringarna då dessa, enligt oss, tydligt klargör de
etiska aspekter som betänkts vid kontakt med informanterna:
Vid kontakt med skolor och lärare betänktes informationskravet. Studiens syfte angavs tydligt, vi
presenterade oss med namn och kontaktuppgifter, angav institution och påtalade att studien följer
gällande forskningsetiska regler och riktlinjer. Samtyckeskravet uppfylldes genom att de deltagande
fick information om att deras medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas och de fick
dessutom ta del av och godkänna respektive transkribering. Då studiens fokus ligger på lärarens arbete
begärdes inga tillstånd från föräldrar inför klassrumsobservationerna. Konfidentialitetskravet har till
fullo respekterats och de deltagande lärarna samt deras skolor har i studien getts fiktiva namn för att
värna om deras anonymitet. Vid all kommunikation via mejl till skolor och lärare har endast en
mottagare i taget använts för att inte visa information över andra tillfrågade eller deltagande
skolor/lärare. All transkribering och analys av data utfördes i enskildhet utan utomståendes närvaro.
Trots detta går det inte att utesluta att vissa av studiens läsare känner igen någon av de inblandade. Då
vår närvaro, och likaså vårt syfte, var öppet när vi besökte skolorna kan exempelvis nära kollegor
känna igen någon av informanterna. Slutligen uppfylls även nyttjandekravet genom att allt insamlat
material endast kommer att användas i forskningssyfte.
Den färdiga studien skickas till alla deltagande lärare innan publicering, detta för att behålla den
öppenhet som varit grundläggande i arbetet.
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras de fyra lärarna och resultaten av undersökningen redovisas separat utefter ett
enhetligt tematiskt mönster för att underlätta ett jämförande. Tabeller med sammanställningar av
enkätsvar och observationer återfinns i bilaga 8 och bilaga 9.

4.1. Fröken Norr
Fröken Norr arbetar på en F-6 skola i norra Stor-Stockholm. Hon är utbildad förskollärare och lärare
för de yngre åldrarna, årskurs 1-6, med utbildning inom läs- och skrivinlärning. Fröken Norr har
arbetat som lärare i årskurs 4-6 i nio år och undervisar i svenska, svenska som andraspråk, engelska,
bild, samhällskunskap, historia och religion. I dag är hon mentor för en årskurs 6 och undervisar i sina
ämnen. Observationen genomfördes under en lektion i svenska. Intervjun gjordes i enskildhet i
skolbiblioteket efter lunch.
4.1.1. Didaktiska val kopplat till läroplan, läsintresse och läsförmåga
Fröken Norr uppger i enkäten att de didaktiska val som ligger bakom hennes högläsning främst är att
”Ge alla barn ’läsupplevelser’ oavsett om de själva kan, vill, orkar, tycker om, inte tycker om att läsa
egna böcker […] ge dem kunskap om olika ämnen och omvärlden”. Hon anger vidare att högläsningen
även fungerar som ”förstärkning av teman vi arbetar med i olika ämnen, grund för värderingsövningar
[och] inspiration till eget skrivande”. I intervjun berättar hon att hon själv har ett stort läsintresse ”jag
brinner för att läsa” men hon har överlag märkt att elevernas läsintresse är ganska lågt; ”Det är färre
och färre barn som läser böcker själv, hemma.” Hon fortsätter och säger ”Det är också därför, måste
jag säga, en av de stora anledningarna till att jag läser jättemycket FÖR barnen”. Fröken Norr uppger
att eleverna genom att lyssna till det skrivna ordet ges tillfällen att utveckla sin grammatik och
skriftmedvetenhet; ”hör olika sätt att använda språket […] dom lär sig meningsbyggnad [och]
grammatiskt sätt”. Att diskutera kring litteratur, menar hon, ger eleverna möjlighet att träna ”förmågan
att argumentera… att analysera å så vidare” eftersom eleverna får möta olika typer av livsöden, vilket
kan ligga till grund för värderingsövningar. Samtidigt påpekar hon att det är viktigt att inte glömma
bort att ”fokusera på motivation å glädje också”. Avslutningsvis lyfter Fröken Norr högläsningens
fördelar för elever som har svenska som andraspråk; ”det blir ju verkligen ett sätt för dom att lära sig
språket”.
4.1.2. Metoder, innehåll och undervisningstid
Fröken Norr uppskattar att hon i genomsnitt läser högt för eleverna i mellan 60-90 minuter (ren
läsning) varje vecka. Hon håller med om att högläsning tar tid, men att det är viktigt att avsätta tid för
det. En fördel med att hon undervisar i flera ämnen är att det gör att hon kan integrera och koppla
högläsningen till så mycket annat än bara svenskan; ”Jag vet att många väljer bort högläsningen, för
att det tar tid. Eller man kanske bara gör det en gång per år eller nåt sånt. Man läser en bok eller...
Men, jag gör tvärt om. Jag hittar böcker där jag får in så mycket andra ämnen och så utgår jag ifrån
det. Och då får dom ju så mycket gratis…”. De arbetar även mycket med läsförståelse på annat sätt.
”vi läser ju noveller, vi läser små kåserier. Alla möjliga slags texter och så. […] flera stycken i veckan
och analyserar och pratar och så jobbar med språket på många sätt”. Högläsningen brukar varieras på
olika sätt; ”Dels läser jag alltid mycket själv […] jag kör också, mycket med klassuppsättningar”. Då
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brukar undervisningen varvas med att läraren och eleverna läser högt tillsammans genom
”stafettläsning och annat”. Men vikten ligger ändå på att läraren läser högt och eleverna följer med i
sina böcker. Ibland arbetar de med litteraturseminarier där klassen haft två eller tre klassuppsättningar
samtidigt.
Beträffande olika lässtrategier säger Fröken Norr ”Jag är nog en ihopvävare”. Hon berättar att hon vet
andra lärare som arbetar med En läsande klass (ett läsprojekt startat av lärare om hur man kan arbeta
med lässtrategier i klassrummet) och att hon kan tänka sig att göra detta ”om jag får en fyra nästa år
som jag vet att jag ska följa”. I nuvarande klass, som hon tog emot i årskurs fem, valde hon att inte
introducera dessa explicita lässtrategier; ”När dom va i femman kände jag, nä dom är för stora”.
Vid observationstillfället ber hon innan läsningen eleverna att sammanfatta vad som hänt hittills och
en gemensam diskussion kring huvudpersonens känslor och upplevelser inleds. I samtalet synliggörs
detaljer och inferenser görs till verkligheten. Boken utspelar sig i Mocambique, och ett par elever
utforskade kartan i klassrummet för att se vart landet ligger. Tillsammans med Fröken Norr arbetar
klassen med att förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta. Lärandet sker i dialog och
Fröken Norr ställer frågor kring texten; ”Varför kände hon så tror ni?”. Efter läsningen arbetar
eleverna i Min bok om böcker med frågor som behandlar både konkreta händelser i boken, mellan
rader frågor om känslor, inferenser till landet där boken utspelas och önskan om miljöbeskrivning
både i ord och bild. Fröken Norr skriver både frågorna och karaktärernas namn på tavlan, läser
frågorna högt för eleverna och förtydligar för dem om så behövs. Påpekar att det handlar om deras
egen uppfattning och att det inte finns något rätt eller fel svar.
4.1.3. Behovet av lärarens högläsning i åk 4 gentemot i åk 6
Gällande behovet av lärarens högläsning i undervisningen poängterar Fröken Norr hur viktigt hon
tycker högläsningen är genom att säga ”Det är FANTASTISKT å se hur barn utvecklas med hjälp av...
av litteraturen. Och just allt som hör till då, efteråt och före. […] Vad vi gör med självkänslan”.
Fröken Norr uppger att i hennes klassrum avtar inte högläsningen på minsta sätt, med att eleverna blir
äldre. ”Tvärt om! […] Jag läser JÄTTE mycket för eleverna och dom ABSOLUT älskar, att man läser
för dom”. Hon framhäver också att det är viktigt att inte glömma bort böcker med bilder, även för de
lite äldre eleverna; ”Kate di Camillo, till exempel […] det kan vara väldigt komplicerade saker, men
visar du bilder, också […] det blir ju ännu en dimension, plus att du kan ta in ämnet bild också i det”.

4.2. Fröken Söder
Fröken Söder arbetar på en F-6 skola i södra Stor-Stockholm. Hon är utbildad lärare mot de yngre
åldrarna med inriktning medier, kommunikation och lärande. Dessutom har hon läst en
påbyggnadsutbildning på lärarutbildningen inom läs- och skrivinlärning. Fröken Söder tog
lärarexamen 2006 och har sedan dess arbetat i förskoleklass, som fritidspedagog och som klasslärare i
år 4-6. I dag är hon mentor i årskurs 6 och undervisar i svenska och i de samhällsorienterade ämnena.
Observationen genomfördes under en lektion i svenska. Intervjun gjordes i enskildhet i klassrummet
efter avslutad lektion.
4.2.1. Didaktiska val kopplat till läroplan, läsintresse och läsförmåga
Fröken Söder uppger i enkäten att de didaktiska val som ligger bakom hennes högläsning främst är att
lyfta och läsa om ”Frågeställningar som är aktuella i klassen, barns levnadsvillkor, nu, förr och i olika
delar av världen [i] aktuella böcker som känns intressanta. Böcker som väcker känslor och frågor och
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som man kan använda som diskussionsunderlag i övriga ämnen. Böcker som jag själv tycker är bra
och där jag vill förmedla själva läsupplevelsen till eleverna”. I intervjun säger hon att hon anser att
elevernas intresse för läsning och den egna läsförmågan är ganska svag, men hon ser även att eleverna
utvecklas ju mer fokus hon lägger på högläsningen; ”dom är ju inte jätte starka… läsningsmässigt.
Men i å med att vi […] fokuserar mer på att läsa så märker man ju också att dom blir bättre och får
lättare att tolka texter”. Fröken Söder anser att hennes högläsning ”ger ringar på vattnet i alla ämnen
[…] desto längre vi kommer och eleverna blir äldre, så kan man ju återkoppla till böcker som vi har
läst […] så man tränar ju alla förmågor samtidigt också”.
Fröken Söder är övertygad om att hennes högläsning är en bidragande faktor till att eleverna når målen
i årskurs 6; ”Det är jag övertygad om […] Det ger så galet mycket”.
4.2.2. Metoder, innehåll och undervisningstid
Fröken Söder uppskattar att hon i genomsnitt läser högt för eleverna i 30-60 minuter (ren läsning)
varje vecka. Hon nämner i intervjun att biblioteket i kommunen är en stor tillgång som gör det möjligt
att ta in hela klassuppsättningar av böcker om önskemål finns. Hon säger vidare att hon många gånger
introducerar nya böcker genom närläsning och gemensamt ”grottar in oss i, typ bara några rader och
sen efter det tar vi fram boken”. I undervisningen läser hon själv regelbundet högt för eleverna. De
läser även tillsammans högt i klassen där läraren börjar och eleverna tar vid efterhand någon tystnar,
vilket märks under observationstillfället då en elev frågar ”Ska vi läsa Ormen?”.
Under observationstillfället inleder Fröken Söder med att gemensamt i klassen återkoppla till tidigare
lästillfälle och sammanfattar vad som hänt. Eleverna har varsitt exemplar av boken och följer med i
texten. Under högläsningen frågar eleverna vid oklarheter kring ord vilket skapar gemensamma
diskussioner exempelvis; ”Vad är tunghäfta?”, ”Vad betyder framfusig?”. Fröken Söder stannar även
upp själv vid viktiga passager i boken som hon vill lyfta till eleverna, exempelvis kring
huvudkaraktärens mamma. Vid frågor eleverna har gällande handlingen kopplar läraren tillbaka till
vad de redan vet sedan tidigare och påpekar ibland att ”här fick vi en fördjupande förklaring till Toms
personlighet, varför han är som han är”. Något som öppnar upp till djupare diskussioner i vilka läraren
även kopplar till elevernas egna erfarenheter. En elev gör inferenser mellan en karaktär i boken och sin
egen farfar. Eleverna är vana att arbeta multimodalt och i aktiviteten efter högläsningen skriver alla på
Ipad eller dator i förberedda dokument där frågorna ligger om en av bokens karaktärer. Vem är han?
Familj? Vad gillar han? Vad gillar han inte? De ska dessutom jämföra honom med bokens
huvudkaraktär för att hitta likheter och skillnader.
På frågan om tiden har någon betydelse för hur mycket hon högläser svarar Fröken Söder; ”jag väljer
att lägga mycket tid på det. För jag ser inte hur jag skulle ha tid att låta bli, så tänker jag”.
4.2.3. Behovet av lärarens högläsning i åk 4 gentemot i åk 6
Fröken Söder ser att behovet av högläsning är lika viktigt i de äldre mellanåren som i de yngre då det
gynnar utvecklingen av viktiga förmågor; ”att dom tolkar […] analyserar […] gör egna kopplingar till
sig själva […] hur dom tänker och varför dom tänker”. Sen menar hon att man arbetar olika beroende
på hur de utvecklats och att det är viktigt att utmana eleverna på rätt nivå.
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4.3. Fröken Väster
Fröken Väster arbetar på en F-9 skola i centrala Stockholm. Hon är utbildad grundskolelärare 1-7 i
svenska, de samhällsorienterade ämnena och engelska och har arbetat som lärare i årskurs 3-6 i
tjugoett år. Hon är även utbildad montessorilärare. I dag är hon mentor i årskurs 4 och undervisar i
svenska och i de samhällsorienterade ämnena. Observationen genomfördes under en lektion i svenska.
Då det var svårt att få en tid för enskild intervju genomfördes den avskilt i klassrummet när eleverna
var sysselsatta med ett efterföljande grupparbete.
4.3.1. Didaktiska val kopplat till läroplan, läsintresse och läsförmåga
Fröken Väster uppger i enkäten att de didaktiska val som ligger bakom hennes högläsning är ”Att
skapa ett dialogiskt klassrum där vi delar en gemensam text och diskuterar den på olika sätt. Det
skapar gemenskap och ger många pedagogiska vinster i förståelse, olika uppfattningar, ordförståelse
[och] olika uttryckssätt”. I intervjun säger Fröken Väster; ”jag tänker också på dom barnen som har
svenska som andraspråk” och påvisar vinsten med högläsning ur ett andraspråksperspektiv när det
gäller bland annat ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och att läsa mellan raderna. Vidare nämner
hon i intervjun hur viktigt det är att själv ha läst boken innan hon läser den för sina elever; ”Man måste
göra det […] För annars kan man inte läsa nå bra […] Jag upplever ett stort engagemang och jag ska
gilla boken själv… Det är a och o”.
Under intervjun berättar Fröken Väster att hon upplever att många av hennes egna elever är
intresserade av att läsa, men generellt sett ser hon att läsintresset har sjunkit och kopplar det till att det
finns så många alternativa sysselsättningar; ”För barn har inte tråkigt i dag. Innan var det så att man
inte hade någonting att göra och då tog man en bok” och att vi nu ”lever liksom i ett stressat
teknologiskt samhälle. Där också föräldrar jobbar mer än tidigare. Så därför tror jag det är av yttersta
vikt att vi stimulerar läsningen här i skolan”.
På frågan om Fröken Väster tror att högläsningen bidrar till att lättare nå målen i årskurs 6 svarar hon;
”Absolut! Jag är helt övertygad om det”.
4.3.2. Metoder, innehåll och undervisningstid
Fröken Väster uppskattar att hon i genomsnitt läser högt för eleverna i ungefär en timme (ren läsning)
varje vecka. Hon använder sig aktivt av flera olika lässtrategier, vilka hon modellerar för eleverna som
sedan i sin tur får berätta hur de tänker. Detta lägger grund till ett ömsesidigt utbyte mellan eleverna
och texten. Hon använder också många gånger boken som utgångspunkt för tematiskt arbete,
exempelvis under arbete med vikingatiden; ”Jag har haft en bok som heter Drakskeppet som jag alltid
läst när jag hållit på med vikingatiden”. Fröken Väster påpekar i intervjun att det är viktigt att i den
aktiva högläsningen att vara selektiv när man väljer att stanna upp och reflektera kring innehållet; ”det
får ju INTE bli så att man styckar sönder läsningen”. Dessutom är det, enligt Fröken Väster, viktigt att
i arbetet med den aktiva högläsningen inte glömma bort behovet närhet och intimitet, vilket under
observationen synliggjordes genom att lärare och elever satt tätt tillsammans på mattan.
Under observationstillfället utforskar Fröken Väster bokens omslag tillsammans med eleverna innan
hon börjar läsa. Bokens handling har ett magiskt innehåll och tillsammans diskuterar de kring detta
och lyfter andra erfarenheter och upplevelser i ämnet varpå hon frågar om de får associationer till
någon annan bok/film de läst/sett och kopplingar dras till Pojken med guldbyxorna. Under läsningen
stannar Fröken Väster och frågar högt sig själv vad ett ord betyder; ”Snappebarn, nu tänker jag Vad är
det? Jag har aldrig hört det ordet, men jag läser vidare och ser om det förklaras”. Efter en stunds vidare

18

läsning återkopplar hon och frågar eleverna om de nu vet vad snappebarn är. Kontinuerligt när det
kommer ord i texten vilka inte förstås (exempelvis dumstrut) görs inferenser till tidigare erfarenheter
och elevernas egna liv. Under läsningen ställer Fröken Väster kontinuerligt frågor som till exempel;
”Vad säger ni? Vad gör vi nu?” vilket skapar diskussioner.
När det kommer till att ha tid för högläsning i sin undervisning, menar Fröken Väster, att det inte
endast handlar om att läsa hela böcker utan texter i stort och att det då är lättare att hitta tiden;
”häromdan så läste vi texter för olika sätt att skriva dialog”. Hon nämner även att de arbetar utifrån
texter för att exempelvis träna på att läsa mellan raderna. Under intervjun berättar Fröken Väster att
hon är influerad av ”amerikansk forskning, som jag utgår mycket ifrån och som man tagit till Sverige”
och nämner här exempelvis ”Barbro Westlund har gjort mycket å Monica Reichenberg”. Eleverna är
vana vid att använda lässtrategier och bilder på alla ”läsfixare” (spågumman, reportern, detektiven och
cowboyen) sitter på väggarna i klassrummet och Fröken Väster berättar under intervjun att hon arbetar
mycket med dessa i sin undervisning; ”Så jag försöker […] just få in strategierna och att jag
modellerar hur jag gör, dom får berätta hur dom gör”.
4.3.3. Behovet av lärarens högläsning i åk 4 gentemot i åk 6
Fröken Väster menar att det är viktigt att arbeta med högläsning i alla åldrar, men att arbetssättet
förändras och anpassas efter elevernas utveckling; ”Alltså jag tycker högläsning är bra i alla åldrar
[…] Men det blir liksom på ett annat sätt”. Eleverna, säger hon, ”blir motiverade… men det är ju
också att det jobbas väldigt aktivt”.

4.4. Fröken Öster
Fröken Öster arbetar på en F-9 skola i en närort till Stockholm. Hon är utbildad interkulturell
grundskolelärare 4-9 inom de samhällsorienterade ämnena, med inriktning på nationalekonomi,
nutidshistoria och kulturgeografi. Hon har även läst matematikdidaktik. Fröken Väster har arbetat som
lärare i elva år och har undervisat elever i årskurs 4-6. I dag är hon mentor i årskurs 4 och undervisar i
matematik och i de samhällsorienterade ämnena. Observationen genomfördes under en lektion i
samhällskunskap. Intervjun gjordes i enskildhet i klassrummet efter avslutad lektion.
4.4.1. Didaktiska val kopplat till läroplan, läsintresse och läsförmåga
Fröken Öster anger i enkäten inför intervjun att de didaktiska val som ligger bakom hennes högläsning
är att högläsningen ger ”Möjlighet att ta till sig info med flera sinnen – lyssna, se och läsa. Har just nu
5 dyslektiker – samt två SvA-elever som behöver stöd. Och fler med koncentrationssvårigheter samt
en med hörselnedsättning. Då behöver jag variera mig mycket – erbjuda alla typer av
lärandesituationer… Och för att det är mysigt. Skapar en klassgemenskap/ trygg grupp”. Fröken Öster
uppger i intervjun att hon ser en generell minskning av elevers läsintresse men säger samtidigt att det
inte märks på henne skola; ”dom läser ju mycket!”. Detta kopplar hon både till att det finns läsintresse
även bland föräldrarna och att på skolan ”är läsningen en naturlig del” som genomsyrar hela
undervisningen från de tidiga åren. Eleverna i klassrummet uppskattar högläsningen; ”det älskar dom
ju! Det spelar ingen roll vad du läser”, något som bekräftas under observation då en elev utbrister
entusiastiskt; ”Att du läser för oss!”.
På frågan om hon tror att hennes högläsning bidrar till att eleverna når målen i årskurs 6 skrattar hon
och utbrister; ”Ja! Annars hade jag ju inte gjort det”.
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4.4.2. Metoder, innehåll och undervisningstid
Fröken Öster uppskattar att hon i genomsnitt läser högt för eleverna i 20-30 minuter (ren läsning) varje
vecka. Hon kopplar sin högläsning till både de samhällsorienterade ämnena och matematiken och i
intervjun nämner hon tidigare arbete med skönlitterära verk kopplade till vikingatiden och Selma
Lagerlöfs Nils Holgersson i geografin. Vid ett tillfälle då de skulle arbeta med namngeografi, som
eleverna brukar tycka är ganska tråkigt, valde hon att högläsa ur Kalle Ankas version av Nils
Holgerson i serieformat vilket blev väldigt lyckat; ”vi trängde ihop oss allihopa här [hon pekar på
myshörnan i klassrummet] och så läste vi serier tillsammans och pratade”. Fröken Öster arbetar
kontinuerligt med högläsning i samband med genomgång av faktatexter, både inom matematiken och
de samhällsvetenskapliga ämnena, och menar att det är viktigt att eleverna stöttas i att bearbeta både
stoffet och att läsa mellan raderna. Något som gör att det inte blir lika mycket högläsning som prat.
Just att genom högläsningen främja elevernas läsförståelse anser hon är viktigt, att tillsammans
diskutera kring det lästa blir ett lättare sätt att modellera strategierna; ”när man läser faktatexter […]
måste man ju prata lika mycket som man läser […] om att bearbeta faktatexter”. Hon fortsätter med att
säga; ”när jag läser för dom så behöver dom inte lägga tid på att läsa själva då hinner dom tänka lite
mer samtidigt […] reflektionsförmågan tror jag ökar”.
På frågan om hon använder sig av någon särskild teori eller metod i högläsning svarar Fröken Öster;
”Nej, det gör jag inte” och fortsätter med att säga ”oftast när vi blir skickade på så här, föreläsning, så
känner man så här, det här har vi gjort jämt! […] Och så är det nån som sätter ord på det”.
Under observationstillfället inleds arbetet med att Fröken Öster återkopplar till tidigare arbete och
arbetssätt och tillsammans görs en tankekarta på tavlan om skogen, dess naturtillgångar och vad vi får/
tillverkar av dem – eleverna gör även tankekartan i sina skrivböcker. Hon ber eleverna att ta fram sina
läromedel och uppmanar dem att följa med i texten medan hon läser. Med jämna mellanrum pausar
hon och reflekterar kring ord och begrepp som naturskog och kulturskog och involverar eleverna i
diskussioner. Kontinuerligt görs kopplingar till elevernas egna liv och olika resonemang lyfts och
diskuteras. Fröken Öster uppmärksammar eleverna på bokens layout, resonerar kring bilder, bildtexter
och faktarutor. Eleverna kommer själva med inferenser från deras egna erfarenheter och kopplingar
dras till sådant som ligger nära elevernas liv. Exempelvis nämns ett gammalt träd som togs bort på
skolgården, något som leder vidare till diskussion om avverkning, nyplantering och slutligen kretslopp
och resursförbrukning. Under högläsningen återvänder läraren till tankekartan och de bygger
gemensamt på den. Efter läsningen får eleverna uppgifter att göra i sina skrivböcker och Fröken Öster
skriver dessa på tavlan. Eleverna ska färglägga en typkarta över Sveriges skogstyper, klistra in ett kort
med olika illustrationer på vad skogen kan användas till och där lägga till egna exempel och svara på
frågan ”Varför är skogsbruk ett livsprojekt?”.
4.4.3. Behovet av lärarens högläsning i åk 4 gentemot i åk 6
Fröken Öster anser att lärarens högläsning är ännu viktigare för de äldre åldrarna, då texterna blir mer
komplexa. Mysläsningen i klassrummet är också viktig att fortsätta med, säger hon, då den uppskattas
om inte ännu mer bland de äldre eleverna då föräldrarna vanligtvis slutat läsa för sina barn; ”jag tror
faktiskt att jag läste mer när jag hade sexor. För det blir så svåra texter för dom [och] sexorna, tycker
att det är mysigare när vi läser”.
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5. Diskussion
Kapitlet inleds med en diskussion kring studiens valda metoder vid datainsamling. Vidare analyseras
resultatet av den multipla fallstudien i sin helhet, utifrån syfte och frågeställningar, mot bakgrund av
den sociokulturella teorin om lärande, skolans styrdokument och tidigare forskning inom
ämnesområdet. Avslutningsvis lyfts resultatens didaktiska implikationer och förslag till vidare
forskning ges.

5.1. Metoddiskussion
Valet att använda en multipel fallstudie av fyra lärares högläsning blev mer tidskrävande än vi
förväntat, då det tog lång tid innan informantantalet var fullständigt och insamling av data kunde
inledas. I retrospektiv inser vi dessutom att det var ett felaktigt val att införliva en fjärde lärare i
undersökningen, då detta genom att studien är begränsad reducerade dess omfattning.
Att skriva i par har både varit givande, lärorikt och utmanande. Våra enskilda styrkor och svagheter
har kompletterat varandra på ett bra sätt och möjligheten att processa arbetet gemensamt har bidragit
till att vi genom vårt samspel har utmanat varandra till att nå högre nivåer. Författandet av uppsatsens
samtliga delar har genomgående utförts och bearbetats tillsammans, likväl som insamling av data och
dess analysering. Det faktum att vi varit två under intervju- och observationstillfällen har utökat våra
möjligheter till en mer mångfasetterad analys, då vi som enskilda individer uppmärksammar olika
aspekter. Samtidigt har där naturligtvis funnits motsättningar under arbetets gång, men då vi drivits av
ett gemensamt mål och varit lyhörda och respekterat varandras åsikter har detta inte överskuggat vårt
samarbete.
Studiens valda metoder: enkät, observation, intervju och deltagarvalidering, fungerade väl och
kompletterade varandra under datainsamlingen. Enkäten fyllde sitt syfte samt var utformad på ett sätt
som underlättade vid sortering av data. Observationerna gav inblick i hur lärarna använde
högläsningen i sin undervisning, men fokus för observationen kunde ha snävats in för att endast titta
på för syftet relevant innehåll. Användandet av ett observationsprotokoll var emellertid ett bra stöd
under observationerna och underlättade sorteringen av data. De semistrukturerade intervjuerna gav
visserligen möjlighet att ställa relevanta följdfrågor och skapade ett bra samtalsklimat, men det var lätt
att tappa fokus på syftet så att intervjun mer gled över till att bli ett vanligt samtal. Detta kan knytas till
vår oerfarenhet och vi blev efterhand mer medvetna om detta och förfinade vår intervjuteknik.
Intervjuguiden var tydligt strukturerad utifrån vårt syfte och frågeställningar och det hade varit bra att
hålla oss till att endast följa dess ordning. Detta märktes särskilt vid analys av det transkriberade
materialet, då det försvårade sorteringsarbetet att de ställda frågorna inte följde någon kronologisk
ordning. Däremot var inspelandet av intervjuerna i sig positivt för säkerställning av data och vi ser det
som svårt att genom användning av endast anteckningar kunnat klara av att ha återgett intervjuernas
innehåll med korrekthet.
Vi är medvetna om att undersökningarnas resultat inte visar en helhetsbild utan endast ger en kort
inblick i lärarnas undervisning på grund av studiens gällande tidsramar. Fler tillfällen hade behövts för
att själva genom observation verifiera all information lärarna angett i både enkät och intervju. Vi anser
dock ändå att vi har kunnat bekräfta tillräckligt för att styrka studiens sanningsvärde.

21

5.2. Analys och resultatdiskussion
5.2.1. Didaktiska val kopplat till läroplan, läsintresse och läsförmåga
Studien visar att lärarnas didaktiska val bakom deras högläsning kan kopplas både till gällande
läroplan (Skolverket, 2011) och till tidigare ämnesdidaktisk forskning, vilket är viktigt och kan knytas
till lärarnas kompetens likväl som till deras didaktiska medvetenhet (Molloy, 2011, s.140). Lärarna
anser att högläsningen har många positiva effekter både beträffande språkutveckling och elevers
uttrycksförmåga och arbetar med att skapa ett dialogiskt klassrum, där samtliga röster blir hörda och
bekräftade. Detta är viktigt utifrån skolans uppdrag att verka för jämställdhet och demokratisk grund
då forskning visar att många klassrum har en lärarcentrerad undervisning där läraren tar upp två
tredjedelar av samtalstiden (Molloy, 1996, s. 10).
Lärarna ser generellt ett minskat läsintresse bland barn och elever i dag men inte i deras klassrum,
vilket de kopplar till arbetet med dialogisk uppläsning och tillhörande aktiviteter. Just att ge eleverna
läsupplevelser och stimulera läsintresse är en av anledningarna till att de läser högt för sina elever.
Samtidigt ger högläsningen dessutom eleverna lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter
både på, mellan och bortom raderna. Flera av lärarna framhåller att de genom högläsningen kan
erbjuda eleverna texter som de kanske varken inte själva skulle välja eller för den delen klara av att
läsa på egen hand. Lärarnas uttalande kring detta pekar på att de inser högläsningens stora vinning
med att eleverna kan ”nås av texter de kanske inte annars skulle få tillgång till” (Chambers, 2014, s.
68) genom att lärare ger av sitt kunnande.
Lärarna vill genom högläsningen ge eleverna kunskap om olika ämnen och omvärlden och arbetar ofta
ämnesintegrerat med detta som förstärkning av olika teman. Gemensamt bland lärarna verkar vara
uppfattningen om att det även finns ett behov av att använda högläsningen för att skapa närhet och
gemenskap i klassrummet. Att lärarna uppmärksammar detta kan tas som ett tecken på deras
medvetenhet om att ”ett tryggt inlärningsklimat är avgörande för att en god läsutveckling ska kunna
äga rum” (Westlund, 2012, s. 195). Emellertid tycks studiens lärare gestalta detta på olika sätt i sin
undervisning. Fröken Väster och Fröken Öster verkar måna om den fysiska intimiteten klassen får
genom att sitta nära under läsningen. Fröken Norr och Fröken Söder, i sin tur, förefaller koppla detta
till den mentala intimiteten som uppkommer genom att klassen i dialog gemensamt delar tankar och
tidigare erfarenheter.
5.2.2. Metoder, innehåll och undervisningstid
Gemensamt för lärarna är deras användning av kulturella artefakter i sin undervisning. Med
högläsningen som redskap modellerar de sina lässtrategier för eleverna och möter dem i deras
proximala utvecklingszoner, aktiverar deras förkunskaper och utmanar och uppmuntrar dem genom
olika aktiviteter. Lärarna använder sig exempelvis av tavlan som stöttning och eleverna använder sig
av Ipads, datorer eller skrivhäften för att befästa kunskapen. De skönlitterära- respektive faktatexterna
används i sin tur för att mediera omvärlden genom att läraren tillsammans med klassen utforskar dess
budskap på, mellan och bortom raderna. Detta sker genom ett kontinuerligt socialt samspel i
klassrummet där lärare och elever gemensamt konstruerar kunskap genom samarbete, vilket
demonstrerar hur lärarna arbetar utifrån den sociokulturella teorin om lärande (Dysthe, 2003, s. 41–
54).
Alla lärarna modellerar hur man läser mellan raderna men Fröken Väster är den enda av dem som
säger sig arbeta utifrån en särskild strategi (RT). Genom våra observationer ses likväl att de övriga tre
lärarna implicit använder sig av TSI då de arbetar med att förutspå, att ställa frågor, att reda ut
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oklarheter och att sammanfatta. Fröken Öster arbetar dessutom med sina faktatexter på ett sätt som
kopplas till CORI då hon utgår från begrepp, aktiverar elevernas förkunskaper och låter dem arbeta
grafiskt för att uttrycka kunskaper. Det som kan tyckas lite förunderligt är att Fröken Norr uttrycker att
hon anser eleverna som för gamla att introduceras i RT i årskurs 5. Kanske ska inte elevernas ålder
vara den avgörande faktorn vid val av strategimetod, utan vilken strategi som är bäst lämpad för att
alla elever når skolans mål; något som kan innebära att man ibland måste utmana sig själv och ständigt
utvecklas som lärare (Westlund, 2015, s. 13). Detta sagt utan någon värdering beträffande metodernas
lämplighet.
När det kommer till hur mycket tid lärarna lägger på högläsning i sin undervisning varje vecka ser vi
att de verkar prioritera detta och anse att högläsningens roll är viktig. Kanske skulle en del av dem rent
av kunna utöka sin högläsning ännu mer? Läsforskningen betonar, som sagt, att lärare bör läsa högt för
sina elever varje dag i sin undervisning då högläsningen har en stor inverkan på elevers
språkutveckling. De krav som ställs på individens läskompetens och läsförståelse i dagens samhälle
gör, anser vi, högläsningen extra viktig som pedagogiskt redskap längs vägen för att hjälpa eleverna
att erövra litteracitet för framtiden. OECD definierar litteracitet som ”förmågan att förstå, använda och
reflektera över det skrivna ordet för att uppnå sina mål, utveckla sina kunskaper och sin potential, och
att kunna delta funktionellt i samhället” (OECD, Reading Literacy. [Vår översättning]). Att genom
användning av dialogisk uppläsning varje dag bidra till elevernas framtid är något värt att sträva emot.
5.2.3. Behovet av lärarens högläsning i åk 4 gentemot i åk 6
Resultatet visar genomgående att studiens alla fyra lärare anser att behovet av lärarens högläsning är
lika stort, om inte större, ju äldre eleverna blir och möter mer komplexa texter, något som forskningen
stöder. När eleverna blir äldre övergår läsningen från att vara något de gör för att bli bättre på att läsa
till att vara ett redskap för att lära och uppleva (Roe, 2014, s. 18). Högläsningen är betydelsefull i
arbetet med att fortsätta att ge eleverna systematisk vägledning genom en medveten pedagogik
(Myrberg, 2003, s. 9). Det som händer, påpekar lärarna, är att när eleverna blir äldre förändras
undervisningens arbetssätt och anpassas efter elevernas utveckling. Det resonemanget kan kopplas till
det sociokulturella perspektivet på lärande både gällande lärarens stöttning och den proximala
utvecklingszonen (Säljö, 2010, s. 119–133).
Inte bara elevers språkutveckling gynnas av högläsning. Fröken Norr påpekar dessutom vad
högläsningen ger för positiva effekter på elevernas självkänsla. Hur bristen på en väl fungerande
läsförmåga kan göra skolgången problematisk och därigenom påverka elevers identitet, är något som
Körling (2012, s. 34) lyfter i Den meningsfulla högläsningen. Fröken Väster, i sin tur, understryker
dessutom vikten av att fortsätta med ”mysläsning” även för de äldre eleverna då föräldrarna många
gånger har slutat att läsa godnattsagor för sina barn. Det är en bra inställning att fortsätta att inspirera
elevernas läsning även mot slutet av bokslukaråldern, som ofta infaller under mellanåren. Framför allt
då litteraturen i den här åldern ofta får så mycket konkurrens av annat. Just den nyfikenhet,
inlevelseförmåga och engagemang som ofta finns hos elever i mellanåren kan, enligt Danelius (2010,
s. 111), fungera som en bra utgångspunkt när det handlar om att stimulera läsningen i klassrummet.
5.2.4. Slutsats
När vi påbörjade studien förmodade vi att lärarnas högläsning minskade i takt med att eleverna blev
äldre, men hos de deltagande lärarna visade det sig vara precis tvärt om. Inte heller hade vi väntat oss
det engagemang lärarna visade för sin högläsning eller för den skull lärare som använde högläsning i
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arbete med faktatexter. Något som är positivt då högläsning av faktatexter kan vara ett bra sätt att
gemensamt gå igenom ett nytt ämnesstoff (Roe, 2014, s. 163).
Väl medvetna om att detta endast är ett nedslag i dessa fyra lärares enskilda klassrum och
undervisning, är vi ändå glada över att upptäcka att det finns engagerade och didaktiskt medvetna
lärare. Att det, trots de senaste årens diskussioner kring skolans bristande ansvar beträffande elevers
sjunkande läsintresse och läsförmåga, finns kompetenta lärare som tar sin del av ansvaret för elevernas
läsutveckling. Genom att studiens lärare utgår från både läroplan och rådande forskning har de ett
grundligt stöd bakom sig när de söker svar på den didaktiska frågan hur de ska utforma sin
undervisning. Även den fokus studiens lärare verkar ha på högläsningens kvalitet i motsats till
kvantitet, är något som är uppmuntrande att se. Ställd mot forskning som påvisar att skolan ofta
prioriterar att läsa mycket framför att läsa med förståelse (Danelius, 2010, s. 109–116) verkar de
deltagande lärarna satsa på kunskapsutvecklande högläsning med fokus på att skapa mening i textens
innehåll. Detta är något vi tar med oss som inspiration in i vår framtida profession.

5.3. Didaktiska implikationer och vidare forskning
Undersökningen visar att lärare genom att använda sin högläsning som ett pedagogiskt verktyg i
undervisningen skapar goda förutsättningar för elevers läsutveckling och läsforskare understryker
högläsningens betydelse för elevers språkutveckling och läsförståelse. Det visade sig att samtliga
informanter i studien har flera elever med särskilda behov i sina klassrum, bland annat dyslexi,
koncentrationssvårigheter, svenska som andraspråk och hörselnedsättning. Dessa klasser utgör inget
undantag utan speglar skolan av i dag. Mot bakgrund av detta anser vi att ett intressant område för
vidare forskning är att studera huruvida lärarens högläsning framhävs inom specialpedagogiken i
lärarutbildningen.
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Bilaga 1.

Facebookefterlysning

Lärare för kortare forskningsstudie sökes!
Hej!
Vi är två lärarstudenter från Stockholms universitet som skriver vårt självständiga arbete på grundnivå.
Vi är intresserade av att komma i kontakt med lärare i Stockholmsområdet för vår studie om lärares
högläsning i mellanåren.
Kriterier: a) lärarexamen b) undervisar i åk 4-6 c) har undervisat i både åk 4 och åk 6.
Vi behöver tre lärare som har tid och möjlighet att ställa upp som informanter för att besvara en
kortare enkät digitalt, öppna klassrummet för 1-2 observationer och en personlig intervju på max 30
min.
Vi vet att alla lärare har ett pressat schema med vi hoppas att det finns några som kan hjälpa oss. Detta
behöver ske vid något tillfälle under perioden v. 38-40. Dela gärna, om du känner någon som du tror
kan vara intresserad.
Stort tack på förhand! Vänligen Veronica Akmar och Kristin Eraeus

Bilaga 2.

Missivbrev 1

Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
Självständigt arbete 15 hp, grundnivå
Höstterminen 2015
Hej!
Vi är två lärarstudenter som läser vår sjätte termin på Grundlärarutbildningen åk 4-6 på Stockholms
universitet och nu skriver vårt självständiga arbete på grundnivå.
Med tanke på senaste PIRLS och PISA-resultaten upplever vi att det är intressant för oss som blivande
lärare att närmare studera huruvida lärare som undervisar i årskurs 4 och årskurs 6 använder
högläsning som ett pedagogiskt verktyg för att skapa ökad motivation och läsförståelse.
Syftet med vår undersökning är att studera och jämföra hur lärares arbete med högläsning ser ut och
hur den förändras mellan årskurs 4 och årskurs 6.
Det vi i första hand skulle behöva hjälp med är att hitta lärare som uppfyller följande tre kriterier:
a) lärarexamen
b) undervisar idag i åk 4-6
c) har undervisat i både åk 4 och åk 6.
Vi söker tre lärare, helst från olika skolor, som har tid och möjlighet att ställa upp som informanter i
vår undersökning.
Arbetet inleds med en kortare enkät som besvaras via mejl. Därefter bokar vi en intervju på skolan
inför vilken vi skickar ut intervjufrågorna till deltagarna i förväg, för att ge dem tid till att reflektera.
Vi räknar med att intervjun max kommer att ta 30 min. Under intervjun kommer vi att spela in
samtalet som stöd för vårt eget minne. Samtalet transkriberas sedan i enskildhet och skickas över till
läraren för godkännande innan vi analyserar datan. Vi behöver även få möjlighet till minst en, gärna
två, klassrumsobservationer av lektioner där läraren arbetar med högläsning.
Detta behöver ske under veckorna 38-40. När examensarbetet är färdigt delar vi gärna med oss av
detta till samtliga deltagare.
Vi följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Information om kommun, skola och deltagare kommer att vara anonymiserad i samtliga
texter och dokument. Handledare för arbetet är Kerstin Bergman,(kerstin.bergman@litt.lu.se).
Vi hoppas att du kan hjälpa oss att få kontakt med tänkbara lärare.
Vänliga hälsningar,
Veronica Akmar & Kristin Eraeus

Bilaga 3.

Missivbrev 2

Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
Självständigt arbete 15 hp, grundnivå
Höstterminen 2015
Hej XXX!
Tack för visat intresse på Facebook angående vår studie gällande lärares högläsning. Vi är två
lärarstudenter som läser vår sjätte termin på Stockholms universitet och skriver nu vårt självständiga
arbete på grundnivå.
Med tanke på senaste PIRLS och PISA-resultaten känner vi att det är intressent för oss som blivande
lärare att närmare studera huruvida lärare som undervisar i årskurs 4 och årskurs 6 använder
högläsning som ett pedagogiskt verktyg för ökad motivation och läsförståelse.
Syftet med vår undersökning är att, utifrån den sociokulturella teorin om lärande, skolans
styrdokument samt relevant forskning inom ämnesområdet, studera och jämföra huruvida lärares
aktivt medvetna högläsning förändras mellan årskurs 4 och årskurs 6.
Det vi i första hand skulle behöva hjälp med är att hitta lärare som uppfyller följande kriterier:
a) lärarexamen
b) undervisar i åk 4-6
c) har undervisat i både åk 4 och åk 6.
Vi söker tre lärare, helst från olika skolor, som har tid och möjlighet att ställa upp som informanter i
vår undersökning.
Arbetet inleds med en kortare enkät som besvaras via mejl. Därefter bokar vi en intervju inför vilken
vi skickar ut intervjufrågorna till deltagarna i förväg, för att ge dem tid till att reflektera. Vi räknar med
att intervjutiden max kommer att ta 30 min. Under intervjun kommer vi att spela in samtalet som stöd
för vårt eget minne. Samtalet transkriberas sedan i enskildhet och skickas över för godkännande innan
vi analyserar datan. Vi behöver även få möjlighet till minst en, gärna två, klassrumsobservationer av
lärarens högläsning.
Detta behöver ske under veckorna 38-40. När examensarbetet är färdigt delar vi gärna med oss av
detta till samtliga deltagare.
Vi följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Information om kommun, skola och deltagare kommer att vara anonymiserad i samtliga
texter och dokument. Handledare för arbetet är Kerstin Bergman, (kerstin.bergman@litt.lu.se).
Vi hoppas att du kan hjälpa oss att få kontakt med tänkbara lärare.
Vänliga hälsningar,
Veronica Akmar & Kristin Eraeus

Veronica Akmar 070-XXX XX XX
Kristin Eraeus 070-XXX XX XX

veronica.akmar@gmail.com
kristin.eraeus@gmail.com

Bilaga 4.

Missivbrev 3

Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
Självständigt arbete 15 hp, grundnivå
Höstterminen 2015
Hej!
Tack för visat intresse på Facebook angående vår studie gällande lärares högläsning. Vi är två
lärarstudenter som läser vår sjätte termin på Grundlärarutbildningen åk 4-6 på Stockholms universitet
och nu skriver vårt självständiga arbete på grundnivå.
Med tanke på senaste PIRLS och PISA-resultaten upplever vi att det är intressant för oss som blivande
lärare att närmare studera huruvida lärare som undervisar i årskurs 4 och årskurs 6 använder
högläsning som ett pedagogiskt verktyg för att skapa ökad motivation och läsförståelse.
Syftet med vår undersökning är att studera och jämföra hur lärares arbete med högläsning ser ut och
hur den förändras mellan årskurs 4 och årskurs 6.
Det vi i första hand skulle behöva hjälp med är att hitta lärare som uppfyller följande kriterier:
a) lärarexamen
b) undervisar i åk 4-6
c) har undervisat i både åk 4 och åk 6.
Vi söker tre lärare, helst från olika skolor, som har tid och möjlighet att ställa upp som informanter i
vår undersökning.
Arbetet inleds med en kortare enkät som besvaras via mejl. Därefter bokar vi en intervju inför vilken
vi skickar ut intervjufrågorna till deltagarna i förväg, för att ge dem tid till att reflektera. Vi räknar med
att intervjutiden max kommer att ta 30 min. Under intervjun kommer vi att spela in samtalet som stöd
för vårt eget minne. Samtalet transkriberas sedan i enskildhet och skickas över för godkännande innan
vi analyserar datan. Vi behöver även få möjlighet till minst en, gärna två, klassrumsobservationer av
lärarens högläsning.
Detta behöver ske under veckorna 38-40. När examensarbetet är färdigt delar vi gärna med oss av
detta till samtliga deltagare.
Vi följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Information om kommun, skola och deltagare kommer att vara anonymiserad i samtliga
texter och dokument. Handledare för arbetet är Kerstin Bergman,(kerstin.bergman@litt.lu.se).
Vi uppskattar att du tar dig tid att hjälpa oss.

Vänliga hälsningar,
Veronica Akmar & Kristin Eraeus

Bilaga 5.

Enkät inför intervju

Datum: ______________________

Namn: ________________________________________

Vad har du för pedagogisk utbildning?
Ange ev. inriktning samt examensår.

Har du någon specifik utbildning inom
läsning eller läs- och skrivundervisning?
Inom lärarutbildningen och/eller ev.
vidareutbildning.
Hur många år har du arbetat som lärare?

Vilka årskurser har du undervisat i?

Vilken årskurs undervisar i du idag?

Vilka ämnen undervisar du i?

Använder du dig av högläsning i
klassrummet?
Om ja, ungefär hur mycket tid lägger du
i genomsnitt på din högläsning varje
vecka?

Vilka didaktiska val ligger bakom din
högläsning?

Tack för hjälpen! Vänligen Kristin och Veronica

Bilaga 6.

Intervjuguide

Högläsning och elevers läsintresse
•

Studier visar gång på	
  gång att elevers läsintresse sjunker, vad anser du om det?
-

•

Märker du själv av ett minskat läsintresse hos dina elever?
-

•

På	
  vilket sätt?

Vilken möjlighet har skolan och läraren att stimulera elevers läsintresse?
-

•

Stämmer det och vad tror du i sådana fall att det beror på?

Hur arbetar du personligen med detta i klassrummet?

Verkar eleverna intresserade av din högläsning?

Högläsning som pedagogiskt verktyg
•

•

•

Vilket syfte anser du att din högläsning i klassrummet fyller?
-

Språkutveckling?

-

Läsförståelse?

Hur arbetar du med din högläsning i klassrummet?
-

Utgår du efter någon särskilt metod eller teori?

-

Rutiner kring högläsningen?

-

Berättar du syftet med högläsningen för eleverna?

Hur bearbetar ni innehållet i en högläsningsbok i klassrummet?
-

Aktiviteter före, under, efter?

•

Spelar undervisningstiden någon roll för hur mycket du läser högt i klassrummet och förändras
den tid du lägger ner på din högläsning i årskurs 4 gentemot i årskurs 6?	
  

•

Upplever du någon förändring av dina elevers intresse av högläsning i takt med att de blir
äldre?	
  

Högläsningens koppling till styrdokumenten och målen i årskurs 6
•

Hur kopplar du din högläsning i klassrummet till Lgr11?
-

•

Till vilket/vilka ämnen?

Tror du att din högläsning kan bidra till att eleverna lättare når målen i årskurs 6?
-

På vilket sätt?

Bilaga 7. Observationsprotokoll
Datum, tid och plats
Observerad lärare
Årskurs
Ämne
Antal närvarande
Total högläsningstid
Klassrumsmiljö/placering
Högläsningslitteratur

Berättar syfte och mål med
högläsningen

•

Syfte

•

Mål

Aktiviteter före läsningen

Aktiviteter under läsningen

Aktiviteter efter läsningen

Lärarens lässtil

Elevernas engagemang
/intresse

Läsförståelsestrategier
-

-

CORI (Concept-Oriented
Reading Instruction)
RT (Reciprocal Teaching)
TSI (Transactional Strategies
Instruction)
QtA (Questioning the
Author)

Övrigt

Bilaga 8

Sammanställning av enkätsvar

Enkätfrågor

Fröken Norr

Fröken Söder

Fröken Väster

Fröken Öster

Datum

2015-09-17

2015-09-21

2015-09-24

2015-10-02

Vad har du för
pedagogisk
utbildning?
Ange ev.
inriktning samt
examensår.

Förskollärare
samt Lärare för
de yngre
åldrarna (år 1-6)
Examen 2007
Uppsala
Universitet

Lärare mot de
yngre åldrarna,
examen 2006,
inriktning Medier,
kommunikation
och lärande.

Grundskollärare
1-7 sv/so/
engelska och
montessorilärare

Interkulturell
grundskollärareutbildning 4-9
SO med inriktning på nationalekonomi, nutidshistoria och
kulturgeografi
Matematikdidaktik 60 p

Har du någon
specifik
utbildning inom
läsning eller läsoch
skrivundervisnin
g?
Inom
lärarutbildninge
n och/eller ev.
vidareutbildning.

Läs- och
skrivinlärning
del 1 och 2

Läste Läs- och
skrivinlärning
som påbyggnad
på lärarutbildningen.

Vidareutbildning
på universitetet i
läs och skrivsvårigheter och
läs och skrivundervisning för
Barbro Westlund
och nu forskarutbildning

Nej

Hur många år
har du arbetat
som lärare?

Nio år

Arbetat sedan
2006

21

11

Vilka årskurser
har du
undervisat i?

År 4-6

Efter examen har
jag arbetat i
förskoleklass,
som
fritidspedagog
samt som
klasslärare i år 46

3-6

4-6

Vilken årskurs
undervisar i du
idag?

År 6

År 6

4

År 4

Vilka ämnen
undervisar du i?

Sv, Sva, En, Bl,
Sh, Hi, Re

Svenska och So

Sv och so

Ma och SO

Använder du dig
av högläsning i
klassrummet?

Ja, mycket.

Ja

Ja

Ja, men mer
sällan än jag
önskar.

Om ja, ungefär
hur mycket tid
lägger du i
genomsnitt på
din högläsning
varje vecka?

Ca 1-1,5 tim ren
läsning + föroch eftersamtal.

Varierar, mellan
30- 60 min

1 h.

20- 30 minuter.

Vilka didaktiska
val ligger bakom
din högläsning?

Ge alla barn ”läsUpplevelser”
oavsett om de
själva kan/ vill/
orkar/tycker om/
inte tycker om att
läsa egna böcker.

Frågeställningar
som är aktuella i
klassen, barns
levnadsvillkor, nu,
förr och i olika
delar av världen.

Att skapa ett
dialogiskt klassrum där vi delar en
gemensam text och
diskuterar den på
olika sätt.

Möjlighet att ta
till sig info med
flera sinnen –
lyssna, se och
läsa.

Aktuella böcker
som känns
intressanta.

Det skapar gemenGenom att läsa
skap och ger
böcker ge dem
många pedagogkunskap om
iska vinster i
olika ämnen/
Böcker som väcker förståelse, olika
saker/omvärlden. känslor och frågor uppfattningar,
och som man kan ordförståelse, olika
Som ”förstärkanvända som
uttryckssätt etc.
ning” av teman
diskussionsvi arbetar med i underlag i övriga
olika ämnen.
ämnen.
Som grund för
värderingsövninar.
Som inspiration
till eget
skrivande.
Så att de ”hör”
olika sätt att
använda språket.
Uttryck,
meningsbyggnad
mm.

Böcker som jag
själv tycker är bra
och där jag vill
förmedla själva
läsupplevelsen till
eleverna

Har just nu 5
dyslektiker – samt
två SvA-elever
som behöver stöd.
Och fler med
konc.svårigheter
samt en med
hörselnedsättning.
Då behöver jag
variera mig
mycket – erbjuda
alla typer av
lärandesituationer
…
Och för att det är
mysigt. Skapar en
klassgemenskap/
trygg grupp.

Bilaga 9

Sammanställning av observationer

Datum
tid och
plats

2015-09-28
10:00 – 11:00
Norra skolan

2015-09-30
12:40 – 13:25
Södra skolan

2015-09-29
10:00 – 11:00
Västra skolan

2015-10-05
08:00 – 09:00
Östra skolan

Observerad
lärare

Fröken Norr

Fröken Söder

Fröken Väster

Fröken Öster

Årskurs

6

6

4

4

Ämne

Sv

Sv

Sv och So

So

Antal närvarande

31 elever
1 lärare
Vi båda

19 elever
2 lärare
Vi båda

18 elever
1 lärare
En av oss

28 elever
1 lärare
Vi båda

Total högläsningstid

Ca 15 minuter

Ca 10 - 15 minuter

30 minuter
(5+15+10)

20 minuter

Klassrumsmiljö
/placering

Grupper om 4
Vissa har ryggen
mot läraren som
sitter på en stol
Läraren har
mikrofon med
högtalare

Grupper om 4 – 5
Läraren står
framme vid tavlan

På mattan nära
varandra
Alla vända mot
läraren
Lågmäld
stämning

Grupper om 4
Vissa har ryggen
mot läraren som
sitter uppflugen
på ett sidoskåp
En elev ligger på
mattan

Högläsningslitteratur

Eldens Hemlighet
Henning Mankell

Godnatt Mister
Tom
Michelle Magorian

Den magiska
Kepsen
Peter Lidbeck

Koll på Sverige
Läromedel

Berättar syfte
och mål med
högläsningen

Nej

Nej

Nej

Nej

Återkopplar till
föregående
högläsningsstund
Läraren ber
eleverna
sammanfatta vad
som hänt

Läraren återkopplar
kort till tidigare
läsning
”Vart var vi sist?”

Läraren utforskar
bokens omslag
tillsammans med
eleverna genom
att göra
inferenser både
gällande bokens
fram- och baksida

Läraren sätter på
en film ”Det
gröna guldet” om
skogen i Sverige,
men eleverna
hade redan sett
den med en
vikarie så de
hoppar över den

Boken har
magiska inslag

Läraren återkopplar till

•

Syfte

•

Mål

Aktiviteter före
läsningen

Gemensam
tillbakablick på
viktiga händelser
plus diskussion

Snabb sammanfattning av handlingen

kring
huvudpersonens
känslor och
upplevelser

och lärare och
elever diskuterar
kring detta och
lyfter tidigare
erfarenheter och
upplevelser kring
ämnet

Samtal med
inferenser till
länder/miljö
(Mocambique/Afri
ka)

Läraren frågar
eleverna om de
får associationer
till något annat
de läst eller sett
och kopplingar
dras till filmen
”Pojken med
guldbyxorna”

Läraren synliggör
detaljer och
kopplar bokens
titel till specifik
händelse

Aktiviteter under
läsningen

Läraren frågar
eleverna vem en
karaktär är och
öppnar för
diskussion kring
detta i
klassrummet

Eleverna frågar vid
oklarheter och då
skapas diskussioner
kring detta.
Ex. Vad är tunghäfta? Vad betyder
framfusig?

Läraren stannar
upp i läsningen
och frågar sig
själv vad ett ord
betyder:

Vid frågor eleverna
har gällande
handlingen kopplar
läraren tillbaka till
vad de redan vet
sedan tidigare och
påpekar ibland att
här fick vi en fördjupande förklaring
till den här karaktärens personlighet
Öppnar upp till
diskussioner

Efter en stunds
vidare läsning
pausar läraren
och frågar
klassen om
hon/de nu fått
reda på vad
”snappebarn” är,
vilket de svarar
på

”Snappebarn, nu
tänker jag, - Vad
Läraren stannar
är det? Jag har
medvetet upp vid ett aldrig hört det
stycke om
ordet, men jag
huvudkaraktären
läser vidare och
Willies mamma och ser om det förstartar diskussion
klaras”

Läraren kopplar
även till elevernas

tidigare arbete
och arbetssätt och
tillsammans görs
en tankekarta på
tavlan om skogen,
dess naturtillgångar och vad vi
får/ tillverkar av
dem - eleverna
gör även tankekartan i
sina skrivböcker
Läraren ber
eleverna att ta
fram sina läromedel och slå upp
sidan 60
- skriver sidnr.
på tavlan

Läraren uppmanar
alla elever att
följa med i sina
läroböcker
Läraren läser
texten, pausar och
reflekterar kring
ord och begrepp
så som naturskog
och kulturskog
samt ber eleverna hjälpa till
att förklara andra
som exempelvis
omkrets
Läraren gör kontinuerliga inferenser till elevernas
egna liv och lyfter
olika resonemang
till diskussion

Läraren uppmärksammar
Kontinuerligt när dem på bokens
där kommer ord i layout och
texten vilka inte resonerar kring
förstås (ex.
bilder, bildtexter,
dumstrut) görs
faktarutor etc.

egna erfarenheter
och där en elev gör
inferenser mellan
bokens karaktär
Tom och sin egen
farfar
Eleverna har varsitt
exemplar av boken
och kan på så vis
följa med i texten

inferenser till
tidigare
erfarenheter och
elevernas egna
liv

Läraren talar om
när eleverna ska
vända blad

En elev berättar
om träd hon sett i
Läraren
en skog och att de
uppmärksammar var märkta och
eleverna på det
här görs kopptexten inte säger ling till ett
”mellan raderna” gammalt träd på
skolgården vilket
Frågar eleverna
togs bort
till och från:
Vad säger ni?
Detta startar
Hur gör vi här?
diskussion och
resonemang om
Eleverna svarar
avverkning och
genom handupp- nyplantering och
räckning
via kommentar
från elev landar
diskussionen i
kretslopp och
resursförbrukning
Läraren återvänder under
läsningens gång
till tankekartan på
tavlan och ringar
in viktiga delar
samt fyller på
med nya

Aktiviteter efter
läsningen

Eleverna ombeds
ta fram ”Min bok
om böcker”
Läraren skriver 5
frågor på tavlan,
en i taget vilka
även läses högt för
eleverna och
förtydligas om så
behövs

Eleverna får i
uppgift att skriva om
en av bokens
karaktärer, Zack
Vem är han?
Familj?
Gillar/gillar inte?
De ska dessutom
jämföra honom med
bokens huvudkaraktär Willie för
att hitta likheter/
skillnader

Läraren spinner
vidare på att en
av bokens
karaktärer har ett
annorlunda
språkbruk och
ofta använder sig
av korta uttryck
och ord

Pratar om att
korta ner tal och
Frågorna
skrift, både
behandlar både
förkortningar och
konkreta händelser Eleverna arbetar i
sms-språk och
i boken, mellan
Ipads när de skriver i inleder med att
raderna frågor om sina dokument
tillsammans
känslor, inferenser
skriva upp extill landet boken
empel på tavlan

Efter avslutad
läsning och
diskussion får
eleverna tre uppgifter vilka ska
göras och klistras
in i deras skrivböcker
Läraren skriver
uppgifterna på
tavlan och
förklarar vad det
är tänkt att
eleverna ska
göra:
1. Färglägg en
typkarta över

utspelas i samt
önskan om
miljöbeskrivning –
både i ord och i
bild

Sveriges alla
Därefter får alla
skogstyper
som vill gå upp
2. Kort med
och skriva förbilder på vad
kortningar de kan
skogen kan
på tavlan vilket
användas till
avslutar lektionför produkter –
ens inledande
lägg till egna
läsning
exempel
3. Varför är
I det efterföljande
skogsbruk ett
So arbetet upplivsprojekt?
muntras eleverna
att använda sig
av en passande
strategi
(Cowboyen)

Läraren skriver
upp namn på
bokens karaktärer
på tavlan och
förtydligar för
eleverna att det
handlar om deras
egen uppfattning
och att där inte
finns något rätt
eller fel svar
Lärarens lässtil

Läraren läser med
stillsam inlevelse
och intonation
Pausar och tittar
upp på eleverna
med jämna
mellanrum

Elevernas
engagemang/
intresse

Eleverna verkar
intresserade och
engagerade trots
att en del av dem
pillar på något,
kluddar med
pennor på bordet,
flätar hår
Flera ligger med
huvudet på bordet
En elev gör
inferenser till
författaren

Läraren läser med
Inlevelse, använder
intonation och
minspel samt
förändrar rösten till
karaktärer
Tar ögonkontakt
med eleverna

Läraren läser med
inlevelse och
använder sig av
intonation samt
förstärker genom
kroppsgester
Tar ögonkontakt
med eleverna och
stannar bitvis upp
Öppet klimat, ok att och pratar om
avbryta
texten

Läraren läser med
intonation och
betonar viktiga
begrepp och ord,
reflekterar kring
dem och förklarar
dem explicit

De allra flesta verkar
engagerade och
följer med i texten,
lyssnar, frågar och
deltar i
diskussioner

När filmvisningen
inte blev av och
de diskuterar vad
de ska göra i
stället utbrister en
elev ”Att du läser
för oss!!”

En del elever
avbryter och
kommer ibland
med störande
kommentarer

Eleverna hänger
med i handlingen
och deltar i
diskussioner samt
räcker upp handen för att svara på
frågor

Tittar upp med
jämna mellanrum
och tar ögonkontakt med
eleverna

Eleverna är
intresserade,
engagerade och
många deltar
aktivt i samtalet
De följer med i
sina ex. av boken
och delar under
handuppräckning
gärna med sig av
egna upplevelser
och kunskaper om
skogen.

LäsförståelseStrategier
-

-

CORI (ConceptOriented Reading
Instruction)
RT (Reciprocal
Teaching)
TSI (Transactional
Strategies
Instruction)
QtA (Questioning
the Author)

Ingen explicit,
men TSI-modell

Ingen explicit, men
TSI-modell

Lärandet sker i
dialog med andra
och genom
diskussioner och
samtal skapas
förståelse och
mening

Lärandet sker i
dialog med andra
och genom
diskussioner och
samtal skapas
förståelse och
mening

Att läsa mellan
raderna – Inte
explicit under
läsakten men både
i för- och
efterarbetet.

Att läsa mellan
raderna används

Läraren använder Ingen explicit,
sig av dialogisk men TSI-modell
uppläsning
Lärandet sker i
Arbetar med RT dialog med andra
explicit i
och genom
klassrummet
diskussioner och
samtal skapas
Eleverna är väl
förståelse och
insatta i de fyra
mening
grundstrategierna
och deras
Kopplingar även
läsfixarnamn:
till CORI
Spågumman
Reportern
Att läsa mellan
Detektiven
raderna används
Cowboyen
”Tänka högt
metoden” för att
läsa mellan
raderna används
explicit.

Övrigt

Ibland smått rörigt Öppet klimat i
Lugn och
i klassrummet,
Klassrummet harmonisk
eleverna verkar ha ok att ibland avbryta stämning
ett lite splittrat
fokus - hur mycket
stör vår närvaro?
Några elever drar
ner kartan för att
se vart landet de
läser om ligger

Smått rörigt
inledningsvis
Råder ett öppet
men respektfullt
klimat där allas
röster får höras
och blir bekräftade, även de
som inte direkt
har med ämnet att
göra
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