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Sammanfattning 
 
Inledning: Svenska elevers läsförståelse är ständigt ett aktuellt ämne och i studien undersöks 
lärares syn på sin egen samt elevers högläsning. Läsförståelsens innebörd har ökat i takt med 
samhällets krav på att människor ska kunna läsa olika slags texter för olika tillfällen. En av 
skolans uppgifter är att läsundervisningen ska göra eleverna till strategiska läsare och därför 
har läraren ett viktigt ansvar för elevers fortsatta läsutveckling, efter att de har knäckt 
läskoden. Elevers läsförståelse kan utvecklas om de får ta del av högläsning och textsamtal 
där de kan koppla texten till sina egna erfarenheter. Studien kommer att belysa lärarnas syn på 
högläsning och hur de undervisar lässtrategier genom högläsning. Även lärarnas tankar om 
elevers högläsning lyfts. 
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka lärare syn på sin egen samt elevers högläsning och dess 
betydelse för elevernas språkutveckling. Det är således lärarnas syn så som den kommer till 
uttryck i deras tal om högläsning och dess betydelse för elevernas språkutveckling som 
studeras.  
 
Metod: I studien användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Sex 
verksamma lärare i årskurserna F-3 deltog. 
 
Resultat: Resultatet visar att lärarna dagligen läser högt för eleverna och de beskrev att 
högläsningen bör ha ett syfte. Högläsning där lärarna beskrivit att de involverar textsamtal 
och lässtrategier beskrivs utifrån den skönlitterära texttypen. Flertalet lärare angav att de även 
läser faktatexter och matematiska problem högt för eleverna på grund av att flera elever ännu 
inte knäckt läskoden. Lärarna beskrev högläsning som språkutvecklande eftersom eleverna då 
utvecklar sitt ordförråd. Några lärare angav tidsbrist för planering och att elever uppskattar 
olika typer av böcker som svårigheter för att kunna bedriva högläsning. Resultatet visar också 
att lärarna säger sig använda lässtrategier och textsamtal medan de samtidigt anger att 
högläsningen ofta sker i anslutning till rast eller lunch utifrån syftet att få eleverna att ”komma 
ner i varv”. Lärarna angav att eleverna veckovis läser högt sin läsläxa i svenskämnet för en 
klasskamrat eller i en liten läsgrupp. 
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INLEDNING 
Svenska elevers läsförståelse är ständigt ett aktuellt ämne i nyhetsrapporteringar utifrån 
internationella undersökningar såsom PISA (Programme for International Student 
Assessment) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). PISA mäter 15-
åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Totalt deltog 72 länder eller 
regioner i PISA 2015 (Skolverket 2015). PISA-undersökningen från 2001 visade att ju oftare 
elever uppgav att man brukade läsa högt för dem som barn, desto högre poäng fick de på 
läsprovet (Lie et al. 2001, ss. 152-153).  
 
PIRLS undersöker läsförmågan hos elever i årskurs fyra. Studien har genomförts var femte år 
sedan 2001 och Sverige har deltagit vid samtliga undersökningar. Sverige presterade bäst 
2001 och därefter har resultatet försämrats vid varje undersökning fram till 2016 då Sverige 
förbättrat resultatet och presterar på samma nivå som 2001. Det senaste resultatet visar att 
eleverna är lika bra på texttyperna skönlitteratur och faktatexter. I undersökningen från 2011 
var eleverna sämre på faktatexter (Skolverket 2017).  
 
Med anledning av svenska elevers resultat i ovan nämnda undersökningar har en rad åtgärder 
såsom Läslyftet, vars uppdrag är att fortbilda lärare gällande läs- och skrivutveckling, utförts 
(Skolverket 2017). 2014 initierades projektet ”En läsande klass”, med syftet att upplysa om 
vikten av läsförståelse1. Studiematerialet från ”En läsande klass” har skickats ut kostnadsfritt 
till samtliga skolor i Sverige och finns även tillgängligt på internet, vilket har lett till att 
många lärare har/haft tillgång till materialet. Någon större forskning eller undersökning om 
materialet har inte gått att återfinna. 
 
Läsförståelsens innebörd har ökat i takt med samhällets krav på att människor ska kunna läsa 
olika slags texter för olika tillfällen. En av skolans uppgifter är att läsundervisningen ska göra 
eleverna till strategiska läsare och därför har läraren ett viktigt ansvar för elevers fortsatta 
läsutveckling, efter att de har knäckt läskoden. Westlund (2009 ss. 12, 107) beskriver att 
elever som har knapphändigt ordförråd och omvärldskunskap ges möjlighet att utveckla dessa 
kompetenser under lärares högläsning. Nobelpristagaren i litteratur år 2017 är Herta Müller 
och hon har nyligen uttryckt följande tanke för litteraturens betydelse: ”Människan behöver 
böcker för att inte bli korkad” (Hedman 2017, s. 34).   
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, rev. 2016) 
används inte begreppet högläsning, däremot beskrivs att elever ska utveckla läsförståelse. 
Beck och McKeown (2001, ss. 14-16) belyser att barns läsförståelse utvecklas om de får ta del 
av högläsning där man samtalar om texten och kopplar den till egna erfarenheter. Utifrån ovan 
nämnda forskning gällande att barns läsförståelse kan utvecklas via högläsning samt 
internationella undersökningar gällande svenska elevers läsförmåga och läsförståelse bör 
denna studie gällande lärares syn på högläsning genomföras.  
 
 
 

 
 
 

                                                
1 http://www.enlasandeklass.se 
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SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka lärares syn på sin egen samt elevers högläsning och dess 
betydelse för elevers språkutveckling.  

Frågeställningar 

• Hur resonerar lärare som undervisar i årskurserna F-3 att högläsning bidrar till elevers 
språkutveckling? 

• Finns det några svårigheter med att bedriva högläsning?  
• Vilka texttyper och i vilka sammanhang genomför lärare och elever högläsning? 
• Vilka lässtrategier används under högläsningsmomentet?  

Begreppsdefinitioner 
Begreppen nedan förklaras eftersom de är centrala och det är i denna betydelse som 
begreppen används i studien. 
 
Högläsning: innebär att läsa en text högt, vanligtvis för åhörare (SAOL 2015). Roe (2014, s. 
164-165) skriver att högläsning är en muntlig färdighet. En god högläsning bör innehålla 
varierad röstanvändning, tydlig artikulation, anpassad läshastighet, pauser samt inlevelse när 
texten läses. 
 
Lässtrategier: är medvetna mentala handlingar som eleven använder under läsning för att 
förbättra läsförståelse och för att minnas vad de har läst. Strategierna är således verktyg som 
hjälper eleven att veta hur de ska tänka när de läser (Shanahan et al. 2010).   
 
Läsförståelse: läsaren och texten interagerar för att skapa mening. Det är en dynamisk och 
målorienterad process som inkluderar strategier, tidigare kunskap och motivation. Läsaren 
läser för att skapa mening och förståelsen påverkas av syftet, det vill säga uppgiften som man 
givits före läsningen (Westlund 2009, s. 70). Lundberg (2010, s. 81) belyser att läsförståelse i 
hög grad är ett aktivt skapande arbete. 
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BAKGRUND 
I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning och litteratur av relevans för denna studie 
och för forskning kring lärares och elevers högläsning. Vidare belyses forskning om 
högläsningens påverkan på elevers utveckling av läsförståelse och ordförråd. Även forskning 
om vilka slags texter som används i skolan och samspelet mellan text och illustrationer, 
beskrivs samt en beskrivning av den statliga kompetensutvecklingssatsningen ”Läslyftet”. 
Därefter redogörs ”Läsfixarna” utifrån projektet ”En läsande klass”. Avslutningsvis belyses 
kursplanen för de aktuella årskurserna i svenskämnet.  

Högläsningens betydelse 
Barn som är delaktiga under högläsning ges möjlighet att utveckla varaktigt intresse för 
läsning, enligt Lundberg (2010, ss. 31, 33). Han betonar att högläsning exempelvis kan ske 
vid sagostunder. Då hör barnen hur språket är uppbyggt, och utvecklar på så sätt avancerad 
syntaktisk förmåga. Denna förmåga är betydelsefull när barnen kommer att möta texter med 
längre och mer komplicerad satsbyggnad. Författaren menar även att barn möter fler begrepp 
via högläsning än vid till exempel i vardagliga samtal eller på TV. De nya begreppen barnen 
möter via högläsningens texter kan förstås genom sammanhang och illustrationer eller att 
vokabulären återkommer ett antal gånger i texten. För att barnen ska ges explicit förståelse för 
nya vokabulär behöver den vuxne som läser läsa med inlevelse och kunna stanna upp i texten 
för att direkt förklara nya ord för barnen. Högläsning ger således barn möjlighet att utveckla 
ordförrådet. Efterhand ges barnen även kunskap om hur berättelser är uppbyggda och kan på 
så sätt känna igen berättelsemönster i nya sagor. Även Wedin (2017, s. 133) belyser 
högläsningens betydelse för barns språkutveckling. Hon menar att högläsning spelar en viktig 
roll för hur barn sedermera utvecklar sitt skriftspråk. Författaren framhåller därför högläsning 
som betydelsefull i förskolan, förskoleklassen och skolan och menar att lärare behöver avsätta 
tid åt högläsning. 
 
Högläsning bidrar till att barn tidigt ges kunskap om hur en text läses från vänster till höger, 
vad fonem (betydelseskiljande språkljud) är, och att barnen även utvecklar vana att använda 
texter. De skrivna orden uttalas via högläsning tydligare än vid ett vanligt samtal och barn ges 
även möjlighet att möta nya ord. Genom högläsning ges barn möjlighet att upptäcka att 
berättelser bland annat är till för att roa. Berättelser kan exempelvis vara spännanande och 
roliga och således kan högläsning fungera som en social inlärningsprocess där läraren 
modellerar hur högläsning kan praktiseras (Lundberg 2010, s. 34).  
 
Scarborough och Dobrich (1994, ss. 245, 296-297) har genomfört en studie där de granskat tre 
decenniers empirisk forskning gällande föräldrars och förskolans inflytande på förskolebarns 
språk- och läsutveckling. Efter att forskarna granskat den befintliga forskningen, drog de 
slutsatsen att högläsning för små barn är den viktigaste aktiviteten för att de ska kunna 
utveckla läskompetens, både i förskolan och i hemmet.  

Lärares högläsning 
För att upprätthålla barns intresse framhåller Lundberg (2010, s. 33) att den som läser högt, 
exempelvis en lärare, ska läsa med rätt tempo och med betoning för att upprätthålla barns 
intresse för texten. Läsaren bör även utgå från barnens behov av förklaringar och 
anknytningar till sin egen erfarenhet. Utifrån texten i högläsningsmomentet är det 
betydelsefullt att kunna samtala kring viktiga frågor och dilemman som kan förekomma. 
Författaren menar även att läraren som genomför högläsning bör ha goda kunskaper om 
barnlitteratur för att kunna genomföra boksamtal med barn. Roe (2014, s. 163) beskriver att 
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regelbunden högläsning bidrar till att elever utvecklar ett mer nyanserat sätt att uttrycka sig. 
När läraren läser högt för eleverna ges de möjlighet till lyssna till samma textinnehåll. Läraren 
ges även möjlighet att fördjupa och förklara innehållet för hela klassen.  

I en studie som genomförts i 39 förskolor i Sverige, har Damber (2014, ss. 256, 270) 
undersökt läsning av barnlitteratur i förskolan med syfte att analysera hur högläsning utfördes. 
Frågeställningarna var: Hur ofta har högläsning utförts? Hur länge varade högläsningen? Hur 
valdes litteraturen? Inleddes dialoger och uppföljningsaktiviteter? I vilket sammanhang 
förekom högläsning? Förskollärarstudenter och förskollärare under fortbildning, utförde 
observationer under en vecka i de olika förskolorna. Resultaten visar på att högläsning oftast 
skedde en gång per dag och att den sällan var planerad utifrån ett specifikt syfte. Böcker 
valdes slumpmässigt och uppföljningsaktiviteter uppstod endast vid en fjärdedel av 
högläsningstillfällena. Slutsatsen drogs att högläsning huvudsakligen hade ett disciplinärt 
fokus där barnen skulle sitta tyst och lyssna och inte störa. 

Beck och McKeown (2001, ss. 10-16) har observerat lärares högläsningsmoment i förskolor 
samt i årskurs ett och granskat tidigare forskning gällande högläsning. De fann att lärarna 
sällan involverade barnen eller diskuterade den aktuella texten som högläses. Beck och 
McKeown observerade även att små barn inte besvarade frågor gällande textinnehållet utan 
att titta bilderna som tillhörde texten. Författarna beskriver att det kan leda till att barnen 
främst fokuserar på bilderna och inte lyssnar aktivt på textinnehållet. Deras slutsats är att det 
troligtvis beror på att bilder representerar det barnen möter i världen och att barnen lättare 
erhåller information via bilder än genom text. Författarna kunde urskilja att lärarna interagerar 
med barnen på två sätt. Ett av dessa var att klargöra ett okänt begrepp eller ord, exempelvis 
genom att ställa frågan ”Vet någon vad en ukulele är?”. Den anda typen var att fråga barnen 
om vad som lästes och som gav korta svar, exempelvis ”Vilken plats var Mr och Mrs Mallars 
ute efter att kläcka sina ankor?”. Författarna påpekar dock att det finns ett problem med 
sådana frågor och det nämligen att svaren begränsar barnen att endast besvara ett faktum och 
att svaren ska ses som rätt eller fel. Det kan finnas en fara i att lärare antar att barnen har 
förståelse för texten genom att de svarar korrekt på frågan, men denna typ av frågor utvecklar 
inte, enligt författarna djupare förståelse för den berättelse som högläses.  

Vidare drogs slutsatsen av Beck och McKeowns studie att barn ofta kopplar textinnehåll till 
sina egna erfarenheter. Resultatet visar även att text bör vara utmanande för att barn ska 
kunna utveckla nya tankar och idéer. Utmanande textinnehåll kan presenteras genom att låta 
barnen ta del av högläsning Den slutsats forskarna drar är att läraren bör ha texten i fokus och 
stötta elevers tankar och idéer för att lyckas med högläsning. Författarna menar även att barns 
språk- och läsförståelse utvecklas om de får ta del av textsamtal där de kan koppla text till 
sina egna erfarenheter (2001, s. 14-16). 

Elevers högläsning 
Den som läser högt ger texten en ny dimension genom nyansering och betoning av uttryck 
och ord. Roe (2014, ss. 163-164) framhåller att elevers högläsning kan ge dem en möjlighet 
att förstå texten bättre. Det finns emellertid kritik mot att låta de yngsta eleverna läsa högt. 
Elever kan få en hemuppgift i att läsa högt. Roe poängterar att de elever som behöver utveckla 
sin förmåga att läsa högt inte endast bör göra det i hemmiljön utan också med sin lärare, 
eftersom läraren kan ge respons på elevens läsning. Även Wedin (2017, ss. 113-114) lyfter 
kritik kring elevers högläsning. Kritiken grundar sig på sådana tillfällen då elever tvingas läsa 
högt i tur- och ordning i helklass, då den typen av högläsning kan uppfattas som påtvingad. 
Hon anser att en sådan typ av högläsning kan påverka svaga läsare negativt. Författaren menar 
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trots denna kritik att elevers högläsning är viktig. När en elev läser högt för en vuxen eller i 
smågrupper, skapas en möjlighet till en gemensam läsupplevelse. Elbro (2004, s. 207) belyser 
att vid elevers högläsning kan läraren undersöka elevens läshastighet och precision. Elevers 
läshastighet varierar oftast beroende på textens svårighetsgrad. Uppmärksammar läraren att 
eleven inte varierar läshastigheten bör den förmågan utvecklas, annars finns det en risk att 
eleven läser för enkla texter eller endast förstår hälften av en svårare texts innehåll.  

Ordförråd 
I en studie som Robbins och Ehri (1994) genomförde, fick 45 förskolebarn som ännu inte var 
läskunniga, ta del av högläsning. En högläsningsbok lästes två gånger med två till fyra dagars 
uppehåll. När högläsningsmomenten var genomförda fick barnen förklara betydelsen av 
tjugotvå ord. Hälften av dessa ord hade funnits med i berättelsen som hade lästs högt. Några 
ord hade funnits med i berättelsen på två ställen, medan andra endast fanns med på ett ställe. 
Barnen hade alltså hört en del ord vid fyra tillfällen och andra ord vid två tillfällen. Studiens 
resultat visade att barnen kände igen fler ords betydelse av de som funnits med i berättelsen 
än de som inte hade funnits med i berättelsen. Resultatet visar att högläsningsmomenten 
utvecklade barnens ordförråd. De ord som hade nämnt fyra gånger under högläsningen kunde 
i högre utsträckning förklaras av barnen än de som lästs två gånger. Högläsningens betydelse 
för utveckling av ordförråd, har också undersökts av Montag, Jones och Smith (2015, ss. 
1489, 1495). De har genomfört en studie där de granskat hundra bilderböckers vokabulär. De 
framhåller att små barn lär sig språk utifrån det tal de lyssnar till och att de granskade 
böckernas vokabulär var mer unika och ovanliga än de vokabulärer som barnen vanligtvis 
använder då de talar. Författarna beskriver även att många föräldrar börjar läsa högt för sina 
barn redan under deras första levnadsår, och följaktligen spelar de vokabulär som finns i 
barnböcker en viktig roll för barns utveckling av ordförråd och språk. Wilkinson och 
Houston-Price (2010; 2013, s. 591) har genomfört en studie där de undersökte vilka effekter 
högläsning har på lågstadieelevers ordförråd. Studiens resultat visade att elevers ordförråd kan 
öka om de får ta del av högläsning. 
 
Högläsningsmoment där läraren aktiverar barnen genom samtal under högläsningen, har visat 
sig utveckla barns språkutveckling både vad gäller begrepp och språkliga förmåga i större 
utsträckning än högläsning där barn inte är delaktiga i boksamtal (Lundberg 2010, s. 33). Ehri 
och Rosenthal (2007, s. 389) belyser att amerikanska lärare ofta förklarar nya ord muntligt 
under högläsningsmomentet. Elevers ordkunskap och stavningsförmåga ökar om läraren 
skriver de nya orden på tavlan, samtidigt som läraren förklarar dem. Genom att skriva orden 
på tavlan parallellt som de förklaras kan hjärnan registrera hur orden ser ut samt sparas i 
elevernas långtidsminne. 

Vad påverkar läsförståelse? 
McGee och Schickendanz (2007, ss. 242, 250) har genomfört en studie på en förskola där 
förskolläraren dagligen skulle genomföra högläsning. Författarna framhäver att lärare 
noggrant bör studera varje bok som de ska högläsa ur. De ska också vara förberedda på vilka 
slags frågor elever kan tänkas ställa om bokens innehåll. Läraren bör läsa högt ur en bilderbok 
dagligen men också andra typer av texter för att utveckla elevers läsförståelse. 

Barn påverkas av den litteraturkultur som de möts av i hemmiljön, enligt Heath (1984, ss. 
135-136), vars studies resultat visar att barn som tagit del för högläsning när de var små, 
lyckats bättre i skolan än de barn som inte fått ta del av högläsning. Forskaren menar även att 
boksamtal och högläsning spelar en betydande roll för barn då de ska utveckla sitt skriftspråk.  
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Lundberg (2010, ss. 84, 127) poängterar att läsförståelse alltid handlar om ett samspel mellan 
läsaren och texten och att undervisning i läsförståelse bör pågå under hela skoltiden. (Roe 
2014, s. 58) skriver att läsförståelse kräver mycket mer än att behärska ordavkodning. Det är 
grundläggande att elever undervisas om hur förståelsestrategier kan tillämpas. Hon menar 
även att läsning och förståelse är två delar som hänger samman. Utifrån de två delarna borde 
därför undervisning i läsning utgå från att ge elever möjlighet att lära sig olika lässtrategier så 
att de kan skapa mening i vad de läser. Förmågan att reflektera över det som läses och 
kontrollera sina tankeprocesser, samt att besitta kunskap gällande hur kognitiva strategier ska 
användas, räknas också som en del i läsförståelsen. Denna förmåga brukar benämnas 
metakognition (Roe 2014, s. 58).  Lane och Wright (2007, s. 672) belyser att högläsning ger 
eleverna möjlighet att utveckla litteracitet, vilket innebär läs- och skrivförmåga. Under 
högläsningen bör läraren engagera eleverna, använda sig av textsamtal och förklara nya ord. 
Läraren ska också utmana eleverna att använda sig av de nya ord som framträder i 
högläsningstexten. För att utveckla läsförmåga behöver man läsa varje dag och på gränsen av 
sin läsförmåga. Det kräver att läraren låter eleverna möta olika slags texter för att väcka deras 
lust att läsa (Reichenberg 2014, s. 59).   

En studie som utförts med elever i årskurs fem, där några klasser arbetade med texter på olika 
sätt har genomförts av Beck och McKeown (2009). Vissa av klasserna inriktade sig på att 
diskutera innehåll i texter, medan några andra klasser fördjupade sig i användningen av 
förståelsestrategier. Resultatet visar att isolerad färdighetsövning av läsförståelsestrategier gav 
mindre effekt på elevernas läsförståelse än om man diskuterade textens innehåll. Eleverna fick 
svårare att koncentrera sig på budskap i texterna om för många förståelsestrategier skulle 
användas vid samma tillfälle. Slutsatsen som författarna drog var att det bör finnas en balans 
mellan hur förståelsestrategier och samtal om innehållet i texter bör fördelas, för att elever ska 
utvecklas i sin läsförståelse. Westlund (2013, s. 66) belyser också eventuella risker med aktiv 
färdighetsträning av förståelsestrategier. Hon menar att läraren måste reflektera över vilka 
förståelsestrategier som ska användas och i vilket sammanhang. Eleverna bör få en balanserad 
undervisning i läsförståelsestrategier som i sin tur ska leda till att elever utvecklar sin 
läsförståelse. 

Texter i skolan  
I Lgr 11 (2011, rev 2016) beskrivs i det centrala innehållet för årskurserna 1-3, att elever ska 
möta berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. 
Eleverna ska även utveckla kunskap gällande berättande texters budskap, uppbyggnad och 
innehåll. Andra texttyper som eleverna ska utveckla kunskap om, är beskrivande och 
förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. 
Eleverna ska också utveckla kunskap kring instruerande texter. 

Westlund (2012, s. 179) belyser att högläsningsboken bör vara engagerande och spännande 
för att väcka elevernas intresse och att bibliotekarien är en viktig resurs för att ge klassen och 
läraren tips om böcker. Wedin (2017, s. 114) belyser att högläsning av skönlitteratur såsom 
sagor och bilderböcker, är den vanligaste texten att läsa högt ur under förskoletiden samt 
elevers tidiga skolår. Då facklitteratur läses högt brukar den vara kopplad till ett specifikt 
arbets- eller temaområde i de samhällsorienterade- och naturorienterande ämnena, exempelvis 
högläsning om hur det kunde vara att leva på stenåldern eller hur djuren förbereder sig på 
hösten inför den nalkande vintern. Genom sådana texter ges eleverna en djupare förståelse för 
det aktuella ämnesområdet. Inom olika temaområden kan texterna ge elever möjlighet att sätta 
sig in i innehållet och se det ur sitt eget perspektiv. Det kan i sin tur leda till att textens 
innehåll levandegörs för eleverna och bidrar till att det blir lättare att utveckla sin förståelse. 
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Roe (2014, s. 163) belyser liksom Wedin, att elever ofta förknippar högläsning till den 
skönlitterära texttypen. Hon menar att högläsning av faktatexter kan vara betydelsefullt att 
använda när nytt ämnesstoff ska presenteras. 

Läs- och skrivutveckling har traditionellt förlagts till svenskämnet i de lägre årskurserna. Läs- 
och skrivförmåga har emellanåt likställts med att elever endast knäckt avkodningsförmågan, 
fokus på läsförståelsen har ibland hamnat i skymundan. I grundskolans mellanår samt 
sedermera i gymnasiet är undervisningen upplagt på ett likartat sätt. Läs- och skrivutveckling 
är även där kopplat till svenskämnet. Det finns däremot ett behov av att elever ges möjlighet 
att samtala, läsa och skriva inom samtliga skolämnen för att utveckla samtliga förmågor i 
skolan (Liberg och Säljö 2012, ss. 237, 255-256).  

Läromedel för grundskolan har fått kritik eftersom språket emellanåt varit för komprimerat 
samt att många nya termer finns med i ett alltför begränsat utrymme, se exempelvis Lundberg 
2006 (ss. 23, 42). Han menar dock att denna kritik endast gäller om elever ska läsa på egen 
hand utan stöttning och vägledning genom en god undervisning gällande läsförståelse. I de 
natur- och samhällsvetenskapliga ämnena är läroböcker de vanligaste läsmaterialen. Ofta 
används inte dessa böcker för att öva och utveckla elevers självständiga läsande, utan eleverna 
ges i stället ofta information via filmer eller bilder. Elever behöver få återkommande 
vägledning under hela skoltiden gällande hur man kan läsa olika texttyper för att kunna 
utveckla läsförståelse. De läromedel som används i skolan måste således integreras i 
undervisningsprocesser och utgöra ett samspel mellan elever, lärare och ämnesinnehåll. 
Lundberg menar att det därför är betydelsefullt att eleverna får använda sig av sina 
förkunskaper då de möter en ny text, får möjligheter att ställa frågor samt befästa kunskapen 
genom samtal. Samtalet efter att exempelvis en faktatext har lästs, är betydelsefull eftersom 
förbindelser kan skapas mellan elevernas egna liv och texten.  

Lane och Wright (2007, s. 669) belyser att det är viktigt att reflektera gällande kvaliteten på 
böcker som är utvalda för högläsning. Böcker som är välskrivna och som ger läraren 
möjlighet att modellera läsningen är de bästa valen. Olika typer av texttyper ger elever större 
litterär variation. Lärare bör överväga de planerade målen som ska uppnås av eleverna då 
högläsningsböcker väljs. Exempelvis är böcker om alfabetet relevant för undervisning om 
bokstäver och sagoböcker kan vara användbara för att utveckla vokabulär. Faktaböcker kan 
hjälpa barn att utveckla innehållskunskap och utveckla deras motivation till att läsa. 

Text och illustrationer 
Bilder kan ha som syfte att förklara, fördjupa och förtydliga texten, enligt Lundberg (2010, ss. 
86, 89). Bilden måste alltså vara i samspel med texten och är den inte det kan det skapa 
förvirring för den som läser. Vidare beskrivs att bilder som är i samspel med texten, kan 
stödja läsningen eftersom de kan stimulera barns känslor och fantasi och ge underlag för 
samtal som kan bidra till att barn också utvecklar förståelse för texten. Läraren har en 
betydande roll när det gäller att vägleda eleverna så att de utvecklar förmåga att göra 
kopplingar mellan texten och de bilder som finns. Elever som har svårigheter att läsa i en 
lärobok kan inhämta kunskap via de illustrationer som finns, enligt Lundberg (2006, s. 39). 
Illustrationer utvecklar och stöttar lärandet när de är integrerade med texten på ett fungerande 
sätt, samt om läsaren bearbetar text och illustrationer parallellt. Illustrationer kan skildra 
miljön, vara förklarande, beskrivande och stämningsskapande (s. 40).  
 
Även Danielsson och Selander (2014, ss. 51, 53) belyser att bild och text bör samspela. Elever 
tar lättare till sig textens information om det finns ett nära samband mellan text och bild. 
Författarna framhåller att det kan handla om en rumslig närhet då till exempel en fackterm 
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eller ett ord placeras vid ett objekt i en illustration. Illustrationer kan konkretisera ett 
komplicerat verbalt resonemang, men de kan också ställa specifika krav på den som tolkar 
illustrationer. Illustrationers form och färg kan påverka vad som kan uppfattas som relevant 
eller irrelevant. När text och illustration samspelar är det betydelsefullt om illustrationerna 
upplevs som meningsfulla för läsaren. Illustrationerna kan framställa något som är 
underförstått i texten, samt tydligt uttrycka textens innehåll. Även Nilesen Hibbing och 
Ranking-Erickson (2003, s. 263) belyser samverkan mellan text och bild. Författarna 
beskriver att bilder som speglar väsentliga delar i texten kan bidra till att läsaren lättare förstår 
en text. Bilder i böcker kan också leda till att elever upplever texten som mer intressant. Det 
kan i sin tur påverka elever och de elever som är motvilliga till läsning, att vilja spendera mer 
tid åt läsning. Därför har läraren en viktig roll vid bokval också utifrån vilka bilder som finns i 
böcker samt på bokomslag.  

Lärarens roll  
Lärares kompetens, utöver elevens socioekonomiska bakgrund, är den viktigaste faktorn för 
att elever ska kunna uppnå kunskapsmålen (Westlund 2009, s. 55). Den skickliga läraren har 
grundläggande kunskaper om elevers språkprogression samt läs- och skrivutveckling. Läraren 
har även kunskap om hur kunskaperna ska tillämpas praktiskt. Undervisningen ska utgå från 
elevers individuella förmågor och läraren ska uppmärksamma vilka strategierna elever 
använder sig av i olika texttyper. Lärare som undervisar i läsförståelse ska vägleda eleven mot 
högre nivåer av förståelse genom aktiv läsundervisning. Läraren ska även vara medveten om 
att lässtrategiers främsta syfte är att förstå texten. Interaktiva och regelbundna samtal om 
texters innehåll och form gynnar alla läsare (s. 51). Liberg och Säljö (2012, ss. 255-256) 
beskriver att en av skolans uppgifter är att ge elever möjlighet att på varierande sätt uppleva 
och utveckla sina språkliga förmågor i språkliga landskap. Dessa språkliga landskap kan 
upplevas som främmande för elever och kan således vara en motkultur till elevers vardag. Det 
kan vara en utmaning för lärare att tillgodose samtliga elevers behov som tar sin början i 
förskolan och som sedermera fortsätter i alla skolans årskurser. Elever som börjar skolan har 
olika erfarenheter av skrivna texter och därför har läraren en viktig roll hur undervisningen 
ska bedrivas för att stödja elevernas läs- och skrivutveckling.  
 
Även Gustafsson och Myrberg (2002, ss. 169-170) belyser lärarens roll och kompetens. De 
redogör för att den enskilt mest betydelsefulla faktorn för elevernas resultat är lärarens 
kompetens. Vidare skriver de att kompetens är skapad genom exempelvis yrkeserfarenhet, 
pedagogisk utbildning, ämnesutbildning eller kompetensutveckling. Dessa erfarenheter bidrar 
till positiva effekter på elevernas resultat. Även Hattie och Yates (2014, s. 31) belyser lärarens 
roll för elevers kunskapsutveckling. De skriver att lärarens ämneskunskaper är en avgörande 
faktor för elevers inlärning. Vidare beskrivs att elever uppskattar att bli undervisade av 
kompetenta och motiverade lärare samt det samspel och den återkoppling de får av sådana 
lärare de anser vara kloka och kompetenta.  

Lässtrategier 
Lässtrategier är medvetna mentala handlingar som eleven använder under läsning för att 
förbättra läsförståelse och för att minnas vad de har läst. Strategierna är således verktyg som 
hjälper eleven att veta hur de ska tänka när de läser (Shanahan et al. 2010).  Roe (2014, s. 
113) beskriver att målet med användandet av lässtrategier är att elever ska besitta olika 
strategier som de kan tillämpa på ett effektivt sätt.  

Quanwal och Karim (2014, s. 1030) har genomfört en studie vars syfte var att undersöka 
sambandet mellan lässtrategier och läsförståelse. Studiens resultat visar att lärares 
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instruktioner och modellering av lässtrategier bör genomföras i sådan utsträckning att elever 
automatiskt blir självständiga läsare. Eleverna kan självständigt välja och använda lämpliga 
strategier under sina läsuppgifter. Detta kan utföras genom att läraren först modellerar olika 
lässtrategier och därefter tilldelas elever läsförståelsuppgifter. När eleverna avslutar sin 
läsning ska läraren fråga dem vilka strategier de använde under läsning, var, när, varför och 
hur de använde strategier (Quanwal och Karim 2014 s. 1030). I studien användes den typ av 
strategier som kallas ”Test taking strategies” och som Pearson och Johnson (1978) har 
utvecklat. Strategin bygger på tre frågetyper och dessa är: frågor vars svar går att återfinna 
”direkt på raden” i texten, implicita frågor vars svar kan återfinnas och tolkas ”mellan 
raderna” och implicita frågor vars svar endast kan genereras ”bortom raderna”. Reichenberg 
(2014, ss. 61-62, 84) redogör också för strategin att göra inferenser. Hon belyser att inferera är 
att använda ledtrådar från ett textstycke och kopplar det till de förkunskaper man har om 
textens ämne. Utifrån textavsnittet och förkunskaper kan man dra slutsatser eller gissa vad 
författaren menar, men som inte explicit skrivits i texten. Hon skriver att läsaren lättare kan 
förstå en text genom att göra inferenser och således läsa ”mellan raderna och bortom raderna”. 
Reichenberg (2015, s. 4) menar också att inferensträning sker bäst i en mindre grupp om upp 
till fem personer där läraren först modellerar, där målet är att eleverna sedan kan göra 
inferenser på egen hand.  

Keene och Zimmermann (2003, s. 249-250) delar in inferenser i tre delar. Den första 
inferensen kallas för ”text-till-text-koppling” där olika texter ska jämföras. Läsaren kan 
upptäcka likheter mellan böcker som lästs. Den andra inferensen kalls för ”text-till-själv-
koppling”, och innebär att läsaren kopplar ett textavsnitt till egna erfarenheter. Den tredje 
inferensen författarna beskriver är ”text-till-världen-koppling”. Denna strategi används för att 
läsaren ska kunna koppla texten till världen utanför, exempelvis att människor kan ha olika 
villkor och vara fattiga eller rika.  

Reciprocal Teaching 
Modellen RT (Reciprocal Teaching) är sammanställd av Palincsar och Brown (1984, s. 117). 
Reciprok undervisning innebär att lärare och elever har en ömsesidig dialog kring texter som 
läses. RT-modellen består av fyra grundstrategier. Dessa är att förutspå, ställa frågor, reda ut 
oklarheter och sammanfatta. Westlund (2009, s. 263) redogör också för RT-modellen. Hon 
skriver att modellen kan användas både i helklass och i smågrupper. De fyra strategierna 
behöver nödvändigtvis inte användas varje gång. Goda läsare har kunskap om hur strategierna 
kan användas på ett flexibelt sätt.  
 
Palincsar och Brown genomförde ett par studier med elever i årskurs sju, som visade låga 
resultat i läsförståelse. De elever som i studien fick ta del av reciprok undervisning utvecklade 
förmågorna att förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta. Författarnas 
slutsatser var att reciprok undervisning med en lärare som modellerar hur elever kan 
interagera med texten, utifrån RT-modellens grundstrategier, bidrog till utveckling för elevers 
läsförståelse. Lärarna krävde att eleverna skulle utföra något över den nivå de hade uppnått 
tidigare, vilket gav dem en rimlig utmaning att ta ett ytterligare steg i sina respektive zoner av 
proximal utveckling (Palincsar och Brown 1984, ss. 117, 156). 

Statens satsning på lärares fortbildning i läs- och skrivutveckling 
PISA och PIRLS-undersökningar har som tidigare nämnts, visat att svenska elevers 
läsförmåga har försämrats under 2000-talet och PISA-undersökningen från 2012 visade att 
svenska elevers resultat i läsförståelse hade försämrats ytterligare och befann sig under 
OECD-genomsnittet. Resultaten från PIRLS från 2011 visade också en försämring av elevers 
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läsförmåga. Utifrån dessa resultat gav Regeringen i ”Regeringsbeslut 1:9” (2013), i uppdrag 
åt Statens Skolverk, att fortbilda lärare gällande läs- och skrivutveckling. Bakgrunden till 
fortbildningen är bedömningen att många lärare behöver mer kunskap om fler metoder för att 
kunna individanpassa undervisningen i större utsträckning och bättre stödja elevernas läs- och 
skrivutveckling. Insatser redan i förskoleklass och i grundskolans tidigare årskurser stärker 
också skolans möjlighet att bryta kopplingen mellan elevernas resultat i bl.a. läsförståelse och 
föräldrarnas utbildningsnivå (Skolverket 2013).  

I Regeringsbeslut 1:9 beskrivs följaktligen: 

Regeringen uppdrar åt Statens Skolverk att svara för genomförandet av fortbildning av lärare i 
läs- och skrivutveckling där fokus ska vara på det kollegiala lärandet. Vidare belyses att målet 
för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt 
för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga med syfte att förbättra elevernas läsförståelse 
och skrivförmåga. Insatserna bör därför bland annat fokusera på olika lässtrategier som stödjer 
såväl den tidiga som den mer komplexa och språkligt avancerade läsförståelsen och 
läsfärdigheten. Uppdraget ska genomföras så att fortbildningen kan pågå från och med. läsåret 
2014/15 till och med den 30 juni 2018. 

Kompetensutvecklingsinsatsen heter ”Läslyftet” och riktar sig till lärare i språk-, läs- och 
skrivdidaktik och bygger på kollegialt lärande. Läslyftet avser att ”utveckla elevers 
läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen”. 
Läslyftet riktar sig till lärare i grundskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt till 
lärare och förskollärare i förskoleklass. Skolbibliotekarier kan också delta i fortbildningen 
(Skolverket 2017). 

”Läsfixarna”  
Martin Widmark är initiativtagaren till projektet ”En läsande klass” (EKL). På projektets 
hemsida beskrivs att syftet är att föra upp vikten av läsförståelse och där finns också 
lärarhandledningar samt lektionsplaneringar. Studiematerialet har skickats ut kostnadsfritt till 
samtliga skolor i Sverige och finns även tillgängligt på internet (EKL.se), vilket har lett till att 
många lärare har/haft tillgång till materialet. ”En läsande klass” belyser via sin hemsida2, att 
det ska finnas verktyg för att underlätta för lärare att arbeta med läsförståelsestrategier för att 
bidra till bättre läsförståelse hos svenska låg- och mellanstadieelever. Vidare beskrivs att 
projektet bland annat utgår från från modellen RT (Reciprocal Teaching), vilken hänvisas till 
Westlunds bok ”Att undervisa i läsförståelse” (2012). De fyra läsförståelsestrategierna kallas 
för ”Läsfixarna”, och gestaltas via en spågumma, en apa, en detektiv och en cowboy. De fyra 
figurerna ska vara ett hjälpmedel för elever när de ska förstå innehållet i texter.  
 
På ”En läsande klass” hemsida beskrivs läsförståelse och med hänvisning till de svenska 
forskarna Reichenberg, Lundberg och Westlund. Vidare står: ”Westlund introducerade bland 
annat begreppet ”Läsfixarna” för att förklara för elever att lässtrategier kan beskrivas som 
mentala verktyg för ökad förståelse”. Westlund har uttalat kritik mot ”En läsande klass”. Hon 
menar att det finns en risk att metoden som ”En läsande klass” förespråkar leder till en 
isolerad färdighetsträning. Hon anser också att det fokuseras på att lära sig vad de lässtrategier 
som materialet består av betyder, i stället för att fokusera på texten och få en djupare 
läsförståelse. Ett exempel av Westlunds uttalade kritik är ”Min forskning som jag har försökt 
föra fram för att hjälpa och stödja svenska lärare, blir förenklad.  Det är inte den forskning 
som jag vill stå för” (Höglund 2014). Westlund har fått medhåll gällande sin kritik mot EKL 
                                                
2 http://www.enlasandeklass.se 
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av Damber och Nilsson (2014). De framhåller att materialet har uppenbara brister när det 
gäller formalia och vetenskaplig förankring. Vidare skrivs att Widmark belyser att projektet 
utgår från ”modern forskning”, men att det inte beskrivs vilken forskning som avses. 
Ytterligare en kritik är att handledningen inleds med ett avsnitt där bland annat Palinscar och 
Browns forskning om ”Reciprocal Teaching” och Westlund nämns, men att referenser saknas. 
Damber och Nilsson avslutar sin artikel genom att beskriva lärarhandledningen som ”ett 
mångordigt hemmabygge”.  

Förankring i skolans styrdokument 
I Lgr 11 (2011, rev. 2016, ss. 247-249) beskrivs att språk är människans främsta redskap för 
att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker 
känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Genom undervisningen i ämnet 
svenska ska eleverna sammanfattningsvis utifrån det centrala innehållet för årkurserna 1-3, 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
och läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften genom: 
 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter texters 

form och innehåll. 
• Berättande texter och poetiska texter. 
• Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor 

och myter.  
• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.  
• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn. 
• Instruerande texter. 
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 
• Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. 
• Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge 

och kroppsspråk. 

Vidare beskriver läroplanen att undervisning i förskoleklass (ss. 21-22) ska ta tillvara 
elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att 
kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt 
skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. I det 
centrala innehållet för förskoleklassen beskrivs att eleverna ska utveckla förmågan att 
kommunicera i tal och skrift genom att:  
 

• Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 
• Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument. 
• Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud. 
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TEORETISK RAM  
Det sociokulturella perspektivet 
Vygotskij (1978, ss. 26-27) belyser att elevers lärande utvecklas genom samtal och dialoger, 
vilka bidrar till ramar för deras självständiga tänkande. Barn löser problem med hjälp av deras 
språk och relationen mellan språk och handling är en process som ideligen utvecklas hos barn. 
Språkets kommunikativa och kognitiva funktioner blir en bas under barns uppväxt. När barn 
lär sig att ställa frågor utvecklas en medvetenhet kring hur ett problem kan lösas (s. 29). 

I analys och diskussion kommer därför det sociokulturella perspektivet på lärande att vara en 
viktig utgångspunkt eftersom skolans undervisning ska ge elever möjlighet att kommunicera 
med andra elever samt lärare. Lundberg (2010, s. 33) poängterar att den som läser högt för 
barn bör utgå från barns behov av förklaringar och anknytningar till deras egna erfarenheter, 
utan att förlora barnens intresse för texten. Läraren som läser högt bör besitta goda kunskaper 
om hur man kan samtala kring böckers innehåll med barn. Utifrån denna beskrivning, 
beträffande vad högläsning bör innehålla via sociala sammanhang och dialoger mellan elever 
och lärare, är det tydligt att det sociokulturella perspektivet är centralt som en teoretisk ram i 
studien. Samhället är uppbyggt utifrån en lärandekultur med skola och utbildning där 
människor delar med sig av kunskap till varandra (Säljö 2012, s. 196). Vygotskijs teori 
gällande det sociokulturella perspektivet har vidareutvecklats av Säljö (2010, ss. 34-35, 156). 
Genom språket har människan en unik förmåga att dela erfarenheter med andra. Säljö belyser 
också att människan kan ställa frågor till sina medmänniskor och med dem byts ständigt 
kunskaper, information och färdigheter. Människan kan således ta till sig andras kunskaper 
och använda dem som om de vore sina egna, därför är det mänskliga språket en unik 
komponent för att skapa och kommunicera kunskap (Säljö 2010, s. 162). 

Säljö (2005, ss. 117-118) beskriver att alfabetet kan ses som ett medierade redskap för talat 
språk. Talat språk har en lång historia och kan betraktas som en del av det som gör oss till 
människor. Skriftspråket är konstruerat av människan för specifika syften. Säljö (2010, ss. 
156-157, 186-187) beskriver att skriften finns överallt i samhället och därigenom är läs- och 
skrivförmåga idag en nödvändighet för att kunna delta i många delar av samhälls- och 
arbetslivet. Han beskriver också att texter ingår i kommunikativa sammanhang via samtal och 
interaktion. Lärare och elever kan granska texter för att reda ut oklarheter och föra vidare 
diskussioner. Skriftspråklig kommunikation kan ses som en medierade resurs där människan 
ges möjlighet att utvecklas intellektuellt, socialt och emotionellt.  

Den närmaste proximala utvecklingszonen 
Den närmaste proximala utvecklingszonen är ett grundläggande begrepp inom det 
sociokulturella perspektivet. Denna utvecklingszon definieras som avståndet mellan av vad ett 
barn kan prestera på egen hand och vad denne kan prestera med stöttning av en vuxen. 
Stöttningen kan även ske i samarbete med klasskamrater som har bättre kompetens gällande 
det aktuella problemet. För att lärande ska kunna ske i den proximala utvecklingszonen måste 
den lärande eleven ges utmaningar för att erövra ny kunskap. Det sociokulturella perspektivet 
på lärande betonar följaktligen att kunskap utvecklas mellan elever och via elever och lärare 
(Säljö 2010 ss. 120, 123). Den närmaste proximala utvecklingszonen är viktig i relationen 
med högläsning eftersom högläsningsmomentet då läraren aktiverar barnen genom samtal 
under högläsningen, har visat sig utveckla barns språkutveckling både vad gäller begrepp och 
språklig förmåga (Lundberg 2010, s. 33).  
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METOD 
I detta kapitel redovisas studiens datainsamlingsmetod. Vidare redovisas vilken typ av 
intervjufrågor som använts, studiens urval av respondenter och därefter hur jag har gått 
tillväga då intervjusvaren analyserades. Därefter beskrivs studiens reliabilitet och validitet och 
till sist redogörs de etiska principer som hafts i beaktning under hela studien.  

Kvalitativ intervju 
Kvalitativ forskningsintervju eftersträvar att förstå världen från undersökningspersonens 
synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale och Brinkmann 2014 s, 17).  
Bryman (2011, s. 41) beskriver kvalitativ forskning på ett likartat sätt. Han beskriver att den 
kvalitativa forskningen lägger vikt vid ett tolkande synsätt gällande hur den individuella 
respondenten uppfattar sin sociala verklighet. Intervjufrågor bör vara korta och konkreta och 
öppna frågor ger de mest fullständiga svaren. När intervjufrågor skrivs är det studiens syfte 
och frågeställningar som är utgångspunkten. I studien användes kvalitativ intervju, då lärares 
beskrivningar av sin egen samt elevers högläsning skulle undersökas med utgångspunkt i 
studiens syfte. Sex lärare intervjuades, samtliga verksamma i grundskolans lägre årskurser. 
Flera intervjufrågor var öppna, vilket gav mig som intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor 
till respondenterna. 
 
Inom den kvalitativa intervjuformen finns formerna ostrukturerade och semistrukturerade 
intervjuer. I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot respondentens synsätt. I den 
kvalitativa intervjun kan intervjun styras i olika riktningar på grund av den kunskap 
respondenten beskriver (Bryman 2011, ss. 413, 415). Jag valde semistrukturerad intervju som 
metod så att intervjun skulle kunna styras utefter informanternas svar. Samtidigt fanns 
huvudfrågor mellan vilka de intervjuade kunde utveckla sina svar. Kvale (2014, s. 190) 
skriver att telefonintervju är en annan form av intervju än den som sker ansikte mot ansikte 
med icke-språklig kommunikation med ansiktsuttryck och kroppsspråk. Samtidigt kan 
telefonintervjuer i kvalitativa undersökningar öka möjligheten att intervjua respondenter som 
är geografiskt avlägsna.  Två av de sex intervjuerna skedde via telefon. 

Intervjufrågor 
I en semistrukturerad intervju kan intervjuaren använda en frågeguide gällande olika teman 
som ska behandlas. Frågorna behöver inte ställas utifrån den tänkta frågeordningen eller 
frågeschemat och frågor som inte ingår i den tänkta ordningen kan ställas om de anknyter till 
sådant respondentens berättat. Forskaren eftersträvar att erhålla detaljerade svar och 
respondenten har frihet att utforma dem på sitt eget sätt (Bryman 2011, s. 415). Inför 
intervjuerna sammanställdes ett flertal intervjufrågor (se bilaga 1). Under intervjuerna 
tillfördes några spontana följdfrågor utefter informanternas svar. Flera intervjufrågor var 
öppna och de ställdes generellt utifrån den tänkta frågeordningen och utgick från studiens 
syfte och frågeställningar. De flesta frågorna var också korta i syftet att upplevas som 
konkreta av respondenterna. De första frågorna som ställdes efterfrågade hur länge 
respondenterna arbetat som lärare och när de tog examen, i vilken årskurs de arbetar och inom 
vilka ämnen de är behöriga att undervisa. Dessa frågor ställdes först under intervjun med 
syftet att lärarna kunde besvara dem utan någon längre eftertänksamhet. 
 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 176) skriver att inledande frågor kan ge spontana och 
utförliga beskrivningar där respondenten ges möjlighet att återge vad hen upplever vara den 
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mest betydelsefulla aspekten av det som undersöks. En typ av inledande frågan kan vara: 
Kommer du ihåg en gång du…? Under intervjun ställdes frågan: Kan du beskriva ett 
högläsningsmoment och lärarna gavs möjlighet att besvara frågan med egna ord. Kihlström 
(2007, ss. 49-50, 230) skriver också gällande kvalitativa intervjuer. Hon beskriver att 
informanter som ska ingå i intervjuer bör ha egen erfarenhet av det problem som är föremål 
för undersökningen. Lärarna som deltog i studien har lärarlegitimation och är behöriga att 
undervisa i förskoleklass till årskurs tre. 

Urval 
I studien har sex lärare från sex olika skolor intervjuats. Lärarna kommer från två mellanstora 
städer i västra Sverige och i studien benämns de med fiktiva kvinnonamn. Kön är irrelevant 
för studiens undersökningsområde. I studiens benämns dock respondenterna som ”hon”, så 
som människan benämns som ”hon”. Skolornas rektorer kontaktades via telefon. Därefter 
mottog jag mejluppgifter till de lärare som ville delta i studien och de fick då ta del av 
missivbrevet (se bilaga 2). Olika skolor kontaktades för att få en geografisk spridning av 
respondenter. I studien efterfrågades informanter som jag inte känner sedan tidigare. Detta val 
gjordes eftersom jag inte ville riskera att intervjuerna skulle påverkas av mina egna eventuella 
tankar gällande bekanta lärares synsätt gällande högläsning. Kihlström (2007, s. 50) menar att 
det kan upplevas som ett dilemma för intervjuaren att intervjua en person som man känner. 
Intervjusituationen kan upplevas som komplicerad om intervjuaren tror sig veta vad 
respondenten har för tankar innan intervjun.  

Respondenter 
De sex respondenterna är verksamma i förskoleklass, årskurs ett och årskurs två. Intervjuerna 
med Anna och Bea skedde via telefon eftersom de inte hade möjlighet att träffa mig under de 
veckor som jag genomförde intervjuerna. De fyra resterande intervjuerna med Charlie, Dilba, 
Eline och Fiona skedde avskilt på eller i anslutning till de skolor lärarna arbetar på. 
 
Anna är 27 år och har arbetat i förskoleklass sedan hon tog examen för två år sedan. Hon är 
behörig att undervisa i svenskämnet, i matematikämnet, i engelskämnet samt i de 
samhällsvetenskapliga- och naturvetenskapliga ämnena. 
 
Bea är 26 år och arbetar på en F-3-skola. Hon tog liksom Anna, examen för två år sedan. Bea 
undervisar i förskoleklass och är behörig att undervisa i svenskämnet, i matematikämnet, i 
engelskämnet samt i de samhällsvetenskapliga- och naturvetenskapliga ämnena.  
 
Charlie är 30 år och undervisar i årskurs två. Hon tog examen för ett år sedan och arbetar på 
en lågstadieskola. Charlie är behörig i att undervisa i svenskämnet, i matematikämnet, i 
engelskämnet samt i de samhällsvetenskapliga- och naturvetenskapliga ämnena i 
förskoleklass till årskurs 3.  
 
Dilba är 50 år. Skolan hon arbetar på är en F-9-skola. Hon tog examen för nio år sedan och 
undervisar i årskurs ett med delat tvålärarskap. Hon är behörig att undervisa i svenskämnet, 
matematikämnet, teknik, idrott, engelska samt i de naturvetenskapliga- och 
samhällsvetenskapliga ämnena. 
 
Eline är 45 år och är lärare sedan arton år. Hon undervisar i årskurs ett i en F-3-skola. Hon är 
behörig att undervisa i ämnena: svenska, matematik, engelska samt de samhällsorienterande- 
och naturvetenskapliga ämnena. 
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Fiona är 35 år och arbetar i årskurs ett med delat tvålärarskap på en F-3-skola. Hon är lärare 
sedan sju år och är behörig att undervisa i ämnena svenska, engelska och matematik. 

Genomförande 
Innan syftet och frågeställningarna formulerades tog jag del av litteratur och tidigare 
forskning kring högläsning. I ”Primo”, vilket är Högskolan i Borås sökverktyg för bland annat 
litteratur och vetenskapliga artiklar, använde jag följande sökord: ”Högläsning”, 
”läsförståelse”, ”läsförståelsestrategier”, ”lässtrategier”, ”reciprocal teaching” och ”reading 
aloud”, ”reading comprehension”. Samma sökord användes i ”Google Scholar”, som är 
Googles söktjänst där man också kan söka efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter.  
 
Intervjufrågorna (se bilaga 1) utformades efter att studiens syfte och frågeställningar var 
sammanställda. Därefter genomfördes två provintervjuer för att kontrollera intervjufrågornas 
betydelse för studiens undersökningsområde samt för att ta del av respondenternas respons 
kring frågornas utformning. Utefter informanternas synpunkter omformulerade jag ett par 
slutna frågor till öppna frågor. De som deltog i provintervjuerna var två lärarstudenter, tillika 
klasskamrater. När pilotstudierna var genomförda kontaktades via telefon, tio skolor i två 
mellanstora städer i västra Sverige. Sex av skolorna hade en lärare som kunde tänka sig att 
ställa upp på intervju. Därefter kontaktade jag dessa lärare via mejl och bifogade missivbrevet 
(se bilaga 2) där de fick ta del av studiens undersökningsområde. I missivbrevet fick de också 
ta del av de etiska principer som gäller i samband med studier av den här karaktären och hur 
jag skulle ta dem i beaktande i studien. Under två veckor intervjuade jag de sex lärarna. Som 
tidigare nämnts intervjuades två lärare via telefon och fyra lärare intervjuades på den skola de 
arbetar eller i anslutning till den. Samtliga intervjuer skedde avskilt utan åhörare och spelades 
in via röstmemo på en mobiltelefon så att hela intervjun fanns sparad då dessa skulle 
transkriberas. Efter att intervjuerna transkriberats och intervjupersonerna fått fiktiva namn 
analyserade jag intervjusvaren. När intervjuerna var genomförda lyssnade jag på 
röstinspelningarna och transkriberade dessa. Därefter skrevs transkriberingarna ut och 
intervjusvaren analyserades utefter kodning och kategorisering. Med hjälp av RT-modellen 
har jag analyserat vilka förståelsestrategier informanterna beskrivit att de använder sig av. 
Strategierna förklaras av Palinscar och Brown (1984) och det är med den förståelsen jag har 
tolkat intervjusvaren. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är forskningsresultatets tillförlitlighet, ofta kopplad till frågan om studiens resultat 
kan fås vid fler tillfällen och av andra forskare. Reliabiliteten hänger även samman med 
frågan om de som intervjuas kommer att förändra sina svar under en intervju och ge olika svar 
till andra intervjuare (Kvale och Brinkman 2014, s. 295). Kihlström (2007, ss. 231-232) 
redogör också för reliabilitetsbegreppet. Hon belyser att undersökningens reliabilitet kan öka 
om intervjuerna spelas in, exempelvis på mobiltelefonen, eftersom allt som sägs under 
intervjun finns sparat. När intervjuaren antecknar kan man missa att skriva ner viktiga svar. 
Genom att lyssna på intervjun i efterhand kan även intervjuaren få reda på om hen ställt 
ledande frågor eller inte och om svaren skrivs ner direkt finns det en risk att intervjuaren 
tolkar svaren och inte skriver ner vad som egentligen sades. Jag spelade in intervjuerna för att 
säkerställa att respondenternas hela intervjusvar fanns sparade då de skulle transkriberas. När 
intervjuerna var genomförda lyssnade jag på dem ett par gånger innan jag påbörjade 
transkriberingsprocessen. Eftersom att intervjusvaren, skrevs vad informanterna ordagrant 
hade svarat. Då jag lyssnade på inspelningarna kunde jag uppmärksamma hur jag framfört 
intervjufrågorna och vilka följdfrågor som ställdes och också om jag hade ställt ledande 
frågor. Det bidrog till att jag var mer uppmärksam på hur jag ställde frågorna under 
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nästkommande intervju. Validiteten ökade även då informanterna fick fiktiva namn vid 
transkriberingen som sedan använts i hela studien, och därmed förblir respondenterna 
anonyma. 

Validitet utgår från giltighet, till sanningen och om styrkan i ett yttrande (Kvale och Brinkman 
2014, s. 296). De menar också att validiteten inte endast är kopplad till begreppsbildning samt 
vilka metoder som används, utan även forskaren som person inklusive dess moraliska 
integritet är avgörande för bedömningen av kvaliteten av det producerade resultatet (s. 297). 
Bryman (2011) poängterar att validitetsbegreppet används för att diskutera hur väl studien har 
lyckats mäta och få kunskap om det som var avsikten att mäta och få kunskap om. Kihlström 
(2007, s. 231) skriver också om validitetsbegreppet. Författaren skriver även att validiteten 
ökar om en vetenskapligt skolad person granskar undersökningsinstrumenten och även kan ge 
förslag på förbättringar. I en pilotstudie provar undersökaren undersökningsinstrumentet 
intervjufrågor på en grupp personer som liknar den som ska undersökas. Eventuella problem 
som kan uppstå i den egentliga undersökningen kan via pilotstudien undvikas. Som tidigare 
nämnts genomfördes utfördes två pilotstudier med två informanter, vilket bidrog till att jag 
kunde omformulera några frågeställningar. Under intervjuerna har jag vid olika tillfällen bett 
respondenterna att förtydliga och upprepa sina svar. Detta har troligtvis ökat validiteten 
eftersom respondenterna fått besvara samma fenomen vid olika tidpunkter under intervjun och 
jag kunde då uppmärksamma att de inte ändrade sina intervjusvar.  

De etiska individskyddskraven  
Vetenskapsrådet (2002) anger fyra viktiga krav som ska tas i beaktande när en vetenskaplig 
undersökning genomförs. De etiska frågorna rör integritet, frivillighet, anonymitet och 
konfidentialitet för de respondenter som är inblandade i forskningen. Bryman (2011, s. 131-
132) redogör för de fyra kraven. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
I min studie har jag tagit hänsyn till ovanstående forskningsetiska principer. 
Informationskravet och samtyckeskravet tog jag hänsyn till genom att respondenterna 
informerades om studiens syfte i ett missivbrev. Vidare gavs respondenterna muntlig 
information inför intervjutillfället att de när som helst kunde avbryta deltagandet och att 
intervjun kunde kan tas bort inom tre dagar. Respondenternas intervjusvar har hela tiden 
förvarats så att obehöriga inte kunnat ta del av dem. De inspelade intervjuerna och 
transkriberingarna fanns endast tillgängliga på en mobiltelefon och fördes därefter över till en 
dator. I samband med detta raderades de inspelade intervjuerna då de hade förts över till ett 
USB- minne. Intervjupersonerna fick ett fiktivt namn som benämning redan vid 
transkriberingen. Intervjuerna kommer endast att användas i denna studie. När 
examensarbetet blivit godkänt för publicering, kommer samtliga inspelningar och 
transkriberingar att makuleras. 

Analys av intervjusvar 
Kodning eller kategorisering av intervjuer är den vanligaste formen av dataanalys enligt 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 241). Författarna menar att kodning innebär att forskaren läser 
igenom materialet och knyter ett eller flera nyckelord till olika delar i texten. Kategorisering 
är en mer systematisk begreppsbildning kring ett uttalande som skapar förutsättningar för 
kvantifiering. Koder kan leda till kategorisering så att långa meningar i intervjutexten 
förkortas till några få enkla kategorier. Kategorierna kan vara utformade innan intervjun eller 
utvecklas under analysens gång. Kategorierna kan väljas från teorin eller från respondenternas 
svar (s. 243). Inledningsvis skrevs studiens frågeställningar ner för att låta dessa utgöra 
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kategorier när analysarbetet påbörjades. Ord och uttryck som kunde hänföras till de olika 
frågeställningarna markerades i det transkriberade materialet och fördes sedan in under 
respektive rubrik. I nästa steg lades några kategorier ihop till en. På frågan gällande hur ett 
högläsningsmoment kan gå till, i kategorin ”Ett högläsningsmoment i ett sociokulturellt 
perspektiv”, kodades och kategoriserades svaren utifrån centrala begrepp i studiens teoretiska 
perspektiv, det sociokulturella perspektivet. Kodningen och kategoriseringen utgick då från 
begrepp och meningar kopplade till den närmaste proximala utvecklingszonen, stöttning och 
att lärandetillfällen skapas via interaktion.  
 
En av studiens frågeställningar var att undersöka lärares syn på deras egen samt elevers 
högläsning och om i så fall vilka läsförståelsestrategier de undervisar eleverna om. Redan 
under intervjuerna noterade jag att lärarna beskrev just RT- modellens strategibeskrivningar. 
Det var därför lämpligt att utgå från dessa i analysarbetet. När intervjuerna var transkriberade 
kodade jag respondenternas svar utifrån de fyra strategierna som RT-modellen beskriver, 
nämligen att förutspå, ställa frågor, sammanfatta och reda ut oklarheter. Jag färgmarkerade 
och kodade de fyra strategierna. Jag kodade även de intervjusvar som beskrev de olika 
strategierna, men som inte explicit använde begreppen: förutspå, reda ut oklarheter, 
sammanfatta och ställa frågor. De läsförståelsestrategier som hade nämnts av informanterna 
och som inte tillhörde RT-modellen markerades med annan färg.  
 
I studien undersöktes även vilka texttyper lärare använder då de själva läser högt samt när 
elever läser högt för varandra. Dessa intervjusvar har också kategoriserats och kodats 
avseende vilka texter som används under högläsning. I resultatredovisningen görs en 
uppdelning mellan vilka texter läraren använder under högläsning samt vilka texter de säger 
att elever läser högt. En frågeställning i studien var i vilket/vilka sammanhang som lärare och 
elever läser högt. I resultatet finns även kategorier där det beskrivs i vilket sammanhang då 
elever och lärare läser högt, hur ofta och med vilka texttyper. I studien finns en frågeställning 
som gällande lärares syn på högläsning. Här har intervjusvaren även kategoriserats utefter 
informanternas svar gällande vilka fördelar de beskriver med högläsning samt vilka 
svårigheter de upplever för att kunna bedriva högläsning. Frågorna om lärarnas syn på 
”Läsfixarna” och Läslyftet har kategoriserats och kodats med färgpennor. Även intervjusvaren 
gällande lärarnas litteraturval och hur om lärarna samtalar om högläsningsbokens 
illustrationer har kodats och kategoriserats. Här fick kategorierna växa fram ur materialet. 
 
Under samtliga delar av analysarbetet har det också varit av intresse att notera det som inte 
sägs. Exempelvis, när det gäller vilka texttyper informanterna beskriver att de använder för 
olika högläsningsmoment blir det synligt vilka texttyper de inte använder sig av i dessa 
sammanhang. 
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RESULTAT 
I resultatdelen presenteras intervjusvaren under de rubriker där intervjusvaren kategoriserats. I 
varje kategori presenteras först informanternas svar och därefter exemplifieras dessa genom 
citat från intervjuerna. Först presenteras lärares syn på sin egen samt elevers högläsning, vilka 
fördelar de säger sig se med den samt vilka fördelar och svårigheter de säger sig se för att 
kunna bedriva högläsning. Därefter skildras de texttyper som lärarna säger att de själva och 
eleverna använder under högläsning och i vilka ämnen och sammanhang högläsning sker samt 
om litteraturval och om lärarna samtalar om högläsningsbokens illustrationer. De 
läsförståelsestrategier som informanterna säger att de använder för sin egen och elevernas 
högläsning följer därefter. Slutligen redovisas lärarnas beskrivna syn på ”Läsfixarna” och 
Läslyftet.  

Lärarnas generella syn på högläsning 
Utifrån de sex respondenternas intervjusvar kan ett mönster urskiljas gällande deras beskrivna 
syn på högläsning. Lärarna beskrev genomgående högläsning som positiv och viktig. 
Samtliga respondenter betonade att högläsningen bör ha ett syfte och att högläsning är en 
stund då eleverna ges möjlighet att koppla av.  
 

Jag är positiv till all typ av högläsning. Högläsning får aldrig vara tråkigt /…/ eleverna 
utvecklar sitt ordförråd och jag och eleverna får möjlighet att diskutera det lästa och även 
svåra ord (Charlie). 
 
Högläsningen ska vara en givande och mysig stund, men man bör arbeta kring det också 
(Fiona). 
 

Ett par lärare beskrev att högläsning kan utveckla elevernas läslust, vilket bland annat 
beskrivs av Anna på följande sett: 

 
Min syn på högläsning är att det är viktigt att läsa för barnen i alla åldrar. Jag tror att det 
gynnar barnens utveckling och väcker deras läslust (Anna). 
 

Tre av sex respondenter redogjorde för att de själva uppskattade lärarens högläsning då de 
själva gick i skolan.  
 

/…/ sen minns jag att jag som barn älskande när en lärare läste. Jag tänker att barnen 
förhoppningsvis uppskattar min högläsning. Jag har gjort utvärderingar och pratat med barnen 
om högläsningen och alla brukar tycka att det är mysigt (Charlie). 

Lärare resonerar om fördelar med högläsning  
Två av sex respondenter talar om föräldrars högläsning som en möjlighet. Både för att 
eleverna ska få en egen stund med föräldrarna men också att hemmet har ett ansvar i att läsa 
högt för sina barn, vilket dessa två lärare beskriver att de tar upp på föräldramöten och 
utvecklingssamtal. Samma respondenter beskrev lärarens högläsning som betydelsefull för de 
elever som inte får ta del av högläsning i hemmet.  
 

Jag försöker säga till föräldrarna att läsa högt för sina barn, även när de blivit goda läsare. Inte 
bara läsläxan utan fler texter så att de får en kunskapsbank utifrån de lästa ordet och en egen 
stund med sina föräldrar (Eline). 
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Jag ser jättestora fördelar. Många barn blir inte lästa för hemma och då får alla chansen till det. 
Klassen får ett lugn och många bra diskussioner (Dilba). 
 

Två respondenter betonar högläsningens betydelse för elever med svenska som andraspråk 
och som har svårigheter att själva läsa, vilket bland annat beskrivs av Fiona på följande sätt: 
 

Det är bra för de barn med svenska som andraspråk/…/ sen också för de barn med svårigheter 
eftersom de får texten uppläst (Fiona). 

 
På frågan gällande hur lärarna tror att högläsning kan bidra till elevers språkutveckling 
beskrev samtliga respondenter högläsning som språkutvecklande och att de anser att elever lär 
sig nya ord och begrepp. En av dessa respondenter beskrev att det är sådana ord som eleverna 
troligtvis inte använder i det dagliga talet.  
 

Ord och begrepp. Att de får höra orden och att vi diskuterar dem. Om de läser tyst tror jag att 
vissa ord ”sväljs” bort och att de inte förstår orden rätt och då förstår de inte meningen rätt. 
Det kan säkert bidra till intelligensutveckling. Det sägs ju att man ska läsa högt för bebisar 
(Eline). 
 
Jag tror att det bidrar till att de får lära sig det svenska språket. De får ord och begrepp som de 
kanske inte använder i det dagliga talet med föräldrar eller kompisar (Fiona). 
 

Tre av respondenterna redogjorde också för att högläsning kan utveckla elevers förståelse för 
det lästa och dessa lärare använde även begreppet ”läsförståelse”. Nedan redovisas ett 
exempel från intervjuerna: 
 

Högläsningen ger en möjlighet att i grupp diskutera det lästa och det gör att eleverna kan 
utveckla sin förståelse för olika textgenrer och hur man kan tolka olika texter /…/ Om vi är 
entusiastiska när vi läser tror jag att vi får eleverna intresserade för texter och böcker så att de 
vill läsa. Det kan leda till att eleverna vill förstå vad som står i texten och på så sätt utvecklas 
deras läsning och läsförståelse (Bea). 

 
En respondent belyste att högläsning kan bidra till att elever ”hör” hur ord ska låta. 

 
De hör språkmelodin och kan kopiera det i sitt eget läsande sen. De hör hur ord uttalas och vi 
diskuterar nya ord och då utvecklar de sitt ordförråd. När de sen kan fler ord blir det lättare att 
förstå vad de läser och då utvecklas läsförståelse (Charlie).  

Eventuella svårigheter för att kunna bedriva högläsning 
En av respondenterna belyste att hon inte ser några nackdelar för att kunna bedriva 
högläsning. Två respondenter beskrev tidsaspekten som en svårighet eftersom det inte alltid 
finns den planeringstid som krävs.  

 
Tidsbristen… det gäller verkligen att prioritera högläsningen (Charlie). 
 

Tre respondenter belyste att det kan bli en svårighet för elevers kunskapsutveckling genom att 
endast ”läsa på”, utan att eleverna involveras i högläsningen. En respondent betonade att 
läraren i stället bör ”vara öppen för elevernas tankar” och utföra textsamtal. 

 
Jag som läsare måste vara förberedd och för att hinna det krävs planeringstid som inte alltid är 
en självklarhet. Jag tror att det är farligt om lärare ”bara läser på” utan att se texten i ett större 
sammanhang. Man måste vara öppen för elevernas tankar (Bea). 
 



 

 20 

 
Två respondenter berättade att det kan vara svårt att genomföra högläsning om eleverna inte 
uppskattar den aktuella högläsningsboken som läraren läser.  
 

Det kan även vara att alla tjugofyra elever inte tycker om samma typer av böcker. Det gäller 
för mig att fånga elevernas intresse genom att läsa och samtala om boken och att variera 
högläsningsböckerna (Charlie). 

 
En lärare beskrev att elevers högläsning kan bli en svårighet för eleverna om det finns för 
komplicerade ord i texten, vilket leder till att de inte förstår texten de läser. 
 

Ibland när jag högläser för dem kan det finnas de som säger att de inte vill, men efter två rader 
är de nästan alltid inne i berättelsen /…/ i NO och SO har vi testat att låta barnen läsa 
faktatexter högt i läsparen och skriva ner svåra ord på post-it-lappar. Men det är svårt eftersom 
många elever ännu inte kan läsa. Vi läser alltid texten också i helklass på projektorn eftersom 
många ord och begrepp är svåra (Fiona). 

 
En av lärarna beskrev att en nackdel kan vara att läsa för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). Två lärare berättade att de upplever att det kan var en svårighet 
att högläsa för elever med koncentrationssvårigheter, eftersom lärarna anser att det kan vara 
svårt att få eleverna intresserade i högläsningsmomentet. Nedan redovisas ett exempel:  
 

Det kan vara när jag läser för barn med NPF eller koncentrationssvårigheter. Det gäller att få 
barnen intresserade. Om det inte funkar får de göra något annat… Exempelvis sitta med en 
Ipad. I min klass funkar det jättebra, men det är olika från klass till klass (Eline). 

Lärares högläsning, sammanhang och texttyper  
Lärarna belyste att de främst genomför högläsning med skönlitterära böcker inom 
svenskämnet och de säger också att de dagligen läser denna texttyp. Fem respondenter läser 
skönlitteratur högt under cirka femton till tjugo minuter per dag. En respondent säger sig läsa 
högt under cirka trettio minuter per dag.  
 

Just nu under advent blir det direkt på morgonen, annars brukar det bli i svenskan, cirka tjugo 
minuter innan rasten. Det är för att de ska komma ner i varv /…/ de brukar fastna i berättelsen 
och väntar till nästa dag då jag ska läsa igen (Fiona). 
 
När jag läser skönlitterära böcker och kapitelböcker brukar jag läsa en kvart innan maten. Det 
är varje dag (Anna). 
 

De respondenter som arbetar i förskoleklass och i årskurs ett uppgav att de också läser 
matematiska problem och faktatexter högt inom det som i skolan benämns som SO- 
respektive NO-ämnena, på grund av att flera elever ännu inte knäckt läskoden. Fem 
respondenter uppgav att de genomför högläsning innan rasten eller innan maten för att 
eleverna ska ”komma ner i varv”.  
 

För att förstå en uppgift i exempelvis matematik är det bra att läsa denna uppgift högt för 
eleverna (Charlie).  

 
Det kan bli dikter, instruktioner, uppgifter i matte eller faktatexter eftersom de flesta eleverna 
ännu inte kan läsa. Vi har högläsning femton minuter innan rasten och femton minuter innan 
eleverna går hem för dagen, oftast är det en skönlitterär bok inom svenska (Bea). 
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Fyra respondenter uppgav att de ska fortsätta att läsa skönlitteratur i lika hög utsträckning 
under kommande årskurser. Fem respondenter berättade att de troligtvis inte kommer att läsa 
SO och NO-texter i lika hög utsträckning allteftersom eleverna knäckt läskoden. En 
respondent berättade att hon däremot kommer att fortsätta att läsa högt inom SO och NO:  
 

Även när de blir goda läsare fortsätter jag med högläsning varje dag... mest skönlitteratur men 
ibland NO och SO-texter så att de har hört texten innan de själva ska läsa /…/ men jag 
fortsätter alltid att läsa skönlitteratur, även när jag undervisat sjuor, åttor och nior (Eline). 

Elevers högläsning, sammanhang och texttyper 
Fyra av de intervjuade lärarna arbetar under innevarande läsår i årskurserna ett och två, och de 
beskrev att elever främst läser sin läsläxa högt i svenskämnet varje vecka och samma 
respondenter berättar att de tror att eleverna upplever högläsningen som positiv.  De berättade 
också att eleverna läser läxan för en läskompis eller i en läsgrupp som lärarna bedömer 
befinner sig på liknande läsnivå. Dessa lärare uppgav även att de elever som ännu inte har 
knäckt läskoden har en läskompis, men att de endast läser högt då läraren lyssnar. Två lärare 
berättade att eleverna emellanåt läser enklare faktatexter för varandra.  
 

De högläser läsläxan i svenska och har läskompisar som vi lärare har parat ihop. Det är efter 
den läsnivå de befinner sig på, men det vet ju inte barnen om. I deras värld kan vi lika gärna 
ha lottat /…/ Jag tror att de tycker att det är roligt. De ser det som en stund när de är med 
kompisen. I tvåan och trean ska eleverna få högläsa lättare argumenterade texter och texter i 
SO och NO och kanske engelska. Men det är lite känsligt med uttal om de befinner sig på 
olika nivåer. Då är det viktigt att de läser för en vuxen så att man lite snyggt kan rätta till det. 
Det kan vara svårt för barnen. Det är lättare i svenskan, för då kan barnen berätta hur ett ord 
låter (Fiona). 

 
En respondent uppgav att de elever som vill ges möjlighet att läsa faktatexter högt för hela 
klassen:  
 

När de läser faktatexter inom NO eller SO kan de som verkligen vill och vågar få läsa en rad 
högt i klassrummet. Exempelvis ”Älgen äter…” Det funkar jättebra /…/ jag tror att de 
upplever sin högläsning för en läskamrat som elevnära. De kanske hör att kompisen inte heller 
läser felfritt. Jag tror att det kan hjälpa att öka självförståendet (Eline). 
 

De resterande fem lärarna berättade att deras elever inte högläser i helklass. Nedan redovisas 
ett exempel: 
 

Jag tror att de upplever det som positivt eftersom de läser två- och två. När jag var liten läste 
man i helklass, men det finns inte längre (Dilba). 

 
En av de två respondenterna som arbetar i förskoleklass berättade att eleverna oftast inte är 
läskunniga och att de därför främst tar del av lärarens högläsning, vilket visas i elevernas lek, 
då respondenten beskrivit att barnen lekt att de läser högt för varandra. 

 
Eleverna i min klass är ännu inte läskunniga men de kan däremot hjälpas åt att klura på 
speciella meningar i par. I leken ”högläser” de ibland böcker för varandra. Då kan jag höra att 
de berättar om den senaste boken som jag läste högt för dem (Bea). 
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Ett högläsningsmoment utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
Samtliga respondenter beskrev ett högläsningsmoment utifrån den skönlitterära texttypen och 
att de samtalar med eleverna om texten. Tre respondenter nämnde ordet ”boksamtal” utan att 
förklara ordet djupare.  
 

Om man via högläsningen hjälper och stöttar eleverna i att förstå exempelvis en 
matematikuppgift, kommer förhoppningsvis det leda till kunskap och förståelse /…/ Jag 
brukar använda mig av en dokumentkamera så att eleverna kan följa mitt läsande i både text 
och bilder och jag kan ställa frågor, exempelvis: Hur tror ni att Kalle kände sig då? Vad tror ni 
att Kalle kommer att göra sen? Hur hade ni själva gjort? (Charlie). 

 
Oftast berättar jag vem författaren är och vad det är för typ av text. Beroende på vad det är kan 
jag ge dem uppgifter utifrån texten. Efter att vi har läst en text kan vi ha boksamtal för att 
diskutera frågor och funderingar. Ibland ber jag dem att skriva ner känslor som texten 
framkallar hos dem eller måla en bild hur de tror att något ser ut utifrån texten vi läst (Bea).  
 

Tre respondenter belyste att det är viktigt att läsa med inlevelse och modellera då de läser 
högt ur en skönlitterär bok, vilket bland annat beskrivs av Dilba: 

 
Jag läser med inlevelse, förklarar nya ord och jag kan stanna mitt i texten och återkoppla till 
något som jag har varit med om, och sedan fortsätter jag att läsa, så att jag modellerar hur text 
till själv-koppling kan se ut (Dilba). 

 
Fyra respondenter belyste att elever ges möjlighet att samtala om texten i smågrupper under 
eller efter att de (läraren) avslutat högläsningen.  

 
Under boksamtal sitter vi i mindre grupper och vi diskuterar innehållet (Charlie). 
 

På frågan om lärarna visar och/eller samtalar om högläsningsbokens bilder berättade tre av 
sex respondenter att de aktivt försöker få eleverna att skapa inre bilder och visar därför inte 
alltid högläsningsbokens illustrationer. De tre resterande respondenterna uppgav att de brukar 
visa bilderna och samtala om dem. 
 

Jag vill helst att de ska skapa inre bilder medan jag läser, de kan exempelvis måla en bild efter 
läsningen om hur det tror något ser ut från det vi läst (Bea). 

 
Fyra av sex respondenter uppgav att de visar och samtalar om bokens framsida om den har en 
bild, vilket bland annat kommer till uttryck på följande sätt: 

 
Vi brukar samtala kring relationer mellan bild och text och tittar på bokomslaget (Anna). 

 
Jag brukar kopiera bokens framsida och sätta upp i läshörnan (Eline). 

 
Två respondenter belyste att de använder sig av digitala verktyg i form av projektor eller 
dokumentkamera, där eleverna i storbild kan se bilderna. Nedan klargörs ett exempel: 
 

Ibland visar jag dem på projektorn. Ibland inte. Det beror på om bilderna tillför något, annars 
låtsats jag nog för eleverna att det inte finns några bilder. Det kan ta lång tid att visa varje bild 
utan att eleverna ska tappa intresset (Fiona). 
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RT-modellens lässtrategier under lärares högläsning  
Samtliga respondenter uppgav att de använder minst två av RT-modellens strategier. Som 
tidigare nämnts är de fyra grundstrategierna inom RT-modellen: ställa frågor, reda ut 
oklarheter och sammanfatta. Ingen respondent berättade att de använder sig av samtliga 
läsförståelsestrategier. Samtliga respondenter sade sig involvera strategin att reda ut 
oklarheter. Respondenterna belyste denna strategi genom att de berättade att de själva 
förklarade nya ord och begrepp eller att de bad eleverna att förklara dem. Tre respondenter 
berättade att de använder sig av strategin att ställa frågor om texten till eleverna. Två av de 
sex respondenterna belyste att de involverar strategin att sammanfatta. Resultaten visar att 
lärarna säger sig använda strategierna reda ut oklarheter och förutspå i högre utsträckning än 
strategierna att ställa frågor och sammanfatta texten. 
 

När jag ska högläsa en skönlitterär bok frågar jag barnen om vad som hände sist och ber dem 
att sammanfatta genom att göra en resumé. Jag tror inte på att man ska göra någonting enkelt, 
utan i stället förklara sådant som är svårt /…/ Jag brukar avsluta läsningen med att berätta vad 
nästa kapitel heter och frågar barnen: Vad tror ni kommer att hända då? (Eline). 
 
Ja, vi brukar samtala om bokens framsida och titel och ber eleverna fundera över vad de tror 
kommer att hända. Ibland förklarar jag svåra ord innan läsningen och skriver dessa på tavlan, 
men oftast brukar vi ta det under läsningens gång (Charlie). 
 
Barnen får till en början lyssna till boken. Barnen brukar ofta flika in med frågor som vi 
tillsammans finner svaren på (Anna). 

Lärarnas syn på ”Läsfixarna”  
Samtliga respondenter uppgav att de hade kunskap om ”En läsande klass” samt ”Läsfixarna” 
vars material är enkelt åtkomligt via internet. Ingen av de sex respondenterna uppgav dock att 
de använder sig av ”Läsfixarna”. Två respondenter berättade att de tidigare använt sig av 
”Läsfixarna”. En respondent uppgav att hon planerar att använda dem och att hon ser 
”Läsfixarna” som ett komplement. 
 

Jag använde dem i min förra klass då de släpptes. Det var inte så längesedan som jag läste till 
lärare och då fick vi undervisning om RT, så det var aldrig något nytt för mig, men det blev ju 
så hypat. Jag känner mig trygg i att jag väver in dem hela tiden, men jag märker att elever ofta 
uppskattar figurerna /…/ Jag ser figurerna som ett komplement för de barn som har svårt att 
lära sig strategier och figurerna kan nog locka fram det roliga med strategierna. Det viktigaste 
är att de förstår olika strategier. De ska förstå vad spågumman innebär, inte tänka att ”nu gör 
jag spågumman” (Fiona). 
 

Fyra respondenter uppgav att de inte använder sig av ”Läsfixarna” på grund av de hellre 
involverar lässtrategier då de anser det som lämpligt för att undvika att strategierna ska 
upplevas av eleverna som ett görande. 
 

Jag använder inte dem. Jag använde dem precis i början, men inte sen. Det blir ett görande. 
Strategierna ska komma naturligt, man ska kunna titta på en bok och diskutera den. Ska man 
helt plötsligt leta efter spågumman eller detektiven, tappar barnen glädjen i läsningen (Dilba). 

 
Jag använder inte läsfixarna men förståelsestrategier på mitt eget sätt och ringar nog in dem 
rätt bra (Eline). 
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Andra lässtrategier som används under lärarens högläsning  
Utöver ovan nämna läsförståelsestrategierna (RT), redogjorde lärarna för några andra 
lässtrategier. Tre respondenter nämnde att de själva modellerar text-till-själv-kopplingar och 
text-till-text-kopplingar.  
 

Under högläsningen brukar vi komma in på sidospår och då brukar jag ta texten till en egen 
erfarenhet som jag varit med om. Då blir det text till själv-koppling. Det kan till exempelvis 
vara om brottning som det stod om i Tzatziki-boken. Jag kan fråga bibliotekarien om böcker 
om brottning. Då kan vi koppla Tzatziki till andra texter så att det blir text till text-koppling 
(Eline). 
 
/…/ när vi läste ”Vem är arg” av Stina Wirsén, läste vi och diskuterade vad som hände i 
boken. Många elever kunde känna igen sig och gjorde kopplingar till sitt eget liv och saker 
som de har upplevt (Bea).  
 

En respondent beskrev att hon också använder text-till-världen-kopplingar, vilket redovisas 
nedan: 
 

När jag läste ”Främlingen och grodan” kunde jag stanna mitt i texten och återkoppla till något 
jag själv varit med om. Till exempel när grodan tältade tog jag en tillbakablick till när jag 
tältade och hur det var då.  Jag försöker väva in text-själv-koppling, text-världen-koppling och 
text-text-kopplingar vid olika tillfällen. I början visar jag hur kopplingarna kan gå till, sedan 
kan eleverna i smågrupper göra dessa kopplingar (Dilba).  
 

Tre respondenter berättade att de involverar frågetypen ”mellan raderna”. Två respondenter 
nämnde att de ställde frågor utifrån frågetypen ”på raderna”. Ingen respondent beskrev att de 
använder sig av frågetypen ”bortom raderna”. En respondent redogjorde för att hon ber 
eleverna skriva om de känslor som boken framkallar. Två respondenter uppgav att de ber 
eleverna att skapa ”inre bilder” och ber eleverna att måla hur de tror att något i texten ser ut. 
En respondent nämnde inte att hon använde sig av ovan nämna strategier.  
 

Jag brukar ställa frågor mellan raderna (Charlie).  
 

Jag arbetar med interaktiv högläsning där läraren modellerar och för en dialog med eleverna 
/…/ de kan blunda och skapa inre bilder eller måla en bild efteråt hur de tror att något ser ur 
utifrån texten vi läst (Bea).  

Litteraturval vid högläsning  
Samtliga respondenter beskrev hur de väljer skönlitterära böcker och påtalade att de ska 
engagera eleverna. Tre respondenter uppgav att litteraturen de väljer bör roa eller vara rolig. 
En respondent som arbetar i årskurs ett säger sig komma att välja fantasy och spännande 
böcker i högre utsträckning i årskurs två och tre.  

 
Nu i ettan handlar det mycket om att böckerna kanske är roliga och som fångar barnens 
intresse och att försöka hitta en variation. I tvåan och trean blir det lite mer fantasy och 
spännande böcker, så att de säger: ”Nu måste vi läsa mer” /…/ Det kan nog bli något längre 
läsmoment än vad vi har nu (Fiona). 

 
Det blir nog en hel del skönlitteratur vid lässamlingen och då handlar läsningen om att väcka 
läslust, så jag väljer nog ofta böcker som roar (Anna).  
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Jag väljer alltid bok utifrån syfte. Det kan vara känslor, hur vi bemöter varandra, djurböcker 
om vi arbetar med det. Gärna texter som elever inte väljer på egen hand (Bea).  
 

En respondent uppgav att hon emellanåt ges boktips av skolans bibliotekarie, men att hon 
oftast högläser böcker som hon tidigare använt sig av och som hon upplever att eleverna 
brukar uppskatta. 

 
Ibland får jag tips av bibliotekarien men oftast använder jag mig av säkra tips som jag använt 
tidigare, speciellt nu innan jag kände den gruppen jag har nu… Då vet jag att Tzatziki brukar 
vara rolig och innehåller svordomar som de tycker är spännande och det väcker debatt och 
intresse. Till den boken finns det en film så det är kul att avsluta att se en film om det vi läst. 
Den boken brukar vara bra för barn med en annan bakgrund och de kan koppla ihop det och 
känna igen sig (Eline). 
 

Två respondenter uppgav att de väljer litteratur utifrån genustänk, där en lärare säger sig välja 
böcker med starka kvinnliga karaktärer.  

 
Jag vill hitta starka kvinnliga karaktärer som kanske är en superhjälte så att man går ifrån de 
vanliga stereotyperna (Fiona). 
 

Två respondenter beskrev att de högläser tidningar om aktuella händelser. Samma 
respondenter uppgav att de väljer litteratur som belyser kompisrelationer. En respondent 
beskrev att hon också väljer böcker som lyfter existentiella frågor. 

 
/…/ Jag läser ibland även dagstidningar eftersom jag läst att en femtedel av eleverna som gått 
ut grundskolan inte kan läsa en dagstidning (Charlie).  
 
I uppstarten av terminen valde jag litteratur som handlade om värdegrund, hur vi är mot 
varandra och böcker hur det är att börja ettan och böcker om kompisar. Mycket den typen av 
böcker som är elevnära /…/ även i tidningar om aktuella händelser och böcker om existentiella 
frågor som död (Dilba). 

Läslyftets påverkan på lärarnas egen eller elevers högläsning  
Mot bakgrund av den satsning som genomförts under de senaste åren när det gäller 
kompetensutveckling för lärare avseende läs- och skrivundervisning och som redogjorts 
tidigare i detta arbete har frågor ställts avseende om och i så fall på vilket sätt lärarna menar 
att deras undervisning påverkats av dessa satsningar. Två av studiens informanter uppgav att 
de deltagit i satsningen Läslyftet. Båda framhöll att de inte ändrat eller utvecklat sin syn på 
eller sitt sätt att högläsa eller använda sig av elevers högläsning i undervisningen genom sitt 
deltagande i Läslyftet. 
 

Jag lärde mig inget nytt om hur högläsning kan bedrivas (Eline). 
 
Jag fick ta del av den senaste forskningen om läsförståelse, exempelvis att om man läser för 
barn, tar de till sig fler ord än om man inte högläser för dem, men jag känner att jag redan haft 
den kunskapen (Dilba). 
 

De fyra respondenter som inte deltagit i Läslyftet berättade att de anser sig besitta tillräckliga 
kunskaper om högläsning, hur högläsning kan vara språkutvecklande, textsamtal och 
lässtrategier. 

 
Jag har inte läst, men har pratat med andra kollegor som har gjort det… Det verkar som om 
man får kunskap om det som studenter får på lärarhögskolan. Jag grottar gärna ner mig i ny 
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forskning och försöker hålla mig uppdaterad. Man är ju aldrig fullärd som lärare. Det är i alla 
fall min åsikt (Fiona). 
 

På frågan om respondenterna fick utbildning om högläsning i sin lärarutbildning, uppgav fyra 
respondenter att de fick undervisning om högläsning.  
 

Jag känner att jag har kunskap om högläsning och hur den ska bedrivas från min utbildning. 
Jag vet hur man ska samtala om böcker och har all forskning om högläsning i ryggsäcken 
(Anna). 
 
Ja, speciellt om högläsningens betydelse för ordförrådet. Speciellt för de elever som inte tagit 
del av högläsning hemma (Dilba).  

 
Två av respondenterna berättade att de inte fick utbildning om högläsning i sin 
lärarutbildning, men de uppgav att de under åren som verksamma lärare givits kunskap om 
högläsningens betydelse. 
 

Nej, ingenting. Jag har alltid läst och fått kunskap om högläsningens betydelse under mina 
verksamma år som lärare av bibliotekarier och kollegor (Eline). 

 
Samtliga respondenter berättade att de anser sig ha tillräckliga kunskaper om hur högläsning 
ska bedrivas för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt språk. 
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DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet är uppdelat i tre avsnitt. I ”Resultatdiskussion” diskuteras studien i 
relation till syfte, tidigare forskning och den teoretiska ramen. I avsnitt ”Metoddiskussion” 
diskuteras studiens valda metod i relation till undersökningsområdet. I ”Didaktiska 
konsekvenser” dras slutsatser för yrket i relation till det undersökta problemområdet. 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att undersöka lärares syn på sin egen samt elevers högläsning och dess 
betydelse för elevernas språkutveckling. Frågeställningarna är: Hur resonerar lärare som 
arbetar i årskurserna F-3 att högläsning bidrar till elevers språkutveckling? Finns det några 
svårigheter med att bedriva högläsning? Vilka texttyper och i vilka sammanhang läser lärare 
och elever högt? Vilka lässtrategier används under högläsningsmomentet?  

Högläsningens betydelse för elevers språkutveckling  
Samtliga lärare redogjorde för att de anser högläsning som språkutvecklande och att de 
samtalar om texten med eleverna då de läser en skönlitterär bok högt. Lärarnas tankar 
gällande att högläsningen ses som språkutvecklande ligger i linje med det sociokulturella 
perspektivet på lärande. Vygotskij (1978, ss. 26-27, 29) beskriver att barns lärande och 
tänkande utvecklas genom samtal och dialoger. Generellt lyfte lärarna att de ställer frågor till 
eleverna under högläsningen, vilket Säljö (2010, ss. 34-35, 156) beskriver som betydelsefullt. 
Han skriver att då människan ställer frågor till sina medmänniskor, byts ständigt kunskap och 
färdigheter. Människan kan således ta till sig andras kunskaper och använda dem som om de 
vore sina egna, därför är det mänskliga språket en unik komponent för att skapa och 
kommunicera kunskap. Lgr 11 (2011, rev. 2016) påpekar också att elever genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Skollagen 4§ (2010:800) klargör att utbildningen 
ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utifrån 
detta kan man dra slutsatsen att det är viktigt att eleverna upptäcker att undervisningen i de 
tidiga skolåren kan vara såväl lustfylld som intressant, det vill säga att de ges 
kunskapsmässigt utbyte av undervisningen.  
 
Samtliga lärare berättade att de anser att högläsning bidrar till att elever lär sig nya ord och 
begrepp som de inte använder i det dagliga talet, vilket överensstämmer med den studies 
resultat som Montag, Jones och Smiths (2015, ss. 1489, 1495) Resultatet visar att små barn lär 
sig språk utifrån det tal de lyssnar till och att de granskade böckernas begrepp var mer unika 
och ovanliga än de ord som barnen vanligtvis använder då de talar. En lärare ansåg att 
högläsning är språkutvecklande eftersom eleverna lär sig språkmelodin. Lärarnas resonemang 
gällande högläsningens betydelse för elevernas språkutveckling i svenskämnet, 
överensstämmer med det Lundberg (2010, s. 33) påtalat. Han beskrev att då läraren aktiverar 
barnen genom samtal under högläsningen, har visat sig utveckla barns språkutveckling både 
vad gäller begrepp och språkliga förmåga i större utsträckning än högläsning där barn inte är 
delaktiga i boksamtal. Lärarna återger på denna punkt en medvetenhet gällande att elever då 
utvecklar sitt ordförråd. 
 
Författarna Ehri och Rosenthal (2007, s. 389) beskriver också att högläsning bidrar till att 
barn utvecklar sitt ordförråd och att lärare ofta förklarar nya ord muntligt. De menar även att 
elevers ordkunskap och stavningsförmåga stärks om läraren skriver de nya orden på tavlan, 
samtidigt som läraren förklarar dem De intervjuade lärarna beskrev inte att de förklarade 
orden samtidigt som de skrev dem på tavlan. Ett par av lärarna berättade att de läser i en ring i 
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en ”läshörna”. Möjligtvis kan ett moment då läraren ska gå fram till tavlan och skriva ord leda 
till ett ogynnsamt avbrott i det som flera informanter beskriver som ett avkopplande 
högläsningsmoment. Några lärare belyste att det kan vara en svårighet att genomföra 
högläsning på grund av tidsbrist, eftersom de anser att textsamtal exempelvis behöver 
planeras utifrån vilka slags frågor elever kan tänkas ställa om texten. Kanske tidsaspekten, 
vilken beskrivits av några lärare som en eventuell svårighet för att genomföra högläsning, kan 
vara en möjlig orsak till att lärarna inte väljer att skriva de nya orden på tavlan. Ytterligare ett 
motiv till att lärarna inte väljer att skriva orden på tavlan kan kanske vara ett aktivt val och att 
den muntliga förklaringen av nya ord anses som tillräcklig för eleverna under 
högläsningsmomentet. 

Högläsning och läsförståelse 
Hälften av lärarna ansåg att eleverna utvecklar sin läsförståelse genom högläsning och 
textsamtal. I Lgr 11 (2011, rev. 2016) beskrivs att eleverna ska utveckla kunskap om 
lässtrategier för att förstå och tolka texter. Samtliga pedagoger beskrev att de i olika stor 
omfattning involverar lässtrategier i högläsningen, men som ovan nämnts beskrev hälften att 
de anser att högläsning kan påverka läsförståelse. Kanske kan således några av lärarnas 
kunskaper om lässtrategiers betydelse för läsförståelse vara ofullständiga. Ett par av lärarna 
lyfte föräldrars högläsning som en möjlighet. Både för att eleverna ska få en egen stund med 
föräldrarna men också att hemmet har ett ansvar i att läsa högt för sina barn, vilket dessa två 
lärare beskriver att de tar upp och talar om detta på föräldramöten och utvecklingssamtal. 
Dessa lärare beskrev lärarens högläsning som betydelsefull för de elever som inte får ta del av 
högläsning i hemmet och för elever med svenska som andraspråk. De två lärarnas syn 
gällande föräldrars ansvar för högläsning överensstämmer med vad som framkommit i 
Montag, Jones och Smiths (2015, ss. 1489, 1495) studie. Författarna beskriver att många 
föräldrar börjar läsa högt för sina barn redan under deras första levnadsår, och följaktligen 
spelar de vokabulär som finns i barnböcker en viktig roll för barns utveckling av ordförråd 
och språk. I bakgrundsdelen lyfts olika forskningar vars resultat visar att elever ges möjlighet 
att utveckla sitt ordförråd via högläsning. Lärarnas beskrivningar om högläsningens betydelse 
för elevers utveckling av ordförråd ligger i linje med de vetenskapliga studiernas resultat i 
bakgrundsavsnittet ”Ordförråd” visar. 

Lärarnas syn på Läslyftet 
Av resultatet framkom att en tredjedel av lärarna hade deltagit i den statliga satsningen 
Läslyftet. Däremot sade de sig inte blivit påverkade när det gäller hur de ska bedriva 
högläsning. Resultatet visar också tydligt att samtliga lärare ansåg sig medvetna samt att de 
besitter tillräckliga kunskaper om högläsning och textsamtal. Fyra av lärarna berättade att de 
fått undervisning om högläsning i sin utbildning medan två beskrev att det inte ingick. Kanske 
gav lärarutbildningen och sedermera beprövad erfarenhet tillräckliga kunskaper om hur 
högläsning kan bedrivas. Utifrån ovan nämnda resultat har det framkommit att lärarna anser 
sig ha kompetens om högläsning, och att de bland annat ställt sig kritiska till ”Läsfixara”. 
Möjligtvis kan lärarnas syn gällande deras kompetens om högläsning, bero på senaste årens 
uppmärksammade medierapportering gällande svenska elevers fallande resultat i bland annat 
läsförståelse, vilket bland annat framkommit i PISA- och PIRLS-undersökningar. Även den 
nationella spridningen av ”En läsande klass” och fortbildning av lärare i Läslyftet, kan ha haft 
betydelse för lärarnas fortsatta undervisning om bland annat läsförståelse. Trots att lärarna 
säger att så inte är fallet, har kanske all uppmärksamhet kring detta ändå bidragit till att 
lärarna omedvetet har ändrat, eller i vart fall blivit mer medvetna när det gäller att undervisa 
med hjälp av högläsning. Den senaste PIRLS-undersökningen år 2016, visade att läsförmågan 
hos elever i årskurs fyra har förbättrats och de presterar nu på samma nivå som 2001. 
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Eleverna har visat att de är lika bra på texttyperna skönlitteratur och faktatexter, vilket kan 
jämföras med 2011, då eleverna var sämre på faktatexter. För de lärare som är relativt 
nyutbildade kan också en förklaring vara att de under sin lärarutbildning tydligt fått fokusera 
på elevers läs- och skrivutveckling. 

Lärarnas syn på ”Läsfixarna” 
Av resultatet framgick att lärarna hade kunskap om ”En läsande klass” och ”Läsfixarna” och 
att några av dem använt sig av figurerna som ska symbolisera RT-modellens lässtrategier. Det 
framkom även att ingen av lärarna använde sig av ”Läsfixarna”. Lärarnas generella syn är att 
lässtrategier bör involveras då det ”är lämpligt och att strategierna ska komma naturligt”. 
Lärarnas syn överensstämmer med Westlunds (2014) kritik mot ”En läsande klass”, gällande 
att det finns en risk att metoden som ”En läsande klass” förespråkar leder till en isolerad 
färdighetsträning. Westlund anser också man fokuserar på att lära sig vad de lässtrategier som 
materialet består av betyder, i stället för att fokusera på texten och få en djupare läsförståelse. 
Trots att ingen av lärarna beskrev att de använde sig av ”Läsfixarna” belyste en lärare, som 
tidigare använt sig av materialet, att hon planerar att använda sig av dem som ett komplement 
för att konkretisera lässtrategierna för eleverna. 

Lässtrategier som används under lärarnas högläsning 
 I Lgr 11 (2011, rev, 2016) beskrivs att genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna 
sammanfattningsvis utifrån det centrala innehållet för årkurserna 1-3, ges förutsättningar att 
utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i tal och skrift och läsa och 
analysera skönlitteratur och andra texter genom: ”Att lyssna och återberätta i olika 
samtalssituationer och utveckla kunskap om lässtrategier för att förstå och tolka texter samt 
för att anpassa läsningen efter texters form och innehåll”. Utifrån intervjusvaren framgick det 
att lärarna använder minst två av RT-modellens fyra grundstrategier men att ingen lärare 
använder sig av samtliga RT-strategier. Resultatet visar att lärarna säger sig använda 
strategierna reda ut oklarheter och förutspå i högre utsträckning än strategierna att ställa 
frågor och sammanfatta texten. I resultatet blev det också tydligt att hälften av lärarna 
involverar frågetypen ”mellan raderna”, som Reichenberg (2014, ss. 61-62, 84) redogör för. 
Utifrån textavsnittet och förkunskaper kan man dra slutsatser eller gissa vad författaren 
menar, men som inte explicit skrivits i texten. Ett par lärare redogjorde för att de ställde frågor 
utifrån frågetypen ”på raderna”, som enligt Lundberg (2006, s. 42) är frågor vars svar går att 
återfinna explicit i texten.  
 
Av resultatet framgår att hälften av lärarna sade sig samtala med eleverna om böckernas 
bilder. Det framkommer dock inte om de samtalar och frågar eleverna om vad som 
underförstått sker på bilderna eller om vad som explicit visas. Därför kan möjligheten finnas 
att lärarna ställer fler ”på raden-frågor” eller ”mellan-raderna-frågor” än vad som framgår i 
resultatet. Vygotskij (1978, ss. 26-27) belyser att elevers löser problem med hjälp av deras 
språk och relationen mellan språk och handling är en process som ideligen utvecklas. Ingen av 
lärarna nämnde att de använder sig av ”bortom-rader-frågor”. Om det beror på okunskap om 
denna typ av fråga eller inte framgår inte i resultatet. Dock finns det en eventuellt en 
möjlighet att lärarna använder denna typ, intervjuerna synliggör inte hur de verkligen arbetar 
utan endast hur respondenterna säger att de arbetar. 
 
Hälften av lärarna angav att de själva modellerar text-till-själv-kopplingar och text-till-text-
kopplingar och en lärare beskrev att hon även använder text-till-världen-kopplingar. Dessa 
kopplingar är bland annat beskrivna av Keene och Zimmermann (2003, ss. 249-250). Som 
ovant nämnts använder sig hälften av lärarna av text-till-text-koppling. Kanske kan det 
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upplevas som enklare att koppla den text som högläses till en text som tidigare lästs, eftersom 
samtliga lärare beskrev att de ideligen genomför högläsning med skönlitterära böcker. Kanske 
kan det vara enklare för läraren och elever att återfinna likheter och skillnader mellan olika 
böcker gällande den skönlitterära texttypen med dess genredrag som de gemensamt läst. 
Lundberg (2010, s. 33) belyser att via högläsning ges barn kunskap om hur berättelser är 
uppbyggda och kan på så sätt känna igen berättelsemönster i nya sagor. Den som läser högt 
för barn bör utgå från barns behov av förklaringar och anknytningar till deras egna 
erfarenheter, utan att förlora barnens intresse för texten. 
 
En respondent beskrev inte att hon använder sig av ovan nämnda inferenser eller text-
kopplingar och som tidigare nämnts sade sig endast en lärare använda sig av text-till-världen-
koppling. Denna lärare angav även att hon läser nyhetstidningar högt för sina elever. Det kan 
därför eventuellt finnas ett samband mellan det läraren och elever uppmärksammat i 
nyhetstidningar med liknande innehåll som återfinns i högläsningsboken. De resterande 
lärarna uppgav inte att de använde denna typ av inferens. Dock kan möjligheten finnas att fler 
sådana koppningar sker eftersom ytterligare en lärare berättade att hon läser nyhetstidningar 
högt, dock lyftes inte text-till-världen-koppling av henne. Reichenberg (2015, s. 4) menar att 
inferensträning helst bör ske i en mindre grupp om upp till fem personer där läraren först 
modellerar, där målet är att eleverna sedan kan göra inferenser på egen hand. Fyra 
informanter beskrev att eleverna får samtala om bokens innehåll efter lärarens högläsning. 
Utifrån Reichenbergs beskrivning om hur infernensträning bör ske i mindre grupp, kan man 
fråga sig hur lärarna genomför högläsning där samtliga elever explicit ges möjlighet att 
utveckla att använda inferenser. 
 
I Lgr 11 (2011, rev 2016) beskrivs att genom undervisningen i ämnet svenska ”ska eleverna 
sammanfattningsvis utifrån det centrala innehållet för årkurserna 1-3, ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift genom att använda 
ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter”. En lärare 
berättade att hon ber eleverna att skriva om de känslor som boken framkallar medan två andra 
lärare uppgav att de ber eleverna att skapa ”inre bilder” och ber eleverna att måla hur de tror 
att något i texten ser ut.  
 
På frågan om lärarna samtalar om högläsningsboken bilder, framkom det olika svar. Hälften 
av lärarna beskrev att de aktivt försöker få eleverna att skapa inre bilder och brukar därför inte 
visa och samtala om högläsningsbokens illustrationer. Den andra hälften lärare berättade 
däremot att de brukar visa bilderna och samtala om dem. Danielsson och Selander (2014, ss. 
51, 53) belyser att bild och text bör samspela och att elever lättare tar till sig textens 
information om det finns ett nära samband mellan text och bild. Illustrationer kan konkretisera 
ett komplicerat verbalt resonemang och kan påverka vad som kan uppfattas som relevant eller 
irrelevant. Hibbing och Ranking-Erickson (2003, s. 263) belyser att bilder i böcker kan leda 
till att elever upplever texten som mer intressant. Det kan i sin tur påverka elever och de 
elever som är motvilliga till läsning, att vilja spendera mer tid åt läsning. Lärarna har som 
ovan nämnts olika uppfattningar om böckers bilder bör visas eller inte. Man kan dock ställa 
sig frågan om elever som har svårt att ta till sig texters innehåll hade haft lättare att förstå 
berättelsen om dess illustrationer hade visats.  

Texttyper som lärarna läser högt 
Som tidigare nämnts i diskussionsavsnittet, har lärarna berättat att de dagligen läser 
skönlitterära böcker högt inom svenskämnet och att de då samtalar med eleverna om texten. 
Lärarnas yttranden överensstämmer med resultat Roe (2014, s. 163) lyfter fram. Hon belyser 
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att elever ofta förknippar högläsning till den skönlitterära texttypen. Hon menar också att 
högläsning av faktatexter kan vara betydelsefullt att använda när nytt ämnesstoff ska 
presenteras. Fem lärare angav att de läser matematikuppgifter högt och texter inom SO och 
NO på grund av att flera av deras elever ännu inte är läskunniga. Däremot framkommer det 
inte explicit hur ofta denna typ av högläsning sker. Lgr 11 beskriver i det centrala innehållet 
för årskurs 1-3, i de naturorienterande ämnena, att elever ska ges kunskap om skönlitteratur 
som handlar om naturen och människan samt berättelser om äldre tiders naturvetenskap och 
om olika kulturers strävan att förstå̊ och förklara fenomen i naturen. I det centrala innehållet 
för årskurs 1-3 i de samhällsorienterade ämnena, beskrivs att undervisningen bland annat ska 
behandla berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi (2011, rev. 2016, ss. 
158, 189). Av lärarnas svar framkom det inte tydligt om de genomför högläsning i SO och 
NO med ovan nämna berättelser såsom gudar, hjältar eller om äldre tiders naturvetenskap.  

En lärare nämnde att hon utöver skönlitterära böcker läser dikter och instruerande texter högt. 
I Lgr 11 beskrivs i kursplanen i svenska för årkurserna 1-3, att eleverna ska ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
genom att få undervisning om berättande texter och dess budskap och uppbyggnad. De ska 
också ges kunskap om poetiska texter, beskrivande och instruerande texter. I läroplan för 
förskoleklass, beskrivs att eleverna ska ges möjlighet att samtala om innehåll och budskap i 
olika typer av texter (2011, rev. 2016). 

Läs- och skrivutveckling har traditionellt förlagts till svenskämnet i de lägre årskurserna. Läs- 
och skrivförmåga har emellanåt likställts med att elever endast knäckt avkodningsförmågan, 
fokus på läsförståelsen har ibland hamnat i skymundan. Det finns däremot ett behov av att 
elever ges möjlighet att samtala, läsa och skriva inom samtliga skolämnen för att utveckla 
samtliga förmågor i skolan (Liberg och Säljö 2012, ss. 237, 255-256). Utifrån lärarnas svar 
gällande deras högläsning kan man ställa sig frågan hur textsamtal sker med andra texter än 
skönlitterära texter, och vad det kan leda till för konsekvenser för elevers läsförståelse och 
språkutveckling.  

Flera lärare berättade att de valde högläsningsböcker som ska engagera och roa eleverna. En 
lärare berättade att hon också väljer spännande högläsningsböcker medan en annan lärare 
berättade att hon ibland väljer böcker som hon anser vara elevnära och böcker som lyfter 
existentiella frågor.  Det framkommer att det är lärarna som avgör bokvalet och eleverna 
engageras i liten utsträckning i val av böcker. Westlund (2012, s. 179) belyser att 
högläsningsboken bör vara engagerande och spännande för att väcka elevernas intresse. Hon 
beskriver också att bibliotekarien är en viktig resurs för att ge läraren och klassen tips på 
böcker, vilket endast en lärare beskrev att hon tar del av. Hälften av respondenterna belyste att 
det är viktigt att läsa med inlevelse då de läser högt ur en skönlitterär bok. Roe (2014, s. 164-
165) skriver att en god högläsning bör innehålla varierad röstanvändning, tydlig artikulation, 
anpassad läshastighet, pauser samt inlevelse när texten läses.  

Texttyper som eleverna läser högt 
Av resultatet framkom att eleverna främst läser sin läsläxa högt i svenskämnet, vilken de 
tilldelas varje vecka och att de läser sin läsläxa högt med en läskompis som de känner sig 
trygg med eller i en läsgrupp. Lärarna beskrev också att de lyssnar när eleverna läser sin läxa, 
vilket Elbro (2004, s. 27) lyfter vikten av. Han belyser att läraren då kan undersöka elevens 
läshastighet och precision. Även Roe (2014, s. 163) belyser betydelsen av elevers högläsning. 
Hon poängterar att de elever som behöver utveckla sin förmåga att läsa högt bör inte endast 
göra det i hemmiljön utan främst utföra det med sin lärare, då det kan vara lättare att ge 
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respons på elevens läsning.  Roe skriver också att elevers högläsning kan ge dem en möjlighet 
att förstå texten bättre.  
 
En av lärarna som arbetar i förskoleklass beskrev att hennes elever inte högläser böcker, men 
att de däremot högläser för varandra genom leken, då de leker att de högläser lärarens 
högläsningsbok för varandra. Ytterligare en lärare lyfte att hennes elever ofta leker lekar om 
högläsningsbokens innehåll på rasterna. Säljö (2010, ss. 47, 67) belyser att människan 
befinner sig i ett ständigt lärande i det sociokulturella perspektivet och att människan lär sig i 
ett socialt sammanhang, exempelvis genom kommunikation och lek.  
 
Ett par lärare angav att eleverna emellanåt läser enklare faktatexter högt. Roe (2014, s. 143) 
belyser att elevers högläsning kan ge dem en möjlighet att förstå texten bättre. Däremot 
nämnde inte lärarna fler texttyper än de ovan nämnda, eller att eleverna samtalar om den text 
de själva läser högt och ges möjlighet att utveckla sin läsförståelse i vidare mening. En lärare 
beskrev att elevers högläsning kan vara en svårighet för eleverna att genomföra, om det finns 
för komplicerade ord i bland annat NO-texter. Anledningen till att eleverna inte läser högt i 
större utsträckning menar lärarna beror på att flera elever ännu inte knäckt läskoden. 
Lundberg (2006, s. 42) belyser att läroböcker i de natur- och samhällsvetenskapliga ämnena 
ofta inte används för att öva och utveckla elevers självständiga läsande. Således menar 
Lundberg att elever behöver få återkommande vägledning under hela skoltiden gällande hur 
man kan läsa olika texttyper för att kunna utveckla läsförståelse. Denna vägledning gällande 
hur läraren ska stötta eleverna hur de ska ta sig an olika texter, överensstämmer med den 
närmaste proximala utvecklingszonen, beträffande avståndet av vad barnet behärskar på egen 
hand och vad denne kan prestera med hjälp av en vuxen (Säljö 2010, s. 120).  
 
Fyra respondenter uppgav att de ska fortsätta att läsa skönlitteratur i lika hög utsträckning 
under kommande årskurser, vilket visar en medvetenhet hos dem om högläsningens betydelse. 
Det är däremot intressant att notera att fem av lärarna i studien säger att de troligtvis inte 
kommer att läsa SO och NO-texter högt i lika hög utsträckning allteftersom eleverna knäckt 
läskoden. Man kan ställa sig frågan vad det säger om lärarnas medvetenhet om högläsningens 
betydelse. I exempelvis PIRLS mäts elevers läsförmåga av både faktatexter och skönlitterära 
texter. 
 
En av de sex lärarna berättade att de elever som vill ges möjligheten att läsa högt i helklass. 
Wedin (2017, ss. 113-114) menar att högläsningstillfällen då elever tvingas läsa högt i tur- 
och ordning i helklass, kan uppfattas som påtvingad. Hon anser att en sådan typ av högläsning 
kan påverka svaga läsare negativt. Ett par lärare lyfte att man inte längre låter elever att läsa 
högt, eftersom att de ska känna sig trygga då de läser. Svaren från majoriteten av lärarna om 
hur högläsning sker, tyder på en medvetenhet gällande den kritik som finns om högläsning i 
helklass.  

Eventuella svårigheter för att kunna bedriva högläsning 
I resultatet berättade lärarna om några svårigheter för att kunna bedriva högläsning. I några 
intervjuer framkom det att lärarna ansåg tidsaspekten som en nackdel eftersom 
högläsningsmomentet kräver planeringstid som inte alltid finns. Däremot framkom det att 
några lärare ansåg det som en svårighet att genomföra högläsning på grund av bristande tid av 
planering. Wedin (2017, s. 133) menar att lärare behöver avsätta tid åt högläsning eftersom 
den spelar en viktig roll för hur barn sedermera utvecklar sitt skriftspråk. McGee och 
Schickendanz (2007, ss. 242, 250) framhäver att lärare ska vara förberedda på vilka slags 
frågor elever kan tänkas ställa om bokens innehåll. På frågan om lärarna vill högläsa oftare, 
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svarade samtliga ”nej”, eftersom de ansåg att de bedriver högläsning i tillräckligt stor 
utsträckning. Det finns en möjlighet att lärarna trots den beskrivna tidsbristen prioriterar 
högläsningen eftersom de säger sig genomföra den dagligen och att de beskriver den som 
viktig för elevernas språkutveckling.  
 
Några lärare lyfte att det kan vara en nackdel att genomföra högläsning om eleverna inte 
uppskattar den aktuella högläsningsboken som läraren valt.  En lärare beskrev att det kan vara 
svårt att genomföra högläsning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF). Två lärare berättade att de upplever att det kan vara en svårighet att läsa högt för 
elever med koncentrationssvårigheter, eftersom lärarna säger sig ha svårt att få eleverna 
intresserade i högläsningsmomentet. På frågan hur lärarna väljer litteratur, blev det tydligt att 
lärarna väljer en skönlitterär högläsningsbok. Utifrån ovan nämnda beskrivningar, gällande 
lärarnas tankar om att det kan vara en svårighet att läsa högt för elever med 
koncentrationssvårigheter, NPF och om eleverna inte uppskattar högläsningsboken, kan man 
diskutera aspekten att eleverna inte framstår som delaktiga i beslutet gällande vilken bok 
läraren ska välja för högläsning. Kan det möjligtvis bero på att elever eventuellt uppskattar 
olika slags texter och att läraren därför väljer, så att inte endast några elevers önskan om 
bokval blir uppfylld? Man ställa sig frågan om läraren hade kunnat engagera eleverna i större 
utsträckning om de oftare ges möjlighet att vara delaktiga i bokvalet.  

Avslutande reflektion kring lärarnas medvetenhet om högläsning 
Som tidigare nämnts, belyser lärarna en medvetenhet om hur högläsning ska bedrivas och att 
den bör ha ett syfte. Lärarna har också berättat att de genomför textsamtal utifrån en 
skönlitterär text samt att de involverar lässtrategier. Hälften av lärarna berättade att de 
genomför samtal om bilder. En aspekt som framkommit är att högläsningstillfället ofta sker 
under femton till tjugo minuter innan rast eller lunch, med syftet att eleverna ska ”koppla av”. 
En lärare lyfte att hon arbetar med högläsning sammanlagt under trettio minuter per dag, men 
vid två tillfällen. Man kan ställa sig frågan om lärarna verkligen hinner arbeta med texten i 
sådan hög grad som de angett och med ovan nämna syfte då eleverna ska” komma ner i varv” 
eller ”koppla av”? Kanske kan det vara så att lärarna har olika syften med högläsningen vid 
olika tillfällen, och att högläsningen ibland har ett disciplinärt syfte där inte fokus ligger på 
textsamtal och lässtrategier. Dambers (2014, ss. 256, 270) studies resultat visar att högläsning 
huvudsakligen hade ett disciplinärt fokus där barnen skulle sitta tyst och lyssna och inte störa. 
Resultatet gällande hur lärarna beskrivit att de bedriver högläsning överensstämmer med hur 
de i praktiken arbetar, skulle troligtvis stärkas genom kompletterande observationer.  
 
Samtliga lärare betonade som ovan nämnts, att de involverar textsamtal under högläsningen, 
ofta utifrån den skönlitterära texttypen. Däremot framkom det inte i vilken utsträckning 
elevers frågeställningar och textsamtal ges utrymme under högläsningen. På frågan om 
lärarna hade velat involvera mer högläsning än vad de redan genomför svarade samtliga 
”nej”. Detta svar tolkas som motsägelsefullt då några av lärarna angav tidsbrist och att de har 
för lite tid avsatt för planering, som en svårighet för att kunna bedriva högläsning.  

Metoddiskussion 
Inom ramen för detta avsnitt diskuteras den valda metoden i relation till det undersökta 
problemområdet och de analysverktyg som använts. I studien användes semistrukturerad 
intervju. Bryman (2011, s. 41) beskriver att den kvalitativa forskningen lägger vikt vid ett 
tolkande synsätt gällande hur den individuella respondenten uppfattar sin sociala verklighet. 
Valet av semistrukturerad intervjun gav informanterna möjlighet att berätta om sin upplevda 
verklighet gällande högläsning och deras svar har besvarat studiens syfte och frågeställningar. 
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Informanterna kunde med egna ord besvara frågorna, och jag som intervjuare hade chans att 
ställa följdfrågor och upprepa en fråga om jag ville att informanterna skulle upprepa sina svar 
via olika tillfällen eller om jag upplevde att de frångick ämnet eller inte förstod frågan. Kvale 
och Brinkmann (2014, s. 295) beskriver att reliabiliteten hänger på om de som intervjuas 
kommer att förändra sina svar under en intervju. Under intervjun behövde inte frågorna ställas 
i den tänkta frågeordningen, utan jag kunde välja att ställa dem i den ordning som jag 
önskade. Av resultatet framkom det hur lärarna säger att de genomför högläsning med den 
skönlitterära texttypen. I efterhand upplever jag att jag i större utsträckning borde ställt frågor 
om hur högläsning sker med hjälp av andra texttyper och hur lässtrategier och textsamtal 
används på olika texter, eftersom samtliga lärare beskrev ett undervisningstillfälle med en 
skönlitterär bok. 
 
Om studien hade genomförts genom en strukturerad intervju, hade respondenterna troligtvis 
inte givits chans att fördjupa sina svar på det sätt de gjorde via den semistrukturerade 
intervjun. I en strukturerad intervju hade jag som intervjuare inte haft möjlighet att ställa 
följdfrågor och intervjufrågorna hade behövt ställas i en förutbestämd frågeordning. Detta 
gäller även om enkät hade använts som metod. Resultatets trovärdighet hade troligtvis stärkts 
via kompletterande observationer, då jag kunnat observera om lärarnas tal gällande 
högläsning överensstämmer med deras genomförande i verksamheten.  
 
Som tidigare nämnts deltog sex lärare i intervjuerna och två av dem hade endast möjlighet att 
ställa upp via telefonintervju. Om färre informanter hade deltagit hade resultatets trovärdighet 
möjligtvis blivit mindre. Flera skolor kontaktades för att få tag i lärare som kunde tänkas 
medverka i en intervju och jag upplevde det som svårt att få lärare att delta. Några av de lärare 
som avböjde att ställa upp på intervju beskrev tidsbrist som anledning.  
 
I urvalavsnittet, beskrivs att ett flertal skolor kontaktades, och som ovan nämnts valde sex 
lärare att ställa upp på intervju. Möjligtvis kan det bero på att dessa lärare upplever att de har 
intresse och kunskap om högläsning. Kanske valde lärare som fick information om studien att 
inte delta, eftersom de inte bedriver högläsning eller upplever att de inte har tillräckliga 
kunskaper om den. Man kan då ställa frågan om dessa sex lärare i studien är representativa för 
hela lärarkåren. Resultatens tillförlitlighet stärks dock på grund av att informanterna hade en 
viss geografisk spridning eftersom de arbetar vid sex olika skolor i två städer i västra Sverige 
samt att lärarna är behöriga att undervisa i årskurserna F-3. Kihlström (2007, s. 49-50, 230) 
beskriver att informanter som ska ingå i intervjuer bör ha egen erfarenhet av det problem som 
är föremål för undersökningen Om lärarna hade arbetat vid samma skola finns möjligheten att 
intervjusvaren och sedermera resultatet blivit mer samstämmigt, men också mindre 
representativa generellt sett. 

Reliabilitet är forskningsresultatets tillförlitlighet (Kvale och Brinkman 2014, s. 295). 
Kihlström (2007, ss. 231-232) redogör också för reliabilitetsbegreppet. Hon belyser att 
undersökningens reliabilitet kan öka om intervjuerna spelas in, exempelvis på mobiltelefonen, 
eftersom allt som sägs under intervjun finns sparat. Studiens tillförlitlighet är stark eftersom 
informanternas svar spelades in på mobiltelefon och transkriberades därefter ordagrant. Om 
informanternas svar endast hade antecknats finns risken att jag som forskare tolkat deras 
yttranden. Min roll i studien som lärarstudent och forskare kan också ha påverkat svaren i 
intervjuerna utifrån vad lärarna tror att jag som student ”vill höra”. För att undvika detta har 
jag under intervjuerna återkommit till samma fråga, något annorlunda ställd och också bett 
informanterna fördjupa och ge konkreta exempel på det de berättat. Innan intervjuerna 
genomfördes utfördes också ett par pilotintervjuer i syfte att säkerställa frågornas utformning 
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för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Respondenterna fick ta del av de 
forskningsetiska individskyddskraven i god tid innan intervjuerna genomfördes. I 
missivbrevet (bilaga 2) beskrevs hur de etiska individskyddskraven skulle tas i beaktning 
under studien, vilket tidigare nämnts i avsnitt ”De etiska individskyddskraven”. Samtliga 
informanter valde att fullfölja sitt deltagande. Möjligtvis kan slutsatsen dras att lärarna 
upplevde studien och intervjun som betydelsefull och att de också fick ett förtroende för mig 
som forskare. Möjligen skapades också en tillit till att de forskningsetiska 
individskyddskraven skulle tas i beaktning.  

Då intervjusvaren transkriberats analyserades dessa via kodning och kategorisering. Kodning 
eller kategorisering av intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann den vanligaste formen av 
dataanalys. De menar att kodning innebär att forskaren läser igenom materialet och knyter ett 
eller flera nyckelord till olika delar i texten. Kategorisering är en mer systematisk 
begreppsbildning kring ett uttalande som skapar förutsättningar för kvantifiering (Kvale och 
Brinkmann 2014, s. 241). Av mig som forskare upplevdes det som ett stöd i analysarbetet att 
på förhand utgå från redan bestämda begrepp och kategorier som var anknutna till studiens 
syfte och frågeställningar. Även begrepp och uttryck utifrån RT-modellen samt det 
sociokulturella perspektivet efterfrågades. Transkriberingarna lästes igenom ett flertal gånger 
innan ett mönster kunde urskiljas. Färgpennor användes för att markera olika begrepp och 
kategorier. Under analysarbetet var det av intresse att också notera det som inte sades, 
exempelvis vilka texttyper lärarna inte beskrev att de använder sig av under högläsning. Det 
upplevdes som ett tidskrävande och omfattande arbete att koda och kategorisera 
intervjusvaren eftersom några kategorier växte fram utifrån respondenternas svar. Dessa var 
kategorierna gällande lärarnas syn på ”Läsfixarna”, Läslyftet och litteraturval vid högläsning. 
Min roll som forskare under intervjuerna och analysarbetet var att eftersträva objektivitet och 
att koda och kategorisera intervjusvaren korrekt. Om ytterligare en forskare analyserat 
intervjusvaren via ovan nämna analysverktyg, finns möjligheten att eventuella subjektiva 
tolkningar hade kunnat bli färre. 

Didaktiska konsekvenser 
Resultatet visar att de intervjuade lärarna uttrycker en medvetenhet om hur de ska bedriva 
högläsning. De anser att högläsningen bör ha ett syfte och att den är språkutvecklande för 
elevers ordförråd. Hattie och Yates (2014, s. 31) belyser att lärarens ämneskunskaper är en 
avgörande faktor för elevers inlärning. Alla lärarna beskriver att de genomför högläsning 
dagligen och säger sig använda lässtrategier och textsamtal då de läser den skönlitterära 
texttypen högt. Lärarna beskrev också att eleverna främst högläser sin läsläxa i svenskämnet. 
Liberg och Säljö (2012, ss. 237, 255-256) belyser att läs- och skrivutveckling har traditionellt 
förlagts till svenskämnet i de lägre årskurserna. De lyfter också att läs- och skrivförmåga har 
emellanåt likställts med att elever endast knäckt avkodningsförmågan och att fokus på 
läsförståelsen har i bland hamnat i skymundan. Det finns däremot ett behov av att elever ges 
möjlighet att samtala, läsa och skriva inom samtliga skolämnen för att utveckla samtliga 
förmågor i skolan. En möjlig slutsats som kan dras för läraryrket är att elever och lärare bör 
högläsa fler texter och även samtala om dem och involvera lässtrategier för att eleverna ska 
ges möjlighet att utveckla läsförståelse i fler texttyper än skönlitterära texter. Säljö (2010, ss. 
156-157, 186-187) beskriver att skriften finns överallt i samhället och därigenom är läs- och 
skrivförmåga idag en nödvändighet för att kunna delta i många delar av samhälls- och 
arbetslivet. Några lärare angav elever som inte uppskattar den aktuella högläsningsboken som 
en svårighet för att kunna bedriva högläsning. Ytterligare en slutsats som också kan dras kan 
vara att lärare bör engagera eleverna i större utsträckning i bokvalet. 
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Bilaga 1 
 
Frågeguide 
 
I vilken årskurs undervisar du?   
I vilka ämnen är du behörig att undervisa?  
När tog du examen/hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Lärares högläsning 
 
Hur ofta genomför du högläsning?  
I vilket/vilka ämnen?  
Vilka texter läser du högt? 
Skulle du vilja bedriva högläsning oftare? 
Skulle du beskriva en skillnad på högläsningsmomentet beroende i vilket ämne du undervisar, 
i så fall hur?  
Är det skillnad på hur ofta högläsning används i olika årskurser? Om svaret är ja, hur? 
 
Fick du undervisning om högläsning i din utbildning? Om ja, vad fick du för kunskaper? 
Hur kan högläsning bidra till elevers språkutveckling (i svenskämnet)? 
Vilken var den senaste boken du högläste ur?  
Vad utgår du ifrån när du väljer litteratur?  
Vad är din syn på högläsning/hur skulle du beskriva syftet med högläsning? 
Berätta om en situation då du använt högläsning/hur kan ett sådant moment gå till? 
Ger du eleverna någon uppgift före, under eller efter högläsningen? Vilken/vilka kan det 
vara? 
 
Involveras lässtrategier medvetet under högläsningen? Om ja, vilka? 
Ser du några fördelar/möjligheter med att bedriva högläsning? I så fall vilka?  
Ser du några svårigheter/nackdelar med att bedriva högläsning? I så fall vilka?  
På vilket sätt visar eleverna intresse för högläsningen? 
Har du deltagit i Läslyftet? Har det påverkat ditt sätt att läsa högt för eleverna? Hur? 
 
Elevers högläsning 
 
Högläser eleverna? 
Hur går högläsningen till? 
I vilket/vilka sammanhang läser eleverna högt? 
Vilka texttyper läser eleverna högt och inom vilka ämnen? 
Hur tror du att eleverna upplever det?  
Vill du tillägga något? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
Missivbrev 
 
2017-11-17 
 
Till dig som undervisar i årskurserna F-3.  
 
Jag heter Cathrine Wikström och studerar min åttonde och sista termin på 
Grundlärarutbildning med inriktning mot årskurs F-3, vid Högskolan i Borås, Campus 
Varberg. Jag skriver mitt sista examensarbete som handlar om högläsning. Studiens syfte är 
att via intervju undersöka lärares, verksamma i årskurs F-3, syn på deras egen samt elevers 
högläsning och dess betydelse för elevernas kunskapsutveckling i svenskämnet. 
 
Jag kommer att intervjua er individuellt och resultatet av dessa intervjuer kommer att 
analyseras. Intervjun kommer att spelas in på ljudmemo, samtidigt som enstaka noteringar 
sker. Dessa inspelningar kommer att raderas när analysen är genomförd. Under hela mitt 
examensarbete kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Dessa innebär att intervjusvaren kommer att behandlas utifrån informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt, inga namn kommer att finnas med och 
sammanställningen av intervjun används enbart i detta sammanhang, som en uppgift i 
utbildningen till lärare. Intervjun förväntas pågå cirka 30-40 minuter. Intervjuerna kommer att 
genomföras veckorna 47-49.  
 
Vill ni medverka i intervjun, vänligen kontakta mig på nedanstående uppgifter snarast, eller 
senast tisdag den 21 november. 
 
Student Cathrine Wikström  
Sxxxxxx@student.hb.se 
Tel: xxxxxxxxxx 

Jag hoppas att du vill medverka i studien!
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