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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de lärare som har tagit sig tid till att ställa upp 

på intervjuer vars medverkan gjort vår studie möjlig att genomföra. Vi vill även tacka 

vår handledare Johan Christensson för den vägledning och engagemang han visat under 

detta arbete. Slutligen vill vi tacka våra klasskamrater som under fyra års tid på högsko-

lan funnits där. Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
Vi skriver denna uppsats om högläsning och boksamtal med verktyget En läsande klass. 

En läsande klass är ett verktyg som innehåller olika strategier som kan gynna elevers 

läsförståelse. De fem strategier som finns till materialet En läsande klass är spågumman, 

reportern, konstnären, detektiven och cowboyen. Vårt syfte med undersökningen är att 

ta reda på hur En läsande klass används och fungerar i klassrummet. Ett delsyfte är även 

att jämföra webbplatsen för En läsande klass med hur lärarna använder sig av materialet 

i skolan. I bakgrunden berättar vi om hur En läsande klass är utformat. Vår undersök-

ning bygger på tre teorier: sociokulturellt perspektiv, pragmatism och multimodalitet. I 

avsnittet Tidigare forskning berör vi högläsning, boksamtal, högläsning och boksamtal i 

kombination samt multimodalitet. 

 

Vår undersökning är en kvalitativ studie där fenomenologi och multimodal textanalys 

används som analysmetoder. I studien genomför vi fyra intervjuer med lärare i årskur-

serna 1–3 för att ta del av deras erfarenheter och tankar kring En läsande klass som byg-

ger på högläsning och boksamtal. Studien genomförs på tre skolor i Mellansverige. In-

tervjuerna består av semistrukturerade frågor vilket betyder att respondenten ges tid och 

utrymme för att reflektera. I vår multimodala textanalys analyserar vi webbplatsens 

olika delar för En läsande klass där vi ser på webbplatsens uppbyggnad och struktur. I 

vår resultat- och analysdel gör vi en sammanfattning av intervjuerna som vi genomfört 

och jämför respondenternas svar med varandra.  

 

Studien visar att respondenterna använder delar från En läsande klass men att de inte 

använder hela materialet. Samtliga respondenter använder sig av de strategier som finns 

i materialet En läsande klass under högläsning och boksamtal. Strategierna kan därmed 

ses som det mest centrala i vår undersökning. Avslutningsvis för vi en diskussion där vi 

tar upp respondenternas uttalanden. Slutsatsen är att samtliga respondenter använder sig 

av En läsande klass i olika utsträckning men en gemensam faktor är att alla använder sig 

av de fem strategierna på olika arbetssätt.   

 

Nyckelord: En läsande klass, högläsning, boksamtal, lässtrategier 
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1. Inledning 
I denna del introducerar vi vårt val av ämne. Vi tar upp några punkter från det centrala 

innehållet i ämnet svenska ur läroplanen som vi anser är relevanta för vårt val av ämne 

och vi går in på språkets inverkan på människan. Avslutningsvis presenterar vi arbetets 

syfte och frågeställningar. 

 

 

1.1 Val av ämne 
Vi väljer att göra vår forskning på högläsning och boksamtal med verktyget En läsande 

klass vilket är ett färdigt material som används vid högläsning och boksamtal i årskur-

serna 1–6 för att gynna elevers läsförståelse. Materialet består av fem strategier som är 

spågumman, reportern, konstnären, detektiven och cowboyen. Deras uppgift är att visa 

hur eleverna kan se på texterna ur olika perspektiv. Till En läsande klass har det utfor-

mats en webbplats där läraren kan ta del av bland annat strategierna och texterna. Vid 

användning av materialet går det att tillämpa de strategier som läraren själv anser är 

användbara och välja ut de texter som finns tillgängliga på webbplatsen eller välja andra 

passande böcker efter tycke och smak. Vi väljer att skriva detta examensarbete om hög-

läsning och boksamtal som utgångspunkt med verktyget En läsande klass av den anled-

ningen att vi har varierande upplevelser av hur högläsning och boksamtal har sett ut 

under vår egen skolgång. En läsande klass uppkom år 2014 och kan därmed ses som 

relativt nytt. Vi ser det därför som intressant att se över hur ett arbete med En läsande 

klass går till för att överväga om det är ett material vi själva kan tänka oss att använda i 

framtiden.  

 

 

1.2 Centralt innehåll ur läroplanen 
Utifrån Skolverkets (2016) läroplan väljer vi ut följande punkter från det centrala inne-

hållet i ämnet svenska för årskurs 1–3 som vi anser går att koppla samman med högläs-

ning och boksamtal. 

 

 Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords 

nyanser. 

 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll. 

 Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text 

kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar. 

 Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något 

man talat om. 

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

(Skolverket, 2016, s. 248–249) 
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De fem första punkterna kopplar vi samman med de lässtrategier som lyfts fram i En 

läsande klass. Den första punkten relaterar till högläsningens påverkan. Den andra, 

tredje och fjärde punkten går att koppla samman med boksamtalet. Avslutningsvis går 

det att förknippa den femte och sjätte punkten med både högläsning och boksamtal. 

 

 

1.3 Språkets inverkan på människan 
Språk går att finna i majoriteten av de situationer som vi människor befinner oss i. Det 

språk vi lär oss och i vilka sammanhang vi väljer att använda språket beror på vilka si-

tuationer vi har erfarenhet av och med vilka människor. För att en elev ska ha möjlighet 

att utvecklas behöver eleven till en början stöd från en lärare. Så småningom lär sig ele-

ven att stå på egna ben men läraren ska finnas där till hands vid behov. Detta stöd hjäl-

per elevens utveckling framåt vilket inte hade varit möjligt om eleven hade stått på egna 

ben från start. Detta resulterar i att eleven vågar kasta sig in i främmande situationer och 

ta sig an nya utmaningar. Denna åskådning går att ta del av i läroplanen (Gibbons, 2016, 

s. 20, 30). 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tan-

kar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk 

är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. [---] Det innebär att eleverna 

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

kommunicera och lära. [...] Genom undervisningen ska eleverna ges möjlig-

het att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i 

olika slags texter [---] På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka ele-

vernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunika-

tiva förmågan.    

(Skolverket, 2016, s. 247) 

 

Detta går att sammanfatta med att läroplanen från 2016 tar upp hur språket formar och 

stärker en elev genom att eleven kommunicerar och yttrar sina tankar och idéer med sin 

omgivning. Det leder till en form av utveckling hos den lärande människan. Undervis-

ningen ska skapa möten med olika texter för att ge eleverna möjlighet att förbättra språ-

ket och ändra eller utveckla sin uppfattning. I sin tur kan detta leda till en stimulans hos 

eleverna att uttrycka sig muntligt. Utifrån dessa reflektioner ser vi det muntliga språket 

som den mest utmärkande faktorn då vi ständigt är i behov av språket för att förstå 

andra men också för att göra oss förstådda. Vi lär oss nya saker via andras reflektioner 

och kan därefter se saker ur nya perspektiv. 

 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur högläsning och boksamtal med 

verktyget En läsande klass fungerar och används i klassrummet. Ett delsyfte är att ana-



 

3 

 

lysera webbplatsen för En läsande klass ur ett multimodalt perspektiv och undersöka 

hur lärarna praktiskt använder verktyget i dagens skola. Studiens frågeställningar är: 

 Hur anser lärarna att eleverna i årskurs 1–3 påverkas av högläsning i kombinat-

ion med boksamtal? 

 Hur fungerar En läsande klass ur ett multimodalt perspektiv? 

 Hur förhåller sig lärare till En läsande klass? 
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2. Bakgrund 
Här följer en genomgång av hur En läsande klass är uppbyggt. Vi kommer att beröra 

hur materialet utformades genom att gå in på dess uppkomst, samt nämna strategiernas 

utformning för att skapa en förståelse av hur det går att arbeta med detta material i 

klassrummet.  

 

 

2.1 Vad är En läsande klass? 
Författaren Martin Widmark har tillsammans med några utvalda pedagoger i Stockholm 

tagit fram och färdigställt ett läsmaterial som kan användas i skolan. En viss del av läs-

materialet är taget och inspirerat från Barbro Westlunds forskningsområde som berör 

läsförståelse i dagens skola. Westlund är dock orolig att lärare kommer att använda En 

läsande klass som en fyrkantig mall, med detta menar Westlund att det finns en rädsla 

för att bara kunna arbeta med En läsande klass på ett sätt (Ingemansson, 2016, s. 19–

20). 

 

Tanken med materialet bakom En läsande klass är att det kan utformas och anpassas 

utifrån att läraren testar sig fram och ser vad som fungerar. Det ska bidra till att eleven 

slutligen blir en god läsare, en ”stjärnläsare” som det kallas för i En läsande klass. 

Materialets uppkomst baserar sig på att Widmark och pedagogerna anser att det saknas 

goda texter att arbeta med i dagens skola och att det positiva med detta arbetsmaterial är 

dess mångsidighet. Den enda som sätter gränserna för användningen av materialet är 

läraren, som kan ta del av materialet som det är eller välja ut det som läraren anser är 

bäst och sätta sin egen prägel på materialet. En läsande klass grundar sig i att eleverna 

ska få utveckla tankeförmåga och uttrycksförmåga under både tyst läsning och högläs-

ning med hjälp av de fem strategier som finns tillgängliga (Widmark, 2014, s. 9, 16). 

Materialet för En läsande klass finns digitalt på webbplatsen där texter och studiehand-

ledning är tillgängligt till år 2018. Det var Pernilla Dure som var med och startade upp 

webbplatsen för En läsande klass år 2014 då hon arbetar som grafisk formgivare och 

med barns läsutveckling. 

2.1.1 Läsfixarna 

I En läsande klass arbetar eleverna med olika strategier som kan utveckla deras läsför-

ståelse. De fem strategierna är ”att förutspå och ställa hypoteser, att ställa frågor, att 

skapa inre bilder, att reda ut oklarheter och att sammanfatta” (Widmark, 2014, s. 13). 

 

Strategierna symboliseras med hjälp av olika karaktärer som benämns läsfixare. Dessa 

går att använda innan, under och efter läsningen. För att kunna ta till sig en strategi an-

ser Widmark (2014, s. 13) att det kan vara en god idé att läraren gestaltar en strategi i 

taget för att visa på dess syfte innan läraren går in på en ny. När eleverna kan strategier-

na tillräckligt bra ska läraren uppmuntra eleverna att använda strategierna tillsammans. 

Det slutliga målet är att eleverna ska kunna automatisera strategierna till sin egen läs-

ning för att slutligen utvecklas till en ”stjärnläsare” (Widmark, 2014, s. 13). 
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Läraren ska fungera som en levande modell under ett arbete med projektet En läsande 

klass för att det ska bli enklare för eleverna att använda de olika strategierna. En utveck-

lande faktor för eleverna inom denna metod är att kunna uttrycka sina tankar verbalt för 

att sedan kunna utveckla sitt eget tänkande (Widmark, 2014, s. 16). 

 

Spågumman är en karaktär som fokuserar på att lista ut vad som exempelvis kommer att 

ske i en text med hjälp av elevernas antaganden. Denna strategi fungerar att arbeta med 

innan, under och efter läsningen. Reportern är en karaktär som ställer frågor till den 

lästa texten på olika nivåer. Den första nivån är ”på raderna” som syftar till att eleven 

kan finna svaren direkt i texten. Den andra nivån är ”mellan raderna” som syftar till att 

eleven måste finna spår i texten som leder till att eleven själv får dra olika slutsatser. 

Den tredje och sista nivån är ”bortom raderna” som syftar till att eleven får förlita sig på 

sina tidigare erfarenheter och upplevelser. Denna strategi fungerar att arbeta med under 

och efter läsningen (Widmark, 2014, s. 13–14) 

 

Konstnären är en karaktär som målar upp bilder av olika händelser med våra sinnen 

som hjälp genom att föreställa sig saker av det som eleven kan höra, känna och se. 

Denna strategi används under läsningen. Detektiven är en undersökande karaktär som 

ser närmare på ord och uttryck från en text. Denna strategi fungerar att arbeta med under 

läsningen då eleverna har chansen att stanna upp och läsa ordet igen – skapa en förstå-

else för ordet – och läsa om meningen eller stycket på nytt (Widmark, 2014, s. 13–14). 

 

Cowboyen är karaktären som lyfter fram de mest betydelsefulla händelserna i en text. 

Denna strategi fungerar att arbeta med under och efter läsningen då eleverna kan gå 

igenom en berättelse genom att peka ut berättelsens början, mitten, slut och andra me-

ningsbärande händelser. När eleven behärskar de fem strategierna i samverkan med 

varandra går det att benämna denna elev en stjärnläsare. Vad som utmärker en stjärnlä-

sare är att när en elev stöter på problem i en text bör det finnas en medvetenhet hos ele-

ven om att tillämpa en eller flera av strategierna för att lösa problemet (Widmark, 2014, 

s. 14–15). 
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3. Teori 
I denna del berör vi olika teorier som vi utgår från i denna undersökning. Dessa är soci-

okulturellt perspektiv, pragmatism samt multimodalitet. Vi kommer att redovisa varje 

teori för att avslutningsvis göra en sammanfattning i anslutning till vårt val av område. 

Efter varje teori summerar vi hur denna teori kan länkas samman med högläsning och 

boksamtal. 

 

 

3.1 Språkutveckling och samspel 
Det sociokulturella perspektivet bygger på utveckling, lärande och språk och är grundat 

av Lev Vygotskij. Hans bredd av intressen som innefattar estetik, konst, juridik, littera-

tur och medicin går att se i hans syn på utveckling och lärande. Intresset för människans 

utveckling utforskar han genom att se närmare på hur en utveckling inom det sociokul-

turella perspektivet tillsammans med det biologiska perspektivet samverkar hos oss 

människor. En tydligare beskrivning av ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och 

lärande är att vi människor utvecklar olika förmågor så som att läsa, skriva, resonera 

och lösa problem. Avslutningsvis går det att dra slutsatsen att ett sociokulturellt per-

spektiv baserar sig i hur människor tillägnar sig olika förmågor (Säljö, 2014, s. 297–

298). 

 

Vygotskij menar att skolan ska inkludera och skapa ett socialt klassrum för att utöka 

kunskaper tillsammans. Vygotskij ser elevernas tänkande som ett redskap i undervis-

ningen. I dagens skola är det centrala syftet med undervisningen att få eleverna nyfikna 

och reflekterande (Partanen, 2007, s. 7–13). Genom att kommunicera med andra elever 

formas elevens tänkande och fantasi samt förmåga att minnas på ett utvecklande sätt 

(Säljö, 2014, s. 303). Vygotskij anser att språket bearbetas och utvecklas före den men-

tala processen genom att samspela med andra elever. Med detta menar han att när elever 

samspelar och leker tillsammans går de in med en förförståelse och därefter utvecklas 

den mentala tankeprocessen. I det sociala klassrummet utvecklas läsningen och det ak-

tiva samtalet hos eleverna. Detta inkluderar även hur eleverna tolkar skriven text, eleven 

läser texten och därefter sker den mentala tankeprocessen (Visén, 2015, s. 7, 25). 

 

Vygotskij menar att en elev är i ständig utveckling när eleven har möjlighet att tillägna 

sig kunskaper vid olika tillfällen. Utvecklingen saknar begränsningar vilket betyder att 

vi mer eller mindre alltid utvecklas. Den proximala utvecklingszonen kan förklaras som 

ett sätt att se utveckling och lärande som en ständig process. Den proximala utveckl-

ingszonen innebär att en elev arbetar individuellt men med stöttning av lärare och klass-

kompisar för att nå en högre potential i sin utveckling (Partanen, 2007, s. 52). Vidare 

menar Vygotskij att när en människa befäster en färdighet är hen ett steg närmare att 

behärska någonting nytt, vilket leder till att nya förmågor och nytt kunnande finns till 

hands (Säljö, 2014, s. 305). Det sociala samspelet syftar till att förmedla kunskaper via 

delaktighet och inte som en överföring av kunskap från lärare till elev (Säljö, 2014, s. 

308). 
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Lärandet är något som Vygotskij anser kan utvecklas med hjälp av det sociala samspe-

let. Han har ett stort intresse för vilken inlärningspotential eleverna har genom handled-

ning av en lärare. Det som även utmärker Vygotskijs teori är att en elev skapar kun-

skaper via kommunikation med andra elever. Han anser även att en lärande människa 

tar hjälp av den sociala människan för att kunna lösa utmaningar och utvecklas (Phillips 

& Soltis, 2010, s. 91–93, 131–132). Vygotskij menar att ett barn utvecklar sin tankepro-

cess och sitt språk via samspel med andra människor i sin omgivning. Språket har fått 

en mer central roll i klassrummet och på så sätt blivit en mer central del av undervis-

ningen. Han belyser även att det inte alltid är enkelt att uttrycka sig via det talade språ-

ket med hjälp av sitt inre tänkande, då detta mentala språk måste omformuleras när en 

människa ska uttrycka sig i ett yttre språk (Partanen, 2007, s. 35, 48). En elev förbättrar 

språket genom att samspela och kommunicera med andra, detta kan göra eleverna aktiva 

i klassrummet (Liberg, 2011, s. 168).  

 

Enligt Vygotskij kan det vara en svårighet för elever att förstå sammanhang mellan det 

skrivna språket och det verkliga livet. Vygotskijs teori innebär att elever förbättrar sina 

kunskaper både genom samspel med andra och via enskilt arbete. Genom att kommuni-

cera i grupper kan eleven ta till sig och ställas inför nya tankeprocesser som kan leda in 

till nya samtal och ageranden. En av de viktigaste aspekterna enligt Vygotskijs teori är 

att samspela med andra elever för att bli delaktig i skolan. Att vi människor samspelar 

och interagerar med varandra är ingenting nytt. Säljö (2000, s. 66) menar att genom att 

tolka och skapa erfarenheter med varandra stärks samspelet med vår omgivning. Sam-

spelet kan bidra och hjälpa en individ att förstå vår värld och genom detta skapa en för-

ståelse tack vare ett samspel. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv bör elever samspela 

och utforska med varandra för att varje elev ska kunna bli delaktig och samtidigt vidga 

sin syn i hur andra människor ser på världen (Säljö, 2000, s. 16, 66, 73, 115, 230). 

 

Vygotskij intresserar sig för språkets utveckling men även tänkandets utveckling. Han 

menar att språket är redskapens redskap. Språkliga begrepp fungerar som stöd för att 

organisera vår omgivning, då han anser att det är via kommunikation vi uttrycker oss 

som bäst. Finessen med språk är dess flexibilitet, via språket kan vi uttrycka oss, för-

djupa vår förståelse och förstå vår värld (Säljö, 2014, s. 301). 

 

Sammanfattningsvis finns det tre faktorer som kan ses som utmärkande för Vygotskij: 

samspel, det sociala klassrummet och en framåtsyftande utveckling av en människas 

förmågor. Det sociala klassrummet i kombination med samspelet kan kopplas samman 

med högläsningen och boksamtalet, då denna sociala aktivitet symboliserar gemenskap, 

genom att alla elever inkluderas i upplevelsen och samtalet. Avslutningsvis ser vi den 

framåtsyftande utvecklingen av en människas förmågor som en viktig faktor i boksam-

talet. För att en elev ska kunna utvecklas tillsammans med klasskamraterna bör en elev 

få delge sina tankar och samtidigt tillägna sig andras perspektiv – en ge-och-ta-process. 
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3.2 Aktiva elever i klassrummet 
Det finns flera olika perspektiv på lärande men John Dewey menar att det sociala per-

spektivet har en stor påverkan på eleverna. Han anser att skolan ska bygga upp en sam-

hörighet och gemenskap som inkluderar eleverna i aktiviteter som kräver ett samarbete 

för att lösa utmaningar. Det är lärarens uppdrag att skapa förutsättningar för att få igång 

elevernas tänkande. Dewey är en av dem som talar för en social och aktiv utbildning, 

genom att föra in den sociala utbildningen i klassrummet. Han anser att elevens lärande 

i skolan ska basera sig mer på en aktiv undervisning än en passiv vilket betyder att ele-

ven håller sig tillbaka och inte visar intresse för att aktivera sig. Klassrummet ska ge 

utrymme för diskussioner och eftertanke med läraren samt eleverna emellan. Eleverna 

skapar kunskaper med varandra genom att ha ett aktivt och tänkande klassrum (Phillips 

& Soltis 2010, s. 21, 82–89). 

 

En av Deweys teorier bygger på att när den individuella människan interagerar med 

andra människor i sin omgivning utvecklas hen. Deweys mest kända uttryck är ”le-

arning by doing” som syftar till att en elev är aktiv och att utvecklingen kan ses som ett 

ständigt arbete. En viktig del i dagens utbildning är att låta eleverna utforska och prova 

sig fram. Att hålla eleverna motiverade och intresserade är därför viktigt då läraren kan 

fördjupa, stärka och utvidga elevernas utveckling (Dewey, 2004, s. 17). Dewey menar 

att det inte räcker med att individanpassa undervisningen för att eleven ska utvecklas, 

utan att det som får en elev att utvecklas ännu mer i dagens skola är via samspel med 

andra människor. ”Learning by doing” grundar sig i att utbildningen ska utformas utef-

ter varje elevs behov för att sedan strukturera en undervisning där eleven lär sig att 

handla genom att göra. Detta leder i sin tur till ett samspel med elevens skolrelaterade 

omgivning (Lundgren, 2014, s. 189). 

 

Dewey ser interaktion som en metod för att utveckla kunskaper. Genom att dela med sig 

av sina tankar och inre bilder kan det hjälpa andra elever att ta initiativ till att tala och 

vidga sina egna vyer. Några positiva faktorer av vad samspel kan leda till är utbyte av 

tankar, nya förslag och en mer öppen kommunikation. Genom andra människors erfa-

renheter och synpunkter men även böckers inverkan kan vi lära oss, dock kan denna 

tillämpning av ny kunskap göras endast om eleven i fråga har tidigare erfarenheter och 

kunskaper som grund. Dewey ser språket som ett verktyg och då språket fungerar som 

en språngbräda till kommunikation leder detta till att vi får tillgång till andra männi-

skors tankar och känslor. Han anser även att det är betydelsefullt att ge eleverna plats till 

att utvecklas i skolan (Dewey, 2004, s. 19, 52, 64). 

 

Sammanfattningsvis går det att se tre framträdande faktorer som belyser Deweys teori. 

Dessa är aktiva elever, ”learning by doing” samt interaktion. Aktiva elever går att asso-

ciera med boksamtalet där eleverna får ta ställning och aktivt yttra sig i klassrummet. 

”Learning by doing” kan kopplas till både högläsning och boksamtal där eleverna lär sig 

genom att observera och möjligtvis härma en företeelse för att kunna tillägna sig denna. 

Företeelser kan vara en händelse från en bok eller en tillämpning av strategi, exempelvis 

spågumman. Ett exempel kan vara att en lärare förkroppsligar en strategi från En 
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läsande klass vilket kan medföra att eleven via sina observationer då skapar en förstå-

else för hur denna strategi framställs och fungerar. Interaktion sker oftast genom bok-

samtalet när eleverna får uttrycka sina idéer och tankar samt ta del av andra synvinklar. 

 

 

3.3 Multimodalitet 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp olika meningsskapande modaliteter som används i 

kommunikation mellan människor. Multimodalitet är en teori som syftar till att kombi-

nera olika arbetssätt så som ljud, skrift, bilder och dramatisering för att skapa en förstå-

else för vår värld. Det sociala sammanhanget kan öppna upp för nya insikter där vi ge-

nom vårt handlande kan delge och skapa nya bilder av olika sammanhang. Med våra 

sinnen som hjälp kan vi tillägna och klassificera olika mönster med hjälp av tidigare 

upplevelser. Den multimodala kommunikationen i olika medier har idag en mer bety-

dande roll än förut. Dagens elever är aktiva användare av den information som finns 

tillgänglig på nätet och eleverna kan dela information och erfarenheter sinsemellan via 

text och bild. Att exempelvis förmedla information via internet ger ett annat visuellt 

uttryck i jämförelse med den tryckta boken, dessa medel kan kombineras på ett an-

norlunda sätt till skillnad från den tryckta texten i en bok som ses som bestående (Se-

lander & Kress, 2010, s. 26–30). 

 

Vi människor växer in i en form av teckenvärld där gester, bilder och färgskalor är 

framhävda. Berättelser och andra berättande texter har mer eller mindre gått från den 

traditionella tryckta texten till den digitala världen. Den tryckta boken är därmed inte 

längre det självklara valet för intag av information då vi idag har tillgång till texter och 

deras innehåll genom olika informationskanaler så som internet (Selander & Kress 

2010, s. 26–30). Språk och bilder är en bidragande faktor när elever arbetar med 

varandra då olika attityder kan framställas, exempelvis kan en bild förstärka situationen 

i en text. För att texten ska kunna ses som meningsbärande bör den framställas på ett 

sätt som tilltalar läsaren det vill säga som är rätt i tiden (Björkvall, 2009, s. 11–12). 

 

Den multimodala överföringen av information blir av större vikt då vårt samhälle stän-

digt utvecklas på grund av att vi kan kommunicera på fler sätt idag. En människa kan 

via en webbplats få förståelse av exempelvis färger, placeringar, teckensnitt och bilder. 

Visuella bilder har fått en större plats i vardagen då bilder lättare kan skapa en förståelse 

av händelsen i en text samt att människor kan koppla tidigare erfarenheter till bilderna. 

Det bör finnas färg på en webbplats för att läsaren ska bli intresserad och vilja läsa mer 

ingående (Selander & Kress, 2010, s. 26–29, 86–87). 

 

Sammanfattningsvis är det svårt att sätta en etikett på vad multimodalitet innebär men 

inom denna teori definierar vi det som att En läsande klass visar på en mångsidighet då 

de texter som finns på webbplatsen kan läsas på egen hand eller lyssnas på via ljudfiler. 

Dagens barn växer upp i ett mer digitaliserat samhälle då de ofta samverkar och kom-

municerar via internet.  
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3.4 Sammanställning av teorierna 
Vygotskij framhåller att eleven är mer eller mindre beroende av samspel med sin om-

givning, det vill säga genom klasskamrater och lärare, för att kunna utveckla sitt språk 

och tänkande. Vygotskij menar att människan är i ständig utveckling, då kommunikat-

ion med andra människor gör att vi utvecklas till en tänkande människa. Detta betyder 

att utvecklingen mer eller mindre är i en ständig process och att alla människor ständigt 

utvecklas då kommunikation är en del av vardagen. Utveckling och lärande går hand i 

hand och blir på så sätt ett naturligt tillstånd (Säljö, 2014, s. 302–303). 

 

Deweys teori grundar sig i att människan lär sig genom erfarenheter och utförande. Det 

måste finnas en jämvikt mellan det eleven har i bagaget och nya upplevelser. Elevens 

utveckling och lärande bör grundas i de aktiva upplevelserna istället för det passiva 

(Phillips & Soltis 2010, s. 21). 

 

Vygotskij och Dewey har en gemensam syn om att eleven utvecklas via samspel med 

sin omgivning (Dewey, 2004, s. 17). Vygotskij och Dewey menar båda att vårt språk är 

ett verktyg/redskap som hjälper oss att förstå andra människor och språket hjälper oss 

att kunna uttrycka oss. Språket använder människor till största del för att kommunicera. 

Dessa två forskare menar även att en samverkan i klassrummet kan hjälpa eleverna i 

deras tänkande genom att skapa nya tankar och öppna upp för nya perspektiv i olika 

diskussioner (Phillips & Soltis 2010, s. 93, 148–149). 

 

Valet av teorier i denna studie baserar sig på Vygotskijs och Deweys likheter gällande 

det sociala klassrummet. Vygotskij talar om det sociala klassrummet där kommunikat-

ion med andra elever gynnar den individuella elevens utveckling. Vygotskij ser utveckl-

ing och lärande som en pågående process då han menar att en människa lär sig och ut-

vecklas under hela sin livstid. Han menar även att om en människa ska kunna tillägna 

sig nya kunskaper bör en kommunikation med andra människor ske. Dewey talar om 

den sociala och aktiva eleven där klassrummet ska ge utrymme för diskussioner. Han 

menar även att eleverna ska vara aktiva och lösa utmaningar tillsammans då de elever 

som intar en passiv roll i klassrummet inte utvecklas på samma sätt som de aktiva ele-

verna gör. Han menar att en elev lär sig genom att handla: genom att göra, vilket syftar 

till att eleven inte tillägnar sig något nytt förrän eleven har utfört något. Elevernas ut-

veckling är pågående och de befinner sig i en ständig process, eleverna slutar aldrig att 

utvecklas.  

 

Vi anser att dessa teorier lämpar sig för en undersökning av hur ett arbete med En 

läsande klass kan gå till då de tar upp samspel, interaktion och aktiva elever vilket gyn-

nar elevernas utveckling. Teorierna berör det sociala klassrummet som syftar till att 

eleverna mer och mer erövrar den aktiva rollen medan läraren istället intar en mer pas-

siv roll. Båda teorierna nämner hur kommunikation med andra människor stärker en 

elevs kunskaper och att den för den individuella utvecklingen framåt. Avslutningsvis 
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ansluter vi oss till dessa teorier baserat på hur detta gynnar den aktiva eleven i det soci-

ala klassrummet. 

 

Den centrala tanken med multimodalitet är att det finns flera olika kommunikationssätt 

som kan gynna utvecklingen. Då En läsande klass går att arbeta med på flera olika sätt 

går det att anpassa materialet utefter elevernas olika behov. I dagens samhälle har vi i 

vår multimodalitet gått mer och mer från den tryckta boken till ett digitalt medel som 

samlar information på en plats. Detta gör att många har tillgång till materialet både i 

skolan och hemma. 
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4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt berör vi tidigare forskning som fokuserar på högläsning, boksamtal, hög-

läsning i kombination med boksamtal samt multimodalitet. Detta kapitel tar bland annat 

upp samspel mellan människor, språkutveckling och kommunikationen med andra 

människor för att tillägna sig nya uttryck och perspektiv. 

 

 

4.1 Högläsning 
I denna del berör vi några centrala punkter för högläsning så som samverkan, inre och 

yttre faktorer, högläsning som process och val av bok eller text. 

4.1.1 Samverkan 

Högläsning utförs oftast i samverkan mellan olika människor, mellan lärare eller vård-

nadshavare och barn men även barn emellan. Genom samverkan med eleverna ska lära-

ren vägleda dem i hur de kan skapa förståelse och hur de tolkar texter (Frost, 2002, s. 

46–47). När det gäller högläsning läser vi inte lika mycket som vi gjorde för 20 år se-

dan. Detta påverkar elevernas läsförmåga negativt och allt fler elever uppnår inte läro-

planens centrala innehåll. För att föregå med gott exempel och få barnet intresserad av 

läsning är det lärarens och vårdnadshavarnas ansvar att visa att de själva läser. Detta kan 

leda till att barnet blir intresserad av denna företeelse och börjar ställa frågor och på så 

sätt lär sig mer om vad läsning innebär. Den skrivna texten i relation till bilder har en 

inverkan på vårt handlande, vårt sätt att tänka och vår fantasi. Berörs dessa tre punkter 

har högläsningen nått sin fulla potential genom att ge eleverna tillgång till att lära, 

lyssna och reflektera och utveckla en samverkan med sin omgivning samt med texterna 

i sig. En högläsningsstund bör bjuda in eleverna till samtal, frågor och nya sätt att tänka 

(Körling, 2012, s. 6–13, 29). 

 

Högläsningen för med sig andra viktiga komponenter under en elevs skolgång där bland 

annat grammatik, texttyper, ord och begrepp, ett växande ordförråd och samspel berörs, 

men även elevens fantasi, inlevelseförmåga, koncentration samt det kreativa tänkandet. 

Dessa egenskaper tillägnar eleverna sig när de deltar i högläsningen. Egenskaperna kan 

därmed ses som viktiga beståndsdelar både under elevens skolgång och senare i livet 

(Körling, 2012, s. 18–24). 

 

Vid högläsning är det sociala samspelet en av de viktigaste aspekterna, då läsningen 

bidrar till en samhörighet. Denna gemenskap leder till att eleverna känner en tillhörighet 

med gruppen och till berättelsen i sig. Är denna kontakt tillräckligt god kan eleverna 

bruka nya ord och dela med sig av egna tankar om berättelsen, som kan få en större be-

tydelse för de elever som har varit delaktiga i processen. Eleverna kan koppla dessa 

tankar direkt till berättelsen och på så sätt kan en förståelse av den aktuella berättelsen 

skapas (Chambers, 2011, s. 71). 

 

Vid högläsning skapas gemensamma upplevelser som även syftar till att ge eleverna nya 

kunskaper och synvinklar. På längre sikt kan högläsningen spela en betydande roll för 
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elevernas läsförståelse då detta kan skapa en hunger hos eleverna efter att lära sig läsa. 

Det är elevens uppgift att komma till insikt och ta tag i sin läsning. Med det menas att 

det inte räcker med att sitta bredvid som åhörare vid läsning, eller vid en annan aktivitet 

för den delen. För att lära sig något måste eleven praktiskt taget utöva det på egen hand 

(Elbro, 2004, s. 97). 

4.1.2 Inre och yttre förutsättningar 

Så kallade inre och yttre förutsättningar kan vara avgörande för om en högläsningsstund 

upplevs som en positiv händelse eller inte. De inre förutsättningarna innebär olika käns-

lor och attityder och detta kan innefatta tidigare erfarenheter, förhoppningar, stämningar 

samt förhållandet till de medverkande. De yttre förutsättningarna kan kopplas samman 

med den fysiska omvärlden och hur den fungerar i förhållande till aktiviteten. För att få 

ut det bästa av en upplevelse bör platsen väljas med omsorg. Med detta menas att en 

högläsningsstund bör äga rum på en plats som symboliserar fridfullhet och upplevelse 

(Chambers, 2011, s. 25–26). Texter ger människor möjlighet att fantisera samt skapa 

egna bilder och världar genom dessa texter. Vid högläsning uppstår en interaktion mel-

lan eleverna och läraren, exempelvis genom samtal, närhet och ett gemensamt fokus 

(Dominković et al. 2006, s. 15–17). 

 

Vid läsning i klassrummet ska läraren alltid försöka att utgå från en fridfull och lugn 

stämning då detta gynnar läsningen. Det är av stor betydelse att det finns bestämda lekt-

ionstillfällen som ska ägnas åt högläsning eller boksamtal i klassrummet, då läsning är 

en viktig process under en elevs skolgång (Kjersén Edman, 2013, s. 15). Det kan vara 

en utmaning att tillgodose närhet under högläsning eftersom dagens klasser ofta är stora 

vilket gör det svårare att uppnå en intim situation i en stor grupp än i en mindre grupp 

(Dominković et al. 2006, s. 134). 

4.1.3 Högläsning som process 

Om barnets vårdnadshavare är intresserade av böcker och högläsning och ser detta som 

betydelsefullt överförs ofta denna känsla omedvetet till barnet. Böckernas innehåll gör 

att vi människor kan skapa lärdom om hur världen fungerar (Dominković et al. 2006, s. 

19–20). Barn som inte har upplevt högläsning regelbundet under sina tidiga år kan få 

det svårare under sin skoltid i jämförelse med de barn som har haft en regelbunden kon-

takt med läsningen. Vad många kanske inte förstår är att högläsning är en form av 

undervisning som uppskattas i alla åldrar. Att läsa högt handlar om att ge uttryck och 

förmedla känslorna i en händelse. Tar man hänsyn till dessa två komponenter blir upp-

levelsen mer levande och kan leda till att eleverna skapar ett intresse för sin individuella 

läsning. Högläsning bjuder in eleverna till en verklighet som inte bara avspeglar vår 

värld utan även fantasins värld. Det vi får ta del av genom böcker kan vara verkliga 

händelser och företeelser från vår värld men även fantasins värld. Inom all läsning finns 

det tre beståndsdelar som när de är verksamma tillsammans utgör läsning: språkförstå-

else, skriftförståelse och världsförståelse. Dessa tre beståndsdelar är beroende av 

varandra för att kunna utgöra en helhet – det vill säga att göra läsningen förståelig. När 
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dessa tre beståndsdelar samverkar utvecklas elevens läsförståelse (Fox, 2003, s. 21, 30–

31, 40, 87–91). 

 

För att elever ska kunna bli kompetenta läsare är det en förutsättning att läraren läser 

högt för dem. Att se läsinlärningsperioden som en process som endast äger rum i lågsta-

diet är en felaktig bild, då högläsning som andra skolrelaterade processer är pågående. 

För att högläsningen ska kunna ses som intressant är det viktigt att ge liv åt händelsen 

vilket kan göras med hjälp av olika röstlägen i kombination med ett tempo som stämmer 

överens med den aktuella händelsen som gestaltas. Som åhörare tillägnar man sig nya 

kunskaper av hur man tolkar en text beroende på vem det är som läser. Att låta en annan 

människa eller flera andra människor läsa en och samma text kan ge texten en ny me-

ning (Chambers, 2011, s. 64–67). 

 

Som lärare är det viktigt att ha en regelbunden högläsning varje dag för eleverna under 

hela skolgången. Detta för att elevernas motivation till läsning kan öka vilket i sin tur 

kan förbättra läskompetensen hos eleverna (Westlund, 2012, s. 107). För att kunna ge 

eleverna möjlighet till att lära sig att läsa behöver de tid och utrymme för sin läsning. 

Det ingår därmed i skolans ansvar att få eleverna intresserade av läsning (Calkins, 2015, 

s. 25). 

 

Det ska finnas en jämn balans mellan läsning utan paus och läsning med paus för re-

flektion och diskussion. För många pauser i högläsningen kan göra texten svårförståelig 

och detta kan leda till att det kan bli problematiskt att skapa egna inre bilder (Kjersén 

Edman 2013, s. 59). En skicklig läsare utvecklar inre bilder under läsningen som kan ha 

inverkan på förståelsen och dessa bilder skapas genom egna tidigare upplevelser. Däre-

mot kan en svag läsare ha svårt att skapa dessa inre bilder även om den har tidigare upp-

levelser i bagaget. Detta kan bero på att eleven har en bristande läsförståelse då eleven 

inte kan skapa ett sammanhang av texten (Westlund, 2012, s. 104). Som lärare är det 

viktigt att ständigt analysera sina elever vid högläsning, då läraren på så sätt kan identi-

fiera varje elevs behov av hjälp (Elbro, 2004, s. 26). 

 

När läsning sker menar Chambers (2011, s. 57) att det finns två olika sätt att läsa på, det 

ena är berättande och det andra är högläsning. Berättande och högläsning är två olika 

företeelser. Det muntliga berättandet bygger på ett samspel mellan berättare och lyss-

nare och högläsningen har sitt fokus i texten. Båda former är viktiga beroende på vilket 

innehåll som det ska fokuseras på (Chambers, 2011, s. 57). När läraren läser högt för 

klassen kan elevernas vokabulär bli större samt att deras motivation till att läsa kan öka 

(Westlund, 2012, s. 107). Liksom i elevens lekar behöver högläsningen också vara lek-

full med olika sekvenser där eleven förvånas och förväntar sig saker. Denna lekfulla 

tankegång gör att eleverna kan koppla till tidigare erfarenheter samt se saker och ting ur 

nya perspektiv (Scully & Roberts, 2002, s. 97).  
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4.1.4 Val av bok eller text 

Valet av högläsningsbok ska vara genomtänkt utifrån vad som är relevant vid en viss 

tidpunkt på året och om det ska göras ett fortsatt arbete på boken (Kjersén Edman, 2013, 

s. 15; Westlund, 2012, s. 107).  

 

När det gäller valet av bok för högläsningen är det viktigt att känna till bokens innehåll, 

för att inte vara oförberedd på händelser som kan rikta uppmärksamhet till en elev i 

klassen. Om läraren väljer ut en bekant bok som läraren känner till sen tidigare att läsa 

för eleverna blir situationen bekväm för båda parter. Läraren kan göra valet att antingen 

bjuda in eleverna till boksamtal eller att läsa vidare beroende på hur stämningen i klass-

rummet är. En av fördelarna med högläsning är att läsprocessen är densamma för alla, 

det vill säga att alla är inkluderade och tar del av materialet i samma stund (Chambers, 

2011, s. 74, 215).  

 

Att välja en bok att läsa högt innebär att läraren gör ett val. För att kunna ha högläsning 

måste en bok väljas ut och för att kunna samtala om boken måste den läsas. Böcker har 

en inverkan på oss vilket betyder att valet har en betydande roll gällande vad som läses 

och även vem som väljer vad som ska läsas. Detta val kan ske medvetet eller omedvetet 

– oavsett hur valet sker kommer boken att ha en inverkan på de inblandade. Vanligtvis 

brukar lärare välja böcker baserat på tidigare erfarenheter, exempelvis om en bok har 

fungerat väldigt bra vid tidigare högläsningssammanhang eller om det kommit nya 

böcker som har väckt ett intresse och nyfikenhet hos läraren (Chambers, 2011, s. 198–

203). 

 

 

4.2 Boksamtal 
I denna del kommer vi att beröra några centrala delar för boksamtalet så som reflektion 

och analys, boksamtalets positiva inverkan, olika perspektiv, komponenter för ett me-

ningsfullt boksamtal, lärarens uppgift inför och under boksamtal. 

4.2.1 Reflektion och analys 

I en läsprocess kan analysen av en text ses som processens kärna och det är därmed vik-

tigt att läraren innehar kompetens för att kunna förmedla hur analyser av texter kan se ut 

(Elbro, 2004, s. 26). Inom boksamtal är reflektion och analys de viktigaste komponen-

terna. En bra ingång till reflektion för eleverna är att låta dem engagera sig i samtal på 

ett reflekterande sätt som kan kopplas samman med de texter som framhävs. Reflektion 

är inte något som kommer av sig självt utan det är något som måste övas upp och med 

hjälp av detta kommer eleven att kunna göra egna antaganden och komma med egna 

teorier (Calkins, 2015, s. 32). 

 

Enligt Calkins (2015, s. 70) finns det en mängd frågor att diskutera under ett boksamtal. 

En av dessa frågor syftar till att eleverna ska kunna förutsäga en händelse. En annan 

fråga syftar till att ställa frågor till texten, medan den tredje ska beröra det visuella, det 

vill säga de bilder som skapas i huvudet. Det finns ytterligare en fråga som syftar till att 
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fånga upp och förklara svåra ord. Avslutningsvis finns det en fråga som ses som den 

viktigaste då denna bygger på att sammanfatta textens mest betydelsefulla delar. Dessa 

frågor kan utöver läsningen kopplas samman med vårt eget tänkande. Vi utför i stort sett 

alltid ett tolkande i de situationer vi befinner oss i (Calkins, 2015, s. 70–79). 

 

För att skapa ett bra boksamtal kan det underlätta för läraren om hen först läser högläs-

ningsboken på egen hand innan samtalet för att vara förberedd på tillfällen där diskuss-

ioner kan uppstå. Ett annat viktigt element för eleverna kan vara att få reflektera kring 

boken innan läsningen genom att exempelvis se framsidan och därefter koppla till egna 

tidigare erfarenheter. Elevernas intresse för boken kan stärkas om läraren utgår ifrån 

elevernas frågor i boksamtalet. Genom att sammanfatta boken tillsammans i klassen kan 

nya frågor och reflektioner gro (Kjersén Edman, 2013, s. 59–60). 

4.2.2 Boksamtalets positiva inverkan 

Boksamtal utvecklar elevens verbala färdigheter genom att hen delger och uttrycker sina 

tankar och känslor. Dialogen har fått en mer central roll i dagens skola och ses därmed 

som en effektiv metod att använda då alla elever på så sätt kommer till tals (Tengberg, 

2011, s. 16). Elevernas ordförråd kan förstärkas genom att läraren tar upp svåra ord 

ifrån en text eller bok som kan diskuteras gemensamt för att slutligen finna en betydelse 

för dessa ord (Frost, 2002, s. 47). Vid högläsning sker en upptäckt av händelser i främ-

mande eller bekanta världar som öppnar upp för frågor (Calkins, 2015, s. 36). 

 

Boksamtal sker i samverkan med andra elever i klassrummet som kan göra att den 

språkliga förmågan utvecklas. Boksamtalet har därmed en betydande roll för utveckl-

ingen hos eleverna, då elevernas ordförråd utvidgas och språket förbättras (Dominković 

et al. 2006, s. 19, 132–134). 

 

Elever i de yngre åldrarna bör återberätta texter för att förbättra sitt muntliga språk samt 

för att utveckla det skrivna språket (Westlund, 2012, s. 182). Det är därmed viktigt att 

läraren ger eleverna tid till att tala om olika texttyper för att utveckla sin språkförmåga. 

Oftast är skönlitterära texter enklare att diskutera kring än andra texttyper då det finns 

flera olika sätt att tyda en text på. En lärare måste förbereda ett boksamtal ordentligt för 

att det ska kunna fungera i praktiken och därigenom få ett fungerande samtal. Om detta 

boksamtal förbereds ordentligt kan läraren allt eftersom lyfta svåra ord ifrån texten och 

reflektera utifrån situationen. Elevens läsförståelse kan förbättras om läraren genomför 

ett planerat och väl förberett boksamtal (Reichenberg, 2008, s. 67–73, 83). 

 

När eleverna återberättar en text med egna ord lär de sig att ta ut det mest väsentliga ur 

texten. Läraren kan då dra en slutsats om eleven i fråga har förstått meningen med tex-

ten. Det är viktigt att återberätta och sammanfatta en text då detta visar om en elev för-

står det mest väsentliga i texten (Reichenberg, 2008, s. 86). 

 

Vid ett boksamtal är det läraren som ska inleda samtalet för att sedan leda in eleverna 

till att ”ta över” och bära ansvar för hur samtalet fortgår. Det blir elevernas uppgift att 
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använda strategier för att förklara utmärkande händelser, ställa frågor och utvärdera 

svaren. Nu när eleverna bär ansvaret har de chansen att forma samtalet åt det håll de 

själva vill baserat på hur de tillägnar sig andras idéer och tankar. Målet med boksamtal 

är att dela med sig av sina åsikter och tankar samt tolka andras reflektioner. För att 

kunna uppnå detta krävs det att det finns ett bärande sammanhang som skapas av ele-

verna via observationer, kommunikation samt att få återkoppling på sina egna tankar, 

beslut och val (Berry & Englert, 2005, s. 36). Genom att låta eleverna tyda texter och 

samtala om dem kan de finna fler infallsvinklar som alla kan ta del av (Tengberg, 2011, 

s. 155). 

4.2.3 Olika perspektiv 

Att samtala om böcker kan ses utifrån ett informellt perspektiv eller ett formellt per-

spektiv. Det informella perspektivet syftar till att det är mer av ett spontant samtal utan 

direkta riktlinjer, medan det formella perspektivet är mer strukturerat utefter hur ett 

boksamtal bör föras i klassrummet. Oavsett om det sker ett informellt eller formellt 

samtal går det att se att det sociala sammanhanget påverkar eleverna. Genom att elever-

na får delge sina läserfarenheter via vardagliga samtal där det sker ett utbyte av tankar 

och idéer med varandra kan elevernas utveckling främjas (Chambers, 2011, s. 21–22, 

100). 

 

När eleverna har ett samtal tillsammans om en bok kan det byggas upp nya perspektiv 

för dem som kan öka förståelsen och insikten (Dominković et al. 2006, s. 135–136). Det 

är även via interaktion som eleverna kan uttrycka sig och tillägna sig andra elevers ut-

tryck (Bjar & Liberg, 2010, s. 26). Det är via det sociala samtalet med andra som en 

elev lär sig att samtala. Framförallt är det klasskompisarna som fungerar som stöttepe-

lare i dessa sammanhang när det handlar om att utveckla sitt eget deltagande och ut-

trycka sig (Liberg, 2010, s. 77, 95) 

4.2.4 Komponenter för ett meningsfullt boksamtal 

Inom högläsning anser Chambers (2011, s. 135–138) att det finns tre viktiga punkter 

som leder till ett välfungerande och utvecklande samtal där utbyte av entusiasm är den 

första punkten, där det lyfts fram vad som uppskattas respektive vad som är mindre bra i 

en text. Den andra punkten behandlar utbyte av frågetecken vilket syftar på att de hän-

delser som är svårbegripliga ofta kopplas till ett ogillande på grund av bristande kun-

skaper hos eleven. Lyckligtvis kan dessa frågetecken redas ut via samtal som i sin tur 

leder till en förståelse av sammanhanget, dock är det viktigt att komma ihåg att det kan 

finnas mer än en tolkning av ett sammanhang. Den tredje och sista punkten är utbyte av 

kopplingar som syftar till att reda ut problem genom att finna kopplingar i texten som 

kan innefatta ord, företeelser, motiv och dolda symboler. Chambers (2011, s. 143–146) 

menar även att det finns fyra andra viktiga aspekter som belyser det som sägs under ett 

boksamtal. Den första punkten berör ”att säga något för sin egen skull” som syftar till 

att det vi säger har en mottagare. Detta kan leda till att vår uppfattning förändras i 

samma stund som vi yttrar oss, då den tanke som man har inte alltid framhävs på det 

sätt vi hade tänkt att den skulle. Att tänka högt blir därför viktigt för att skapa en förstå-
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else för sin omgivning men även i hänseende för sin egen skull för hur man som männi-

ska uppfattas av sin omvärld. Den andra punkten som kallas för ”att säga något till 

andra” syftar till att ge och ta. Hos åhörare skapas en tolkning av det som sägs som se-

dan ska förmedlas vidare till människan som för talan, på så sätt kan denna människa se 

sitt eget yttrande ur ett nytt perspektiv. Den tredje punkten kallas för ”att säga något 

tillsammans” som syftar till att en grupp diskuterar och reder ut oklarheter som ses som 

för komplicerade att reda ut själv. Den fjärde och avslutande punkten är ”att säga något 

nytt” som syftar till att eleverna når en bredare förståelse av en text när de ägnar sig åt 

den tillsammans. Boken får då en tydligare innebörd och förståelse tack vare att elever-

na delger sina individuella tankar som ger texten ett bredare spektrum (Chambers, 2011, 

s. 135–138, 143–146). 

4.2.5 Lärarens uppgift inför och under boksamtal 

En viktig uppgift för läraren under boksamtalet är att ge eleverna tid för att samtala för 

att en reflektion ska kunna uppstå som i sin tur skapar ny förståelse. Läraren måste även 

ta sig tiden till att planera inför boksamtalet genom att förbereda frågor till eleverna 

(Ingemansson, 2016, s. 43). 

 

För att kunna leda ett boksamtal krävs det att läraren är förberedd med frågor som akti-

verar och motiverar eleverna till att diskutera och dela med sig av sina tankar. För att en 

elev ska kunna dela med sig av sina idéer måste hen känna sig sedd av de andra i klass-

rummet vilket kräver att det finns en trygghet och att eleven ser ett värde i att dela med 

sig av sina tankar till de andra. Denna trygghet baserar sig på att oavsett vad som sägs 

kommer det inte att riktas eller ställas emot eleven utan att alla elever ställer upp på lika 

villkor. Som publik är det därför viktigt att respektera och lyssna på den elev som för 

talan för att alla elever ska kunna uppskatta att stå i strålkastarljuset utan att bli avbrutna 

eller distraherade av något annat som tar fokus (Chambers, 2011, s. 178). Om ett bok-

samtal skulle leda in på irrelevanta diskussioner ska läraren gå in och avbryta, då det är 

bättre att avsluta innan situationen eskalerar (Chambers, 1998, s. 82). 

 

 

4.3 Högläsning och boksamtal i kombination 
I denna del lyfter vi högläsning och boksamtal i kombination för att se på deras relation 

till varandra. Rubrikerna i denna del är Bokstavskännedom och språkförståelse, Två sätt 

att se på läsning, Att förstå och kommunicera samt Ordens inverkan. 

4.3.1 Bokstavskännedom och språkförståelse 

Inom läsutvecklingen finns det faser som tyder på att om en elev behärskar läsning i 

tidig skolålder kan detta troligtvis följa med eleven under hela sin skoltid. Detta gäller 

även i hur pass stor utsträckning ett barn har varit i kontakt med bokstäver och böcker i 

tidig ålder, då elevens bokstavskännedom kan påverka hur läsutvecklingen kommer att 

se ut (Elbro, 2004, s. 79). Eleverna kan utveckla språkförståelsen genom att lyssna på 

högläsning samt genom att lära sig förstå och använda nya ordkunskaper i det skrivna 

språket (Frost, 2002, s. 46). 
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Språkförståelse är något som en människa har användning av vid läsning men även vid 

de tillfällen där hen ska lyssna. Språkförståelse kan ses som en process som är en före-

teelse som ingår i tankeprocessen. Språkförståelse handlar om att meningars struktur går 

att förutspå men den berör dessutom språkliga bilder, mellan och bakom raderna. För en 

elev där språkförståelsen är väldigt svag blir en text i många fall oförståelig, då högläs-

ning i detta fall kan upplevas som en text som är skriven på ett helt annat språk (Elbro, 

2004, s. 27). 

 

Efter ett högläsningstillfälle kan det vara bra att bjuda in eleverna till samtal då denna 

stund kan vara viktig i synnerhet för att eleverna inte ska tappa lusten för den aktuella 

boken men även för att eleven ska kunna skapa en förståelse. Detta gäller främst längre 

böcker som är mer tidskrävande att ta sig igenom. Dock ska inga förväntningar sättas på 

eleverna att samtalet måste bli givande från början, det vill säga när starten av ett bok-

samtal sker (Chambers, 2011, s. 218). 

 

Eleverna kan genom högläsning och boksamtal förbättra och utveckla en förståelse av 

texter. För att eleverna ska få en förståelse av en text kan en stor fördel vara att kunna 

koppla till tidigare erfarenheter både under högläsningen och vid samtalet (Visén, 2015, 

s. 64, 154). Däremot kan högläsning i stora grupper tendera till en envägskommunikat-

ion där boksamtalet inte fyller sitt sanna syfte för att räknas som ett berikande samtal. 

Även om det kan vara svårt att uppfylla boksamtalets syfte är det inte omöjligt att få ett 

välfungerande samtal i klassrummet eleverna emellan, med en lärare som stödjer dem 

(Dominković et al. 2006, s. 132–134). 

4.3.2 Ordens inverkan vid högläsning 

I Sensevys (2014, s. 589) studie är två lärare observerade angående högläsning och dis-

kussion. Resultatet av studien visar att en av lärarna läser boken högt för eleverna men 

för varken en diskussion om förståelsen eller om bokens innehåll. Däremot anses 

grammatiken som en viktig och betydelsefull del att samtala om, då detta är något som 

eleverna och lärarna reflekterar över tillsammans både under och efter högläsningen. 

Diskussionerna fokuserar till största del på orden i texten istället för utmärkande hän-

delser av innehållet i boken (Sensevy, 2014, s. 589). 

 

Vid högläsning kan läraren hjälpa till och underlätta en situation där svåra ord kan be-

höva förklaras för att eleven i sin tur ska kunna göra tolkningar av texten. Högläsningen 

kan även ge en större effekt när det kommer till stimulans som leder till ett utökat ord-

förråd i jämförelse med den individuella läsningen. Vid högläsning har eleverna även 

chansen att ställa frågor, vilket de inte har vid tyst läsning. Avslutningsvis går det att 

konstatera att högläsning har en positiv inverkan på elevernas ordförståelse och ordför-

råd (Suggate et al. 2013, s. 554). 

 

 



 

20 

 

4.4 Multimodalitet 
I detta avsnitt berör vi olika aspekter av multimodalitet.  

4.4.1 Placering av text och bild 

Angående kompositioner av texter och bilder på webbsidor placeras oftast den informat-

ion som är bekant för läsaren till vänster och till höger placeras den nya informationen. I 

västvärlden är det vanligt förekommande av den anledningen att vi läser från vänster till 

höger. Ligger en bild placerad till vänster är det den vi lägger märke till först. Att välja 

om saker ska placeras högt upp eller långt ner har också en inverkan på vad som ska 

framställas i en text. Det som placeras allra högst upp kan exempelvis vara titeln på en 

webbplats eller tidning, medan det som placeras längre ner kan kopplas till ett mer rele-

vant innehåll i förhållande till läsaren. Innehållet i en text ger en mer specifik förklaring 

till vad som framhålls i rubriken. Placering av bild och text till vänster eller höger har 

med andra ord en viktig inverkan men även om det placeras högt eller lågt (Björkvall, 

2009, s. 21–23). 

4.4.2 Texters och bilders utformning 

Utöver komposition och placering av information är det viktigt hur storlek, typsnitt, 

färg, fokus och kulturella symboler framträder. Texter som är av större storlek innehål-

ler ofta viktigare information, detta kan vara individuella stycken men även bilder. Ord 

eller stycken som har markerats med fet stil, annat typsnitt eller en annan färg kan få en 

framträdande roll då det sticker ut från den resterande texten. Detta är ett sätt att dra till 

sig läsarens fokus. I en bild ligger fokus på det som fotografen eller illustratören vill 

framhäva. Detta kan gestaltas genom att all skärpa ligger på människan/föremålet då 

saker i bakgrunden inte drar till sig uppmärksamhet på samma sätt. Bilder är till för att 

ge läsaren en koppling eller bredare förståelse mellan text och bild. Att rama in händel-

ser och stycken kan avgränsa det från den resterande texten genom att rama in stycket i 

exempelvis en färg. Genom att rama in stycken i en text stärks dess karaktär (Björkvall, 

2009, s. 101–105). 

 

Det har skett en utveckling i skriftspråket i dagens samhälle. Det har blivit allt vanligare 

med multimodalitet i skolan genom att bland annat använda sig av ljud, fotografier och 

filmer. Dessa olika modaliteter visar på en betydelse i dagens skola och samhälle 

(Cortiana, 2016, s. 1). Med hjälp av både text och bild kan det bli lättare att förstå ämnet 

och dess innebörd (Unsworth & Macken-Horarik, 2015, s. 58). 
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5. Material och val av metoder 
Här tar vi upp vilket material och vilka metoder vi använder oss av. Vi kommer även att 

beskriva genomförandet samt hur materialet samlats in. Vi går även in på bearbetningen 

av materialet. Vi använder oss av två stycken kvalitativa analysmetoder nämligen feno-

menologi och multimodal textanalys. Den fenomenologiska metoden används under 

bearbetning av intervjuerna, och den multimodala metoden tillämpas under arbetets 

gång när vi analyserar webbplats.   

 

 

5.1 Material och urval 
Materialet består av intervjuer och en analys av webbplatsen till En läsande klass. Vi 

väljer att undersöka det empiriska materialet via semistrukturerade intervjuer och via en 

multimodal textanalys av webbplatsen för En läsande klass (www.enlasandeklass.se). 

 

 

5.2 Genomförande 
I detta avsnitt tar vi upp hur vi går tillväga under vår intervjuprocess och den multimo-

dala textanalysen.  

5.2.1 Intervjuer 

Vi inledde med att via e-post till biträdande rektorer på åtta skolor i Mellansverige fråga 

efter lärare i årskurserna 1–3 som ville medverka i en intervju som rör högläsning och 

boksamtal. Vid det första utskicket var det inte många lärare som var intresserade av att 

ställa upp i en intervju. Vi skickade då i stället e-post privat till lärare och utnyttjade 

våra kontakter inom yrket. Anledningen till att vårt urval inte inkluderar lärare i försko-

leklass är på grund av att materialet En läsande klass riktar in sig på årskurserna 1–6. 

Efter utskicket får vi tag i fyra lärare som vill ställa upp på en intervju. De första två 

intervjuerna tog elva respektive tolv minuter att genomföra och de resterande två inter-

vjuerna tog nio minuter.    

 

Vi använder oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuerna ej ska 

avbrytas från vår sida utan att vi låter respondenten tala öppet och till punkt innan vi går 

vidare till nästa fråga. Vi kommer inte att lägga någon värdering eller ifrågasätta re-

spondentens svar. 

 

De frågor som vi har utformat till intervjuerna består av elva frågor varav tre av frå-

gorna har planerade följdfrågor (se bilaga 1). Frågorna är till största del inte ja/nej-

frågor av den anledningen att vi vill ta del av respondentens erfarenheter och tankar på 

ett mer utvecklat sätt. På så sätt hoppas vi få en varierad syn på hur högläsning och bok-

samtal går till i dagens skola. 

 

Att genomföra intervjuer har både sina fördelar och nackdelar. Fördelarna med att ge-

nomföra en intervju är att det finns ett flertal sätt för dokumentation under processen, 

dels via anteckningar, dels via ljudinspelning. Vi väljer att fokusera på ljudinspelning då 

http://www.enlasandeklass.se/
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vi genomför två separata ljudupptagningar per intervju för att inte riskera att en ljudfil 

försvinner under processens gång. Nackdelarna med intervjuer är att det är en lång pro-

cess som kräver mycket arbete samt att det från vår sida kan leda till en subjektiv syn, 

det vill säga en för personlig påverkan. Intervjustudier kan även leda till en generali-

sering vilket innebär att man drar en slutsats av endast en respondents svar och litar 

blint på dessa (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 210, 310). 

 

Vid intervjutillfällena är vi båda med på plats då den ena för en dialog med responden-

ten medan den andra för anteckningar under samtalet. Av totalt fyra intervjuer ansvarar 

vi för två intervjuer var. Samtliga intervjuer sker på respondenternas arbetsplatser. 

 

När intervjuerna är avslutade transkriberas och tematiseras de in under olika rubriker. I 

transkriberingen dokumenterar vi respondenternas exakta utsagor för att sedan sortera ut 

det som vi anser är relevant i vår undersökning. Därigenom får vi en överblick över hur 

respondenterna yttrar sig inom de olika områdena för att sedan dra en slutsats där vi för 

fram likheter och skillnader. 

5.2.2 Analys av webbplats 

Vi börjar med att läsa boken Den visuella texten (Björkvall, 2009) som innehåller olika 

riktlinjer för vad som kan observeras i en multimodal textanalys. Därefter granskar vi 

webbplatsen olika delar för En läsande klass med hjälp av Björkvalls (2009) analysme-

tod. Vi kommer att analysera webbplatsens startsida, fotografier, strategierna och in-

struktioner för materialet.  

 

Vidare väljer vi att se närmare på bildernas och texternas komposition och storlek, färg 

och placering samt vilka underliggande attityder bilderna framhäver. Vi väljer att utgå 

från dessa av den anledningen att vi ser dessa riktlinjer som relevanta för vår undersök-

ning. Nedan följer de underrubriker som vi använder i vår resultat- och analysdel.  

 

Det första vi gör är att gå in på underrubriken ”Startsidans färg och layout” där vi stude-

rar startsidans färg och typsnitt och placering av information på webbplatsen. Den andra 

underrubriken är ”Fotografiernas fokus” där vi ser över ur vilket perspektiv fotografier-

na framställs baserat på vilket fokus de erhåller. Nästa underrubrik är ”Hur karaktärerna 

porträtteras” där vi ser närmare på hur spågumman, reportern, konstnären, detektiven 

och cowboyen framställs. Vi ser på vad det är som är utmärkande för varje karaktär 

både utseendemässigt och vad gäller deras personlighetsdrag. Den sista underrubriken 

är ”Instruktioner för användning av materialet” där vi ser på hur materialet lämpar sig i 

mp3-format samt i textform. Vi granskar även en bedömningsmatris som är tillgänglig 

för En läsande klass där eleverna får göra en självbedömning av sin insats.  

 

 

5.3 Analysmetoder 
Här nedan kommer våra två metoder att presenteras som vi använder när vi analyserar 

och dessa är fenomenologisk metod och multimodal textanalys. 
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5.3.1 Fenomenologisk metod 

Vi använder oss av en fenomenologisk metod för analys av våra intervjuer för att få en 

tydligare bild av hur lärare ser på högläsning och boksamtal.  

 

Fenomenologi handlar om att skapa en bild av hur verkligheten uppfattas utifrån en an-

nan människas synvinkel inom kvalitativa undersökningar. Till största del har fenome-

nologin fokus på erfarenheter hos respondenten som undersöks samt hens upplevelser 

av omvärlden. Inom denna metod kan en större förståelse byggas upp genom att lyssna 

och reflektera kring andra aktörers perspektiv. Fenomenologi handlar övergripande om 

att få en noggrann redogörelse av respondentens erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 44, 45, 75). 

 

Vi som intervjuar ska vara öppna för oanade företeelser hos respondenten istället för att 

gå vidare för fort och möjligtvis stänga ute viktig information som kan leda till en dju-

pare och bredare förståelse. Fenomenologins centrala punkt inom en kvalitativ under-

sökning handlar om att se på hur en människa tolkar och uppfattar omvärlden (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 31, 48). Som människa handlar det om att tolka vår omvärld och 

sedan skapa en förståelse om vår omgivning. Denna metod belyser även vikten av bety-

delsefulla val för människan för att skapa en innebörd i agerandet (Bryman, 2011, s. 32–

33). 

 

Inom fenomenologin bör den som intervjuar inta en opartisk roll för att få en tydligare 

överblick över respondentens syn på en viss händelse. Under en intervju ska den som 

intervjuar se sig själv som en främling i sammanhanget där uppgiften är att skapa för-

ståelse av den aktuella situationen. Som en främling i detta sammanhang drar sig perso-

nen i fråga tillbaka, ställer frågor och analyserar kring frågornas svar (Denscombe, 

2004, s. 205–206). När det genomförs en intervju inom ett fenomenologiskt perspektiv 

bör personliga tankar och erfarenheter exkluderas från den som intervjuar och istället 

ersättas med nya glasögon (Lindgren, 1994, s. 91). 

5.3.2 Multimodal textanalys 

När vi analyserar webbplatsen till En läsande klass i årskurserna 1–3 utgår vi från 

Björkvalls (2009) analysmetod där vi väljer ut ett antal riktlinjer för analys av webb-

plats. De riktlinjer vi använder oss av under vår undersökning är bildernas och texternas 

komposition och storlek, färg och placering samt vilka underliggande attityder som 

finns till texter och bilder (Björkvall, 2009, s. 21–23, 49, 52–55, 84–85, 102). Vi väljer 

att utgå från dessa riktlinjer på grund av att vi ser dem som det mest utmärkande för 

webbplatsen. Utifrån Björkvalls riktlinjer kommer vi under arbetets gång tillämpa ana-

lysmetoderna i vår multimodala textanalys.  

 

Baserat på det vi observerar i Björkvalls analysmetod väljer vi att utforma våra rubriker 

utefter deras relevans för vår undersökning. Anledningen till att vi ser närmare på mul-

timodalitet är att vårt samhälle går mer och mer från den traditionella tryckta boken till 

ett mer digitaliserat samhälle, då material på nätet är tillgängligt för fler människor att ta 
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del av. Multimodalitet öppnar upp för en mer individanpassad undervisning. Om ett 

barn har svårt för att läsa kan anpassning göras genom att tillämpa multimodaliteten av 

en ljudbok. 

 

 

5.4 Metodreflektion 
Inom den kvalitativa forskningen är huvudsyftet att gå in djupare på en fråga gentemot 

den kvantitativa forskningen som mer ser till bredden. Under en kvalitativ intervju har 

de utförliga svaren och dess djup en stor betydelse i processen. Genomförandet av en 

kvalitativ metod baserar sig i verkliga händelser genom exempelvis respondentens erfa-

renheter. Under en kvalitativ process används ofta ljudinspelning som ett verktyg för att 

kunna ta del av all information i efterhand då skriftliga anteckningar kan leda till en 

distraktion samt att en ljudinspelning dokumenterar den intervjuades utsaga exakt 

(Bryman, 2011, s. 355, 413, 428). 

 

Insamling av kvalitativa data handlar om att få en inblick i och uppfattning om lärarens 

undervisning, det vill säga hur hen arbetar med högläsning och boksamtal (Starrin, 

1994, s. 19). Den kritik som finns emot kvalitativa data är att undersökningarna kan bli 

för personliga (Bryman, 2011, s. 368). En av fördelarna med en kvalitativ analys är att 

det är en metod som fungerar bra i ett undersökande av ett ämne som har ett praktiskt 

innehåll. Att samla på sig kvalitativa data kan ses som en uppgift där det sker ett utfors-

kande (Starrin, 1994, s. 22–24).  

 

Det som kan ses som negativt med vårt val att använda kvalitativ metod för intervjuerna 

är att det är en process som kräver mycket förberedelser och även efterarbete. Det kan 

även vara svårt att få tid för intervjuerna då vi är medvetna om hur stressigt läraryrket 

kan vara och att det därmed kan leda till att intervjuerna inte blir lika meningsbärande 

som vi kanske hoppas på. Viktigt att tänka på under intervjutillfällena är att vara objek-

tiv, det vill säga att vi intar en neutral roll som betraktare. Annars kan det kännas utifrån 

respondenternas håll som att vi ifrågasätter deras roll som lärare och deras ledarskap. 

 

Validiteten på intervjuerna kan ses som stark i förhållande till undersökningen då samt-

liga respondenter gav relevanta och utförliga svar. Vad som kan ses som en nackdel är 

att vi har intervjuat en liten målgrupp i förhållande till alla lärare i Sverige. Vi är med-

vetna om att respondenternas svar inte kan jämföras med resterande lärare i Sverige. 

Genom att vi har intervjuat fyra respondenter har vi nått en djupare och tydligare förstå-

else vilket hade varit en omöjlighet om vi hade intervjuat fler.  
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6. Resultat och analys 
I vår första resultatdel presenteras undersökningens intervjuer. Vi tematiserar våra in-

tervjufrågor och använder underrubriker som vi har tematiserat. Inom varje tema kom-

mer vi att ta upp respondenternas tankar och svar var för sig. I vår andra del gör vi en 

multimodal textanalys av webbplatsen för En läsande klass. 

 

 

6.1 Intervjuer 
Här presenteras resultatet av de fyra intervjuerna med en fenomenologisk ansats. Vi har 

tillämpat den fenomenologiska metoden vid intervjuerna då vi har intagit en neutral roll 

och inte ifrågasatt respondenten och på så sätt har vi fått tagit del av respondenternas 

erfarenheter. Respondenterna har delat med sig av sin syn på högläsning och boksamtal. 

Våra intervjufrågor har placerats in under våra tematiserade underrubriker.     

6.1.1 Respondenterna 

Här presenterar vi de fyra lärare som har ställt upp på vår undersökning. Lärarna be-

nämns som Eva, Sara, Karin och Annika. Vi har valt att använda fiktiva namn på lärar-

na för att bevara deras anonymitet. Eva, Sara och Karin är verksamma i en årskurs 1:a 

medan Annika är verksam i en årskurs 3:a.  

6.1.2 Kännedom om materialet 

I intervju nummer 1 intervjuar vi Eva som är en lärare i årskurs 1 i Mellansverige. Hon 

känner till En läsande klass då hon har läst om materialet på deras webbplats och för 

diskussioner med kollegor om hur de arbetar med det. Eva berättar hur hon själv läser 

sig till hur materialet går att arbeta med och att hon delvis arbetar med materialet i sin 

klass. Vid de tillfällen när hon läser högt för eleverna stannar hon alltid upp vid svåra 

ord eller ställer frågor till texten så som ”vad tror ni kommer att hända sen?”. Hon berät-

tar hur karaktärerna från En läsande klass som sitter uppe på väggen finns där som stöd 

att se på under läsningen. Hon säger att de brukar se på bilderna under läsningen och på 

så sätt blir eleverna påminda om vilka ingångar och frågor de kan ställa till texten. 

 

I vår andra intervju intervjuar vi Sara som också är lärare i årskurs 1 i Mellansverige. 

Hon känner till En läsande klass och har arbetat med materialet sen det uppkom; detta 

var något som hela skolan arbetade med. De har arbetat efter lärarhandledningen till En 

läsande klass men har nu mer eller mindre lämnat den då hon anser att hon inte behöver 

introducera varje läsfixare vid varje årskurs. Sara har däremot valt att behålla strategier-

na och figurerna i läsningen. 

 

I intervju nummer 3 intervjuar vi Karin, en lärare i årskurs 1 i Mellansverige. Hon kän-

ner igen materialet En läsande klass och hon förklarar att det är ett sätt att arbeta med 

olika böcker och texter och samtala om dessa med hjälp av olika strategier för att på så 

sätt skapa en förståelse. Hon berättar att de strategier som hon arbetar mest med i sin 

klass just nu är spågumman och konstnären. 
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I intervju nummer 4 intervjuar vi Annika som är lärare i årskurs 3 i Mellansverige. Hon 

känner till En läsande klass och arbetar lite med det i sin klass. Hon använder sig av alla 

strategier förutom reportern vid boksamtalet men hon brukar använda reportern vid 

skrivuppgifter. Dock nämner hon inte strategiernas namn, exempelvis säger hon inte att 

eleverna ska använda detektiven när de ska undersöka svåra ord. Hon menar att detta 

material inte är ”något nytt”. Strategierna har funnits men inte varit benämnda med en 

titel som de har i detta projekt.    

6.1.3 Användning av högläsning och boksamtal 

På skolan använder sig Eva av parläsning som innebär att eleverna paras ihop med nå-

gon som befinner sig på samma läsnivå. Eva berättar att när eleverna arbetar med par-

läsning blir de tilldelade boksamtalsfrågor som de ska diskutera efter att de har läst en 

bok eller ett avsnitt i en bok. När Eva har högläsning med eleverna sitter hon längst 

fram i klassrummet medan eleverna sitter på sina platser och ritar eller om de bara vill 

lyssna får de göra det. 

 

Evas syften med högläsningen är att eleverna ska lära sig ordförståelse och hur det går 

att se mellan raderna inom läsningen men även lära sig olika genrer inom böcker så som 

exempelvis deckare och sagor. Detta skapar en öppenhet för diskussion i klassrummet. 

Om alla fått höra en och samma text kan de diskutera tillsammans och ta upp exempel 

ur sina egna liv. 

 

Sara läser alltid veckans kapitel ur en läsläxebok högt för klassen och därefter har de ett 

boksamtal om den för att eleverna ska få en förståelse av texten. De har även en högläs-

ningsbok i klassen som Sara läser högt ur för eleverna och denna bok diskuterar de med 

hjälp av läsfixarna. Hon har även börjat introducera faktatexter för eleverna och då har 

hon använt faktatexterna som finns på webbplatsen för En läsande klass. Hon anser att 

faktatexterna på webbplatsen är bra då de kan tas upp på storbild för eleverna på ett 

smidigt och enkelt sätt. Det brukar bli många diskussioner vid faktatexter då eleverna 

kan mycket om exempelvis djur och vill dela med sig av detta. 

 

Saras syfte med högläsningen är att fånga elevernas intresse för läsning, hon vill att ele-

verna ska bli sugna på att läsa själva. Hon anser även att gemenskapen i högläsning är 

viktig och att eleverna får uppleva och diskutera saker gemensamt. 

 

Karin berättar att klassen läser högt nästan varje dag och att det som de läser kan variera 

men att hon ofta kan ställa frågor till eleverna så som ”hur tänkte de nu i boken?” eller 

”varför blev det såhär?”. Hon berättar vidare hur hon ställer frågor till eleverna under 

högläsningen för att de ska få fundera. Märker hon att eleverna har svårt att skapa sig en 

förståelse av texten backar hon tillbaka innan hon går vidare. Ett annat sätt som Karin 

och klassen arbetar med texter är att se på själva texten det vill säga hur den kan vara 

uppdelad men även om vad som kan hända härnäst. Karin nämner hur hon aktiverar 

eleverna genom att se på framsidan av olika böcker och jämföra dessa med varandra, 

exempelvis ”tror ni att det kommer att hända samma sak i de här två böckerna?”. 
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Syftet med Karins högläsning är att gynna elevernas individuella läsning genom att läsa 

högt ur olika böcker för eleverna och att de på så sätt får ta del av många ord som bidrar 

till ordförståelse. Med hjälp av inlevelse i läsningen tror hon att eleverna får ta del av 

böckernas olika sidor.   

 

Annika använder sig av högläsning och boksamtal under sina lektioner. Hon berättar att 

högläsning brukar användas varje dag i årskurserna 1 och 2. Annika menar att boksam-

tal sker på olika sätt i klassrummet beroende på om det är ett boksamtal kring faktatex-

ter eller skönlitteratur. Hon visar ofta upp bilderna på de fem strategierna för eleverna 

via projektorn och diskuterar kring dessa. Sedan brukar hon ofta sammanfatta boken 

med eleverna och prata om vad de tror kommer att hända.  

 

Hon brukar kunna ha olika syften med högläsningen. Det kan vara att få ihop gruppen 

genom att prata kring boken och ha något som är en gemensam uppgift för alla eleverna. 

Ibland kan hennes syfte vara att förbättra stavningen och i somliga fall kan det vara att 

prata om ordens betydelse och textens uppbyggnad.   

6.1.4 Val av bok eller text 

Eva berättar att det går att dra paralleller mellan en boks olika händelser och elevernas 

egna erfarenheter. Genom att presentera olika författare och böcker som passar för 

gruppens ålder går det att upptäcka vad eleverna gillar och detta kan göra att intresset 

för läsning kan växa. 

 

När Eva väljer bok försöker hon att välja ut böcker som hon vet av tidigare erfarenhet 

har fungerat bra i den årskursen då tidigare elever har uppskattat dessa. Hon kan även få 

tips från bibliotekarien eller någon annan lärare på skolan som kan säga att ”den här 

boken är jättebra, prova att läsa den”. Däremot passar vissa böcker bättre att läsa i grupp 

och andra själv. Eva tycker därför att det är viktigt att tänka på vilken typ av grupp hon 

har när hon ska välja ut en läsebok då åldern kan ha en stor betydelse. Bröderna Lejon-

hjärta väljer hon att läsa i årskurs 3 på grund av att den kan innehålla svåra ämnen. Va-

let av bok hör ihop med vilken relation som finns mellan eleverna och läraren. Till en 

början är det bättre att ta en ”lätt” bok för att lära känna eleverna och se hur de reagerar 

och även få ta del av deras personliga upplevelser. 

 

När Eva väljer en högläsningsbok utgår hon ifrån ålder på eleverna, vad det är för 

grupp, om det är någonting som kan vara intressant för eleverna eller om hon vet att det 

har uppstått en viss händelse. Om en elev exempelvis varit med om ett dödsfall i släkten 

kan det vara bra att på ett naturligt sätt prata om detta i klassen. Det kan finnas böcker 

som bibliotekarien kan tipsa om eller om läraren själv känner till någon bok som berör 

ämnet. Genom att välja en bok som handlar om döden kan det bli naturligt att prata om 

det istället för att hon från tomma intet säger till klassen att ”nu ska vi prata om döden”. 

Då är det alltid bra att leda in på ämnet med en bok och detta gäller även andra ämnen. 

Misstänker Eva att en elev är utsatt för någonting eller att hon ser att någon elev är utan-
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för i gruppen går det att läsa om sådana ämnen. Eva berättar att hon tänker på det som 

möjligtvis har hänt i samband med läsningen medan eleverna ofta tänker att det är 

boken först och sen när hon ställer frågor som ”hur kan det vara hos oss på rasten?” kan 

det vara till en hjälp att prata om sådant som är svårt. Positiva ämnen ska såklart också 

beröras, det är viktigt att få skratta inom läsningen också. Genom att beröra denna 

mängd olika ämnen (positiva som negativa) kan eleverna lära sig någonting nytt som de 

kanske inte hade kunskaper om förut. Eva önskar att hon skulle få mera tid för läsning-

en men tyvärr är det svårt att hinna med det. 

 

Det Eva anser ska vara utmärkande för en bok är att den ska passa åldern, den ska inte 

vara för avancerad när eleverna är små men samtidigt ska den inte vara för lätt utan det 

ska finnas ord och meningar som läraren stannar upp vid och förklarar. Alla måste ut-

manas. Detta kan leda till att vissa elever inte förstår det som diskuteras då det blir på en 

annan nivå men samtidigt måste dessa elever också få uppleva ”det svåra”. Ibland får de 

helt enkelt bara sitta och lyssna när de andra eleverna diskuterar för att kanske förstå det 

vid ett senare tillfälle. Eva berättar att hon alltid läser högläsningsboken själv innan hon 

läser den för klassen. 

 

När Sara väljer böcker för högläsning utgår hon ofta ifrån egna erfarenheter; hon väljer 

böcker som hon själv tycker är bra. Ibland kan hon även låta eleverna rösta på några 

alternativ som hon tar fram åt dem. Vid somliga tillfällen kan eleverna ge förslag på 

böcker som de läser själva och tycker är bra och då kan läraren läsa den som högläs-

ningsbok. Sara kan även ta fram och läsa texter ifrån webbplatsen för En läsande klass. 

Ibland läser de även nya böcker som kommer ut från kända författare, dessa brukar Sara 

bli jättesugen på att läsa. Hon berättar även att de flesta böcker som hon väljer ut som 

högläsningsbok kommer från eget intresse. 

 

Sara anser att det är viktigt att högläsningsböckerna passar både tjejer och killar. I som-

liga fall kan böckerna vara vinklade åt ett håll. Det är även viktigt för henne att läsa 

olika typer av böcker det vill säga olika genrer. Ibland kan hon läsa första delen i en 

bokserie för att försöka få eleverna intresserade av boken och därefter kan eleverna för-

hoppningsvis fortsätta läsa serien på egen hand. När Sara ser till textens innehåll och 

vad som utmärker en text anser hon att det ska finnas en variation inom högläsningen av 

genrer för att eleverna ska upptäcka nya böcker som kan få dem intresserade. Hon läser 

alltid igenom högläsningsboken först för sig själv innan hon läser upp den för eleverna. 

 

De böcker som Karin väljer ut till högläsningen är böcker som hon själv tycker om eller 

har läst förut men även tips på böcker från kollegor. Klasserna arbetar ibland med teman 

och då berättar Karin hur hon väljer högläsningsböcker utifrån temat. Karin försöker att 

utgå från böcker som skiljer sig från varandra för att eleverna ska få en blandning av 

olika böcker. De böcker som hon väljer ut ska vara lätta att läsa högt ur och samtidigt 

ska eleverna kunna tillägna sig dem. Karin läser oftast igenom boken själv innan hon 

läser upp den för eleverna.  
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Annika berättar att om de pratar om ett visst ämne i klassen kan hon ta fram böcker som 

passar till ämnet. Hon väljer även ut böcker som hon själv tycker är bra och som kan 

skapa en läsupplevelse för eleverna. Annika anser att det är bra att börja med böcker 

som har bilder i sig i årskurs 1 för att boken ska tilltala dem och de kan prata om bilder-

na gemensamt i klassen. När eleverna blir äldre är det inte lika viktigt med bilder då 

texten tilltalar dem istället och de skapar egna inre bilder. Annika berättar även att hon 

kan välja böcker som är skrivna av en viss författare för att hon tycker att den författa-

ren skriver bra. Annika läser igenom boken själv innan hon läser upp den för eleverna.  

6.1.5 Tidsåtgång 

Eva berättar att hon försöker läsa en kvart varje dag men att tiden inte alltid räcker till 

av olika anledningar. Ibland väljer hon att avbryta en lektion som uppfattas som ”job-

big” med högläsning för att få ner eleverna i varv. Vid situationer i klassrummet som 

kan ha uppfattats som jobbiga där eleverna exempelvis sitter och skriver mycket kan det 

bli avslappnat och skönt för eleverna att sitta och lyssna när Eva läser istället. 

 

Sara har en bestämd dag i veckan då hon har högläsning ur läsläxan. Målet är att för-

söka hinna läsa ur högläsningsboken en liten stund varje dag. Oftast brukar hon avsluta 

varje dag med högläsning men det går inte alltid då de har halvklasser vissa dagar. Sara 

brukar alltid läsa mellan 10 och 15 minuter vid varje lästillfälle. 

 

Karin berättar att hon har en lässtund på 15 och 20 minuter efter lunch då eleverna får 

äta frukt samtidigt. Ibland läser hon vid andra tillfällen när tiden finns. 

 

Annika har ingen bestämd dag eller tid när hon läser för eleverna eftersom hon anser att 

klassen inte har behov av det men ibland kan vissa klasser behöva ha en dag och tid som 

är bestämd. Hon menar att om det ska bli en lässtund måste det finnas utrymme för i 

alla fall 10 minuter.  

6.1.6 Diskussion under boksamtal 

Ibland visar inte Eva bilderna i böckerna för eleverna under läsningen och då kan hon 

uppmana dem att rita en bild av hur de tror att huvudpersonen ser ut. Efteråt kan elever-

na jämföra sina bilder med varandra och då får eleverna chansen att sätta ord på sina 

inre bilder då de kan säga saker som ”jag trodde att den hade ljust hår” medan en annan 

elev trodde den hade mörkt hår och så vidare. Antingen väljer hon att låta eleverna rita 

själva eller via en instruktion av henne eftersom många elever har svårt att bara sitta, då 

är det bättre att låta dem göra någonting samtidigt som högläsningen sker. Eva berättar 

att hon stannar upp när det kommer något som hon själv anser kan vara svårt att veta 

vad det är och hur eleverna tolkar det men att eleverna även har möjlighet att räcka upp 

handen och ställa frågor. Hon menar att hennes nära relation med eleverna ofta bidrar 

till att hon kan förutse vad eleverna vet sen innan och vad som behöver förklaras för 

dem. 
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När det kommer till att stanna upp i en text och diskutera dess innehåll menar Eva att i 

vissa fall är det bättre att läsa klart ett stycke och sedan backa tillbaka istället för att 

stanna upp när exempelvis ordet ”begravning” nämns. Det kan då vara bättre att ta upp 

att ”det var en begravning för flickans mormor” och sedan fortsätta för att stanna upp 

längre fram och fråga om det är någon som vet vad en begravning är. Då har eleverna 

fått chansen att i sammanhanget tänka till då det senare kan komma en förklaring i 

boken. Det är därför viktigt att skumma igenom boken innan för att se var det är lämp-

ligt att stanna upp och förklara. Eva anser att det är viktigt att stanna upp i texter då och 

då men inte för ofta eftersom det blir hattigt. Hon talar även om att det är viktigt att ha 

en balansgång i läsningen för att hålla den flytande och inom ämnet och vid tillfällen 

flika in med frågor. Om Eva måste stanna upp och förklara vid flera tillfällen är det 

svårt att få ett sammanhang, det måste finnas ett flyt. När Eva berättar om hur mycket 

det går att stanna upp i en text menar hon att det ska flyta på mer än vad hon ska behöva 

stanna upp i en text. 

 

När Sara diskuterar texter med eleverna gör hon detta på olika sätt. Oftast brukar hon 

vid läsning av kortare böcker låta eleverna berätta om vad de exempelvis tycker är bra 

med boken, om det var något som inte var bra eller om det var något som eleverna 

tyckte var svårt med boken. Sara läser bilderböcker för eleverna då hon anser att dessa 

böcker är bra att ha boksamtal kring, då alla eleverna är på plats och Sara hinner läsa ut 

boken vid lästillfället. Vid läsning av kapitelbok anser hon att det är svårare att ta vid 

för de elever som har varit frånvarande vid det senaste högläsningstillfället. Bilderböck-

er brukar även kunna vara öppna att diskutera kring, det vill säga det finns inte ett direkt 

svar på allting i texten och dessa anser hon är roliga. Sara anser även att det är roligt att 

hitta liknande böcker att diskutera kring för att se om eleverna kan dra paralleller. 

Ibland kan hon även läsa en bok som hon tror att de flesta har sett filmversionen av för 

att kunna jämföra deras likheter och olikheter. 

 

Sara samtalar om läsläxan med eleverna. Eleverna har olika ansvarsområden och då ska 

de elever som ansvarar för läsläxan komma på frågor till texten under tiden Sara läser 

och dessa frågor ska de sedan diskutera i klassen. Det är fyra stycken elever som är i en 

ansvarsgrupp varje vecka. Eleverna kommer på många bra frågor till texten som de kan 

diskutera. 

 

Sara stannar ofta upp i texten. Hon stannar inte alltid upp bara för att diskutera utan 

ibland gör hon sin egen reflektion om boken. När hon gör denna reflektion lägger hon 

alltid ner boken för att eleverna ska se att hon inte läser utan att hon pratar. Därefter kan 

hon ge ordet till eleverna för att låta dem reflektera om det som hon reflekterade kring 

och på så sätt få höra deras uppfattning om texten. Som lärare är det viktigt att kunna ha 

en känsla för hur mycket det går att stanna i en text. Läraren får inte störa handlingen 

och innehållet genom att stanna för mycket, eftersom detta kan göra att elevernas in-

tresse minskar för boken. 
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Karin berättar att när de ska diskutera den aktuella boken ställer hon frågor till eleverna 

för att aktivera deras tänkande genom att exempelvis be eleverna att måla upp en bild av 

en karaktär från boken. Karin berättar att hon ser på att stanna upp i böcker på två sätt. I 

vissa böcker väljer hon att aldrig stanna upp av den anledningen att hon kan förstöra 

bokupplevelsen för eleverna om de är helt uppslukade i boken för stunden. Hon anser 

att det är bättre att prata när kapitlet är slut i stunder som dessa. Hon förklarar att i vissa 

böcker måste hon stanna upp. Att stanna upp eller inte har lite med känsla att göra, 

ibland passar det och ibland inte. Att stanna för mycket och hacka sönder en bok är 

ingenting Karin vill göra. 

 

Annika berättar att de nu har en bok som heter ”Ottos äventyr” och den läser hela klas-

sen gemensamt under årskurs 3. När de läser den boken diskuterar de ofta tillsammans i 

helklass men ibland kan eleverna få sitta två och två och diskutera texten. Annika har 

ofta boksamtal i helklass då det är lättare att styra samtalet. Annika har blandade åsikter 

när det gäller att stanna upp i en bok. Hon anser att vissa böcker inte går att stanna upp i 

då intresset kan försvinna från boken. I andra böcker kan det istället vara viktigt att 

stanna upp eftersom det kan finnas många svåra ord som måste förklaras för att alla 

elever ska förstå bokens innehåll.   

6.1.7 Elevernas intressen kopplat till texter 

Eva ser det som positivt att eleverna lyfter sina egna intressen under läsningen då en 

tanke leder till en annan. Hon vill att eleverna ska diskutera och höra varandras tankar. 

Ofta är det samma elever som räcker upp handen och delger sina tankar men samtidigt 

får de andra ändå höra det som tas upp. Ibland anser Eva att eleverna möjligtvis inte 

förstår varandras tankar. Samtidigt tänker hon att eleverna får ta del av samma sak som 

de andra eleverna och att när en elev har yttrat sig kan fler elever skapa en förståelse för 

sammanhanget. Eva pratar mycket med eleverna om att det inte finns några rätt eller fel. 

Ställer Eva en fråga om exempelvis vilken färg bilen hade vet de flesta eleverna svaret 

men väljer hon att istället gå i en annan riktning och fråga ”varför tror ni att flickan 

gjorde så?” då kan det bli svårare för eleverna att svara, även för de elever som är ”duk-

tiga”. Genom att ställa dessa frågor vill Eva få eleverna att våga yttra sig och att det är 

okej att fundera tillsammans. Barn är ofta uppfostrade med rätta svar och med det menar 

hon att de kan få frågan ”vad är 1 + 1?” och att frågan bara har ett rätt svar. Det kan då 

bli en utmaning när eleverna måste tänka efter när det finns fler rätta svar genom att 

våga säga vad de tror/tycker/tänker. 

 

Sara anser att eleverna kan få lyfta sina intressen i boksamtalet men risken med detta är 

att om en elev börjar ”flyga” iväg i samtalet kan nästa elev bygga på det och ”flyga” 

iväg på det ännu längre och då är risken att halva klassen kopplar bort för att de inte 

tycker det är roligt längre. Sara berättar att vid sådana tillfällen kan läraren försöka 

vända diskussionen och försöka komma in på rätt spår igen. 
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Karin anser att eleverna ibland kan komma in på intressen då de spinner vidare på 

någonting som tagits upp under läsningen och beroende på situationen kan eleverna få 

prata kort om det innan klassen återgår till boken. 

 

Annika menar att eleverna ska få koppla in egna intressen i boksamtalet för det kan vara 

ett sätt för dem att förstå bokens innebörd. Hon menar också att alla elever inte alltid 

kan lyfta sina egna intressen i boksamtalet för det finns det inte alltid tid till.  

6.1.8 Hur motiverar lärarna eleverna till att komma till tals 

Eva uppmanar eleverna att komma till tals under boksamtalet då hon betonar för dem att 

det inte gör någonting om de svarar fel. Hon vill att eleverna ska utgå ifrån detta och att 

det inte finns några rätt eller fel. Varje kapitel tar upp någonting nytt och då sker det 

naturligt att hon går igenom svåra ord och låter eleverna spekulera om vad de tror 

kommer att hända nästa gång de läser. Viktigt är även att återkoppla till vad som hände 

sist i synnerhet för att fräscha upp sitt eget minne men även för de elever som varit 

frånvarande. Det är viktigt att återberätta lite om vad som har hänt och att göra detta till 

en rutin varje gång vid högläsning. 

 

Sara berättar att i den klass som hon har nu är det inte några problem att få alla elever 

att prata. Skulle detta problem finnas i en klass anser hon att det är viktigt att läraren 

styr samtalet framåt, läraren kan välja vilka elever som ska prata. Sedan kan det vara 

lättare att ta sådana klasser i mindre grupper för att eleverna ska våga säga det de tycker 

och tror. 

 

Karin motiverar eleverna genom att ställa frågor då hon vill få dem att komma till tals 

och påpekar därför att det är viktigt att det inte finns några rätt eller fel. Detta är för att 

få eleverna att våga yttra sig om sina tankar för resten av klassen. 

 

Annika berättar att det är viktigt att lyfta eleverna som har något att säga och att hon 

visar på att det är bra att eleverna delger sina tankar med varandra. Hon berättar även att 

de yngsta eleverna kan rita något till det som blir uppläst för att se om de har förstått 

innehållet i boken.   

6.1.9 Ingång och avslut vid högläsning 

När Eva börjar med en ny bok använder hon sig av karaktärerna från En läsande klass 

då hon tillsammans med eleverna undersöker bokens framsida, vad boken handlar om, 

titeln på boken, vilken typ av text det kan vara och läsa på baksidan av boken. Under 

tiden de läser kan de ta till sig de olika karaktärerna. Visar Eva upp bilder från boken 

innan läsningen kanske elevernas inre bilder blir annorlunda än om de inte hade sett 

bilder från boken innan. Vid läsning av kapitelböcker brukar det oftast finnas bilder och 

dessa brukar Eva visa upp för eleverna. Eva nämner alla karaktärerna från En läsande 

klass då hon talar om att ställa frågor under läsningstillfällena. Ibland kan hon låta ele-

verna se på bilderna eller inte säga något speciellt om texten, men tanken är att eleverna 

ska komma in i tankeprocessen även i de stunder där Eva inte gett vidare instruktioner. 
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Innan Sara börjar läsa ur högläsningsboken brukar hon alltid fråga eleverna vad som 

hände förra gången de läste. Detta gör klassen för att repetera och informera de elever 

som har varit frånvarande vid det senast högläsningstillfället. Ibland kan hon fråga ele-

verna om vad de tror kommer att hända innan hon börjar läsa. 

 

Karin inleder lässtunden med att släcka ner klassrummet och väntar på att eleverna ska 

komma på plats innan hon börjar läsa. Hon håller även det öppet för frågor under läs-

stunden och sedan avrundar de boksamtalet genom att diskutera i slutet av läsningen 

innan de slår ihop boken och går vidare med annat. 

 

Annika berättar att hon inleder på olika sätt, det beror på om de fortsätter i en kapitelbok 

eller om hon väljer en ny bok. Om hon fortsätter i en kapitelbok brukar hon återkoppla 

till tidigare högläsningsstunder. Om hon däremot börjar på en ny bok brukar klassen 

bland annat prata om vad de tror boken kommer att handla om, vem författaren är och 

hur framsidan ser ut. 

 

 

6.2 Analys av webbplats 
I detta avsnitt görs en multimodal textanalys av webbplatsen för En läsande klass. Tex-

terna för En läsande klass är indelade i olika teman. Inledningsvis vill vi börja med att 

introducera materialets olika teman innan vi går in på den multimodala textanalysen. 

Analyskategorierna vi berör är startsidans färg och layout, fotografiernas fokus, hur 

karaktärerna porträtteras och instruktioner för användning av materialet.  

 

I En läsande klass finns det en veckoplanering där 15 teman berörs på höstterminen och 

15 på vårterminen. Dessa teman kan beröra allt ifrån berättelser av Astrid Lindgren till 

människokroppen. Inom varje tema finns det fem texter. Varje tema är kopplat till en 

eller flera strategier. 

 

De teman som är utvalda till detta projekt kan ses som relevanta då de berör olika områ-

den samt att texterna har en bredd och mångsidighet. Med tanke på att det finns 30 te-

man som innehåller fem texter var, kan detta projekt bli väldigt tidskrävande då en ut-

räkning visar att en elev går ungefär 178 skoldagar under ett läsår. Ett arbete med dessa 

texter beräknas bli ungefär 150 dagar. Däremot kan ett sådant projekt utveckla och för-

bättra elevernas läslust samt läsförståelse. Det kan ses som positivt för detta projekt att 

det går att arbeta vidare med projektets teman genom att inkludera dem i andra ämnen 

och olika sammanhang. Eleverna kan efter avslutat tema skriva texter som kopplas till 

det aktuella temat.  

6.2.1 Startsidans färg och layout 

Det som först uppmärksammas på webbplatsen till En läsande klass är loggan som är 

placerad centralt med en orange färg som bakgrund (se figur 1). Därefter uppmärksam-

mas rubrikerna ”läsförståelsestrategier” och ”Läsloggar åk 1–3” som har olika nyanser 
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av orange som är en hyperlänk som sedan hänvisar till ett djupare innehåll. Detta kan 

bero på att webbplatsen har avgränsat dessa rubriker från resterande områden med olika 

färger. Det som även uppmärksammas på webbplatsens startsida är karaktärerna som är 

av större storlek och fotografierna av Martin Widmark och en flicka. Dessa fotografier 

kommer att förklaras mer ingående i avsnitt 6.2.2. 

 

Färgen på webbplatsen kan ha en betydande roll då det är det första som uppmärksam-

mas. Loggan för En läsande klass som är placerad uppe i det vänstra hörnet är svart och 

vit samtidigt som resten av webbsidan är vit. Överst på sidan finns det flikar på meny-

raden som framträder vid första anblick. Flikarna på menyraden benämns som Start, 

Studiehandledning, Texter, Arbetsblad, Ljudfiler, Aktuellt, Om oss, Mer läsförståelse, 

Läromedelstips och Stöd oss. Det är två hyperlänkar som är framträdande och de är be-

nämnda som Läsförståelsestrategier och Läsloggar åk 1–3. Materialets karaktärer är 

placerade utmed den högra kanten på webbplatsen. Spågumman är placerad högst upp 

och därefter kommer reportern följt av konstnären, detektiven och cowboyen.  

 

Webbplatsen kan ses som ett verktyg för läraren. Karaktärernas placering kan påverka i 

hur stor utsträckning de används i undervisningen då det känns mer troligt att en lärare 

använder en strategi som är placerad högre upp på sidan. Delar som placeras högre upp 

har oftast en viktigare och större betydelse. 

 

 
Figur 1. En läsande klass startsida 

 

Här är den första bilden besökaren ser när hen besöker webbplatsen En läsande klass. 

Då loggan är orange kan det troligtvis vara den som drar till sig uppmärksamhet vid 

första anblick. 
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Typsnittet på titeln En läsande klass utmärkar sig med versaler medan flikarna är 

skrivna med en versal följt av gemener. Detta kan bero på att skaparna av webbplatsen 

för En läsande klass vill ha en enkelhet och tydlighet som gör att det blir lätt för dem 

som går in på webbplatsen att hitta det de söker. Flikarna högst upp på webbplatsen 

präglas av en tydlighet som ger en bra överblick över vad som finns på webbplatsen.  

 

En sak som kan noteras på startsidan är att det inte finns något som framställs tydligt på 

vänstersidan, utan allt ligger centrerat eller rullande på högersidan. Som vi tidigare har 

nämnt ska allt som ligger på vänstersidan vara bekant för läsaren och allt som ligger på 

högersidan kan vara ny information (Björkvall, 2009, s. 21–23). Det som står högst upp 

på sidan ska vara titeln på webbplatsen/projektet, detta visar denna webbplats då loggan 

finns på två ställen, högst upp i det vänstra hörnet och centrerad på webbplatsens start-

sida. 

6.2.2 Fotografiernas fokus 

Bilden i figur 2 visar Martin Widmark, grundare av projektet En läsande klass. Han står 

nära linsen, detta kan ses som ett personligt och intimt möte mellan honom och läsaren. 

Detta avstånd kan associeras med en nära relation, då Widmark framställs på ett sätt 

som får läsaren att känna sig sedd och viktig. Bilden framställs ur ett ”öga-mot-öga-

perspektiv” som symboliserar maktbalans mellan den avbildade och läsaren och detta 

kan tolkas som att Widmark och läsaren befinner sig på samma nivå. Bilder som är 

tagna framifrån kan ofta beskrivas som ett engagemang mellan den som porträtteras och 

åskådaren (Björkvall, 2009, s. 41, 52–54). Bilden på Widmark kan ge två olika uttryck; 

det ena är ett intimt och påträngande uttryck medan det andra kan tolkas som engagerat 

och personligt till varje läsare. 

 

Den högra bilden visar en flicka som ligger i en sittpuff med en bok. I bilden framställs 

boken som viktigare än flickan då den har en mer central punkt i bilden. Detta perspek-

tiv kallas för ”fågelperspektiv” och syftar till att åskådaren har makten över situationen. 

Bilder tagna bakifrån kan tolkas som oengagerade då den avbildade människan inte 

skapar en kontakt med åskådaren. Bilder som är tagna med ett längre avstånd associeras 

ofta med att människan i fråga är okontaktbar (Björkvall, 2009, s. 44, 52, 55). Flickan 

kan på så sätt ses som anonym och inte som den centrala punkten i bilden. 
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Figur 2. Bild av Martin Widmark och en anonym flicka 

6.2.3 Hur karaktärerna porträtteras 

Karaktärerna är porträtterade med ett hjälpmedel som stämmer överens med deras roll. 

Spågumman är utrustad med en spåkula som hjälper henne att förutspå händelser. Re-

portern är utrustad med en mikrofon som hjälper honom att ställa frågor på olika nivåer. 

Konstnären är utrustad med en pensel som hjälper henne att måla inre bilder. Detektiven 

är utrustad med ett förstoringsglas som hjälper henne att titta närmare på svåra ord och 

begrepp. Cowboyen är utrustad med ett lasso som hjälper honom att fånga in viktiga 

sammanhang i en text. 

 

Alla karaktärer står som individuella representanter för sitt område, i och med detta re-

presenterar varje strategi sitt uppdrag. Strategierna är inramade vilket lyfter fram karak-

tärernas individualitet, då alla karaktärer är olika. Bilderna är iscensatta på ett sätt som 

visar på ett stort engagemang hos karaktärerna då de framställs genom att de söker 

ögonkontakt med läsaren med undantag för ”konstnären” som har tankarna på annat. 

Karaktärerna är avbildade ur ett perspektiv där maktbalans sker med detta menas att 

läsaren och den avbildade kan ses som varandras jämlike (Björkvall, 2009, s. 52–54, 

80). 
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Figur 3. Läsförståelsestrategierna  

 

Figur 3 visar en beskrivning av de fem karaktärerna. Både textens och bildens storlek 

kan avgöra hur pass betydelsefullt ett innehåll är (Björkvall, 2009, s, 101). På webbplat-

sen för En läsande klass uppmärksammar vi strategierna och hyperlänkarna baserat på 

deras större storlek i förhållande till annat innehåll på webbplatsen. 

 

När det handlar om karaktärernas färg på kläderna har tre av karaktärerna starkare fär-

ger medan de andra två har lite mer neutrala färger. Konstnären bär en vit rock, vilket 

kan associeras med en vit och tom duk, där läsaren/eleven med hjälp av sina inre bilder 

får skapa och färga sina händelser utifrån sin egen fantasi. 

 

Strategier samt andra utmärkande rubriker är inramade för att de ska stå för sig själva 

och ses därmed som individuella. Denna individuella inramning gör att strategierna blir 

självständiga och symboliseras var för sig.  

6.2.4 Instruktioner för användning av materialet 

På webbplatsen för En läsande klass går det att finna ett brett utbud av olika instruktion-

er för hur en lärare kan arbeta med detta material. Utöver studiehandledningen som 

finns tillgänglig går det att klicka på övningstexter på webbplatsen och lektionsplane-

ringar som finns tillgängligt under Texter, Arbetsblad, Ljudfiler. Läsförståelsestrategier-

na för En läsande klass beskrivs på ett enkelt sätt vilket gör det lätt att tillägna sig varje 

strategi. Skulle det exempelvis vara svårt att tillägna sig en viss strategi finns det film-

klipp på webbplatsen där en lärare går igenom de olika strategierna. Texterna för En 

läsande klass finns tillgängliga i textform men även i mp3-format. Dessa ljudfiler är inte 

tillgängliga på webbplatsens startsida utan de är placerade under länken Texter, Arbets-

blad, Ljudfiler. Eleverna kan få texterna som finns tillgängliga på webbplatsen upplästa. 
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Detta sätt att läsa på kallas för ”att läsa med öronen”. Figur 4 visar hur en lektion kan se 

ut när en elev ”läser med öronen”. 

 

 
Figur 4. MP3-format av texten ”ett sällsynt ovanligt djur” 

 

Det går även att använda sig av ”modellektioner” där det ges mer konkreta förslag på 

hur lärare kan arbeta med texterna med sina elever. Modellektionerna kan beröra en, 

flera eller samtliga strategier i en text där det tydligt framkommer om det ska göras 

några förberedelser samt vilka händelser som kan beröras innan, under och efter läs-

stunden. Webbplatsen är utrustad med material som är tillgängligt att skriva ut. Det 

finns även läsloggar och bedömningsmatriser som ger en överblick av hur eleverna tol-

kar det lästa samt hur de själva värderar sin aktiva roll om hur delaktiga de är i samtalet 

och hur de kan knyta karaktärerna till olika sammanhang. Läsloggarna är till en början 

tänkta att skrivas i helklass då alla elever får chansen att komma till tals. När läraren 

känner att eleverna klarar av att dokumentera på egen hand kan de fylla i läsloggen 

själva. Läraren kan använda skärmen som skrivstöd för eleverna för att de ska kunna få 

in motoriken av att kunna skriva av det skärmen visar. Bedömningsmatrisen kan eleven 

färglägga själv eller kryssa i den ruta som hen anser överensstämmer med sin egen pre-

station. I figur 5 återges en bedömningsmatris. 
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Figur 5. Bedömningsmatris 

 

Figur 5 visar bedömningsmatrisen där eleven får bedöma sin egen prestation. Att skriva 

tillsammans, skriva med hjälp av stöd och skriva på egen hand kan ses som en trestegs-

metod som kan gynna elevernas individuella skrivande i anslutning till läsningen. Detta 

sätt att arbeta på kan bygga upp en trygghet i gruppen att våga yttra sig inför klasskom-

pisarna och göra sin röst hörd. Deweys teori ”learning by doing” passar bra in i detta 

sammanhang då eleven lär sig genom att observera situationen för att sedan genomföra 

det på egen hand. 

 

Läraren kan tilldela eleverna diplom där hen skriver en individuell motivering om ele-

vens utveckling. Det görs för att uppmärksamma elevernas insatser i arbetet med En 

läsande klass.  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt kopplar vi samman tidigare forskning med vårt resultat och vår analys av 

intervjuerna och besvarar våra frågeställningar.   

 

 

7.1 Utökat ordförråd och ordförståelse 
Undersökningen visar att elevers ordförståelse ökar via högläsning i kombination med 

boksamtal vilket Eva och Karin framhåller i sina intervjuer. I tidigare forskning betonas 

högläsningens och boksamtalets positiva inverkan på elevers ordförråd, då högläsningen 

är öppen för frågor till skillnad från tyst läsning där eleven inte har samma chans att få 

svar på sina frågor om det är något som är svårt att förstå i texten. Boksamtalet kan ha 

en påverkan som gynnar elevernas utveckling då ordförrådet växer i samband med att 

läraren stannar upp och förklarar svåra ord från en text. Detta kan kopplas samman med 

samtliga respondenters uttalanden då de förklarar hur viktigt det är att stanna upp vid de 

tillfällen som kräver en vidare förklaring. För att läsningen ska ha en balans krävs det 

ibland fler pauser vid läsning för att förklara ord och händelser detta beror på samman-

hanget. För många pauser kan leda till att texten blir svår att förstå. Samtliga responden-

ter tar upp att för många pauser kan göra att texten blir hattig och att eleverna på så sätt 

tappar intresset för boken (Domiković et al. 2006, s. 19, 132–134; Frost, 2002, s. 47; 

Kjersén Edman 2013, s. 59; Körling, 2012, s. 18–24; Suggate et al. 2013, s. 554).  

 

 

7.2 Den verbala förmågan 
Boksamtalet har en inverkan på elevens verbala förmåga då dialogen kan ses som en 

effektiv metod för att elever ska komma till tals i skolan. Denna samverkan med andra 

elever leder till att den verbala förmågan vidgas då detta även påverkar elevens tän-

kande. Eleverna i yngre åldrar utvecklar språket genom att återberätta böcker och texter 

muntligt för varandra. När eleverna återberättar en text har de chansen att visa om de 

har förstått vad texten handlar om (Reichenberg, 2008, s. 86; Tengberg, 2011, s. 16; 

Westlund, 2012, s. 182). De fyra respondenterna är alla eniga om hur viktigt samtalet 

innan, under och efter läsningen är för att eleverna ska utvecklas. Eva och Karin ser det 

som viktigt att prata med eleverna om att det inte finns några rätt eller fel vid boksamta-

let. Chambers (2011, s. 178) framhåller vikten av att det ska finnas en trygghet i klass-

rummet för att alla eleverna ska kunna uttrycka sina tankar med varandra utan att en 

händelse riktas mot en elev – alla ställer upp på lika villkor.   

 

Högläsning i kombination med boksamtal kan utveckla elevernas förståelse av texter. 

För att uppnå denna förståelse gör eleverna en koppling till sina egna tidigare erfaren-

heter och andras uttalanden (Visén, 2015, s. 64, 154). Eva och Annika menar att det är 

viktigt att eleverna får lyfta sina egna erfarenheter och intressen under boksamtalet då 

eleverna på så sätt får ta del av varandras tankar. Sara och Karin anser att eleverna kan 

få lyfta sina egna erfarenheter och intressen till en viss mån men att det ibland kan störa 

sammanhanget och det är då svårt att återgå till händelsen. 
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7.3 Lärarens uppgift innan, under och efter högläsning 
För att skapa en bra lässtund är det till en lärares fördel att läsa boken innan för att vara 

beredd på oväntade händelser (Chambers, 2011, s. 74, 215; Kjersén Edman 2013, s. 59–

60). Respondenterna läser nästan alltid boken själva innan den läses upp för klassen av 

den anledningen att de på så sätt inte stöter på oväntade händelser samt att de vet var det 

kan vara läge att stanna för att diskutera en händelse eller avsluta lässtunden. 

 

En lärare ska alltid analysera eleverna vid högläsning för att kunna identifiera elevens 

styrkor och svagheter. Genom att göra detta går undervisningen att individanpassa och 

eleverna kan på så sätt utvecklas i egen takt (Elbro, 2004, s. 26). Detta gör Eva då hon 

arbetar med parläsning då hon har utformat paren utifrån elevernas kunskapsnivåer. 

 

 

7.4 Faktorer som påverkar högläsningen 
Kjersén Edman (2013, s. 15) framhåller att det är av stor betydelse att ha en bestämd tid 

på dagen då läraren läser för eleverna, detta för att eleverna ska få en rutin. Westlund 

(2012, s. 107) menar att elevernas motivation till läsning kan öka om högläsningen sker 

regelbundet. Karin läser mellan 15 och 20 minuter varje dag efter lunch. Eva försöker 

att läsa 15 minuter varje dag. Sara läser mellan 10 och 15 minuter vid varje lästillfälle 

och har en bestämd dag då hon läser ur läsläxan. Hon har som mål att läsa ur högläs-

ningsboken varje dag. Annika läser 10 minuter men har ingen bestämd dag eller tid för 

lässtunden. Vad som är gemensamt för de fyra respondenterna är att de önskar att de 

fick mer tid till högläsningen då läsningen leder till läsförståelse, ordförståelse och sam-

hörighet.  

 

Under högläsning är en av de utmärkande komponenterna gemenskap då läsningen kan 

bidra till en samhörighet i klassen. Saras och Annikas syfte med högläsningen är att 

skapa en gemenskap och ”få ihop gruppen” genom att prata om den aktuella boken som 

på så sätt blir en central punkt för eleverna (Chambers, 2011, s. 71; Körling, 2012, s. 

18–24). 

 

 

7.5 Läsförståelsestrategier 
Boksamtalet ska leda in eleverna på frågor som leder till en diskussion. Enligt Calkins 

(2015, s. 70–79) bör dessa frågor beröra att förutsäga en händelse, ställa frågor till tex-

ten, skapa inre bilder, fånga upp och reda ut svåra ord och avslutningsvis att samman-

fatta de viktigaste delarna i en text. Dessa frågor kopplar vi samman med materialets 

strategier som finns tillgängliga på webbplatsen för En läsande klass, där varje karaktär 

har en utmärkande färdighet och ett uppdrag. De fyra respondenterna arbetar med en 

eller flera strategier som finns tillgängliga i En läsande klass. Eva har karaktärerna ut-

skrivna och uppsatta på en vägg i klassrummet för att de ska finnas där som stöd för 

eleverna under läsningen. Under läsningen kan de se på bilderna tillsammans och på så 

sätt göra eleverna påminda om vilka frågor de kan ställa till texten. 
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Det går att konstatera att respondenterna inte använder verktyget för En läsande klass 

fullt ut. Istället plockar respondenterna ut delar av materialet då det gemensamma för 

samtliga respondenter är strategierna.   

 

 

7.6 Multimodal analys 
På webbsidan för En läsande klass är loggan placerad högst upp i vänstra hörnet och 

centrerat på webbplatsens startsida. Detta kan då tolkas som det viktigaste på webbplat-

sen. Detta är något som Björkvall (2009, s. 21–23) framhåller då han menar att det som 

placeras lägre ner är ett mer allmänt innehåll och det som placeras högt upp är av större 

värde.  

 

Texter och bilder som är av större storlek innehåller ofta mer innehållsrik information. 

Detta inkluderar även fetstil och färg som ofta drar till sig läsarens fokus (Björkvall, 

2009, s. 21–23, 101–105). I jämförelse med texten är karaktärerna och fotografierna i 

större format och kan därmed fånga upp intresset för materialet. Genom att klicka in på 

läsförståelsestrategierna går det att ta del av deras innehåll. Titeln på webbplatsen och 

karaktärernas titel är skrivna med versaler. Färgen på webbplatsen är olika nyanser av 

orange. I en bild är fokus det viktigaste då skärpan bör vara fokuserad på männi-

skan/föremålet, detta för att läsaren ska kunna skapa en koppling mellan texten och bil-

den. Bilden på Martin Widmark kan associeras med ett personligt möte då han ser läsa-

ren i ögonen. Bilden på flickan har ett innehåll som fokuserar på boken. 

 

Multimodalitet blir allt vanligare i dagens skola då detta berör fotografier, ljud och fil-

mer (Cortiana, 2016, s. 1). På webbplatsen för En läsande klass finns texterna tillgäng-

liga både i textform och som ljudfiler. Detta gör att eleverna kan få texterna upplästa, 

kallat ”att läsa med öronen”. Det finns även filmklipp som förklarar strategiernas inne-

börd. Både Sara och Annika använder projektorn som hjälp för att lyfta fram texter och 

bilder för eleverna. Detta gör de för att kunna föra en gemensam diskussion samtidigt 

som materialet är tillgängligt på projektorn. Unsworth och Macken-Horarik (2015, s. 

58) instämmer om detta då de anser att det är enklare att förstå ett ämne om text och bild 

samspelar med varandra. 
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8. Slutsats och vidare forskning 
I denna del presenteras slutsatsen utifrån vårt syfte. Vi kommer att besvara vårt syfte 

samt föra fram förslag på vidare forskning. 

 

 

8.1 Studiens syfte 
Arbetet visar att de intervjuade lärarna i årskurs 1–3 använder sig av materialet som är 

utformat för En läsande klass på olika sätt. Det som är gemensamt för lärarna är deras 

användning av de strategier som finns till materialet vilket alla benämner som en positiv 

tillgång för en utökad läsförståelse samt ett utökat ordförråd hos eleverna. Några lärare 

arbetar med strategierna under högläsningen men även under parläsningen för att ele-

verna ska bli mer självständiga och kunna ta till sig strategierna och diskutera dessa i 

par. En av lärarna använder materialets faktatexter. 

 

Under analysering av intervjuerna tolkar vi det som att samtliga lärare ser delar av 

materialet från En läsande klass som gynnsamma att använda i undervisningen. Lärarna 

pratar om hur viktig de tycker att högläsningen är för elevernas utveckling och att de 

gärna vill använda mer tid till högläsningen. I ett arbete med materialet till En läsande 

klass uppfattar vi det som att eleverna blir intresserade av läsningen av den anledningen 

att de är delaktiga i processen där deras tankar och idéer hamnar i strålkastarljuset. Läs-

ningen blir därmed mer än bara läsning, den förenas med eftertanke och reflektion. 

 

 

8.2 Vidare forskning 
Under processens gång har frågor och funderingar växt fram inom oss. De intervjuade 

lärarna belyser vikten av att ha högläsning i skolan och detta lyfter nya tankar hos oss 

som lyder: 

 Kan eleverna påverkas om läraren saknar inlevelse när hen läser? 

 Har alla lärare ett syfte med högläsning i skolan? 
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