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Tack	
Först och främst vill vi tacka varandra för ett väl genomfört samarbete. Den här studien 
hade inte varit möjlig att genomföra utan våra samarbetsvilliga informanter. Därför vill 
vi rikta ett stort tack till er.  

Studien hade inte heller varit möjlig om det inte hade varit för våra tålmodiga familjer 
och vänner när vi periodvis grottat ned oss i materialet. Det har varit värdefullt med den 
stöttning vi har fått från våra familjer under arbetsprocessen. 

Vi vill också rikta ett tack till studiekamrater, handledare och opponenter. 

Tack!  



 

 

Sammanfattning	
Vikten av att högläsa har under den senaste tiden uppmärksammats och enligt inter-
nationella studier presterar svenska elever inte tillräckligt i läsförståelse. Elever behöver 
tillägna sig ett gott ordförråd, där förståelse av ord och begrepp är en viktig del av 
språkutvecklingen. För att elever ska tillägna sig ett gott ordförråd och få förståelse för 
det lästa är högläsning en god metod, i synnerhet där språkutvecklande strategier 
tillämpas. Att ha ett välfungerande språk är en viktig förutsättning för att verka i sam-
hället. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare arbetar med högläsning av 
skönlitteratur i årskurserna 1–3 och med vilket syfte. Vi vill också se vilka effekter 
högläsningen bidrar med. 

Vår teoretiska ansats utgår från det sociokulturella perspektivet på lärande där språkets 
betydelse och interaktion mellan människor är de viktigaste redskapen för lärande. En 
intervjustudie har genomförts med sex legitimerade klasslärare i årskurs 1–3 i två län i 
Sverige. 

Tidigare forskning beskriver högläsningens betydelse för vikten av språkutveckling. Att 
använda skönlitteratur i undervisningen har många fördelar och utvecklar elevers 
litteracitet vid språkutvecklande metoder. En viktig förutsättning är att lärare avsätter tid 
för högläsning, men även för planering av högläsning och det förutsätter att det finns 
någon form av bedömning av språkutveckling. Läsmotivation är viktigt för elevers 
läsförståelse och fortsatta språkutveckling. 

Resultatet visar att lärare högläser skönlitteratur dagligen. Lärarna i studien anger att de 
har olika syften med högläsningen och att de använder språkutvecklande metoder. 
Metoderna som främst framkom var Reading to Learn och En läsande klass. Metoderna 
tillämpas på olika sätt beroende på syfte. Lärarna framhåller också att de inspireras av 
metoderna för att utveckla dem till ett eget arbetssätt. Det finns flera positiva effekter som 
lärarna anger att högläsning av skönlitteratur bidrar till. 

Lärarna anger att det finns flera goda effekter av att högläsa men att de knappt avsätter 
någon planeringstid för högläsning. Trots det anger lärarna att de använder metoder vid 
högläsning och anpassar metoderna till sina arbetssätt. 
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1 Inledning	

Den senaste tidens debatter om högläsningens betydelse för barns språkutveckling har nått oss 
via olika nyhetsmedier och skapat ett intresse hos oss. Att läsa för sina barn redan från mycket 
tidig ålder ger goda förutsättningar för ett fortsatt livslångt lärande. För att elever ska få goda 
förutsättningar att bli demokratiska, ansvarstagande medborgare krävs ett rikt ordförråd tidigt i 
livet. Enligt Skolverket (2016a, s. 8) har elever rätt till en likvärdig utbildning som bygger på 
deras tidigare erfarenheter och skolan ska ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar och 
behov. Vidare tydliggör Skolverket att skolan har ett särskilt ansvar för de som av olika 
anledningar har svårigheter att nå kunskapsmålen. Våra upplevelser av högläsningssituation-
erna är att de ofta är outnyttjade språkutvecklande tillfällen. Vi är nyfikna på att undersöka vilka 
metoder och syften till högläsning av skönlitteratur lärare anger att de använder och hur 
metoderna utvecklar elevers litteracitet. Högläsning kan ske på olika vis och utifrån olika 
texttyper, men vi har valt att avgränsa vår undersökning till högläsning av skönlitteratur. 

Skolans språkutvecklingsansvar är stort och att språket är grunden för allt lärande. Detta 
förhållande lyfts fram i Lgr11 (Skolverket 2016a, s. 247):  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 
och tänker. 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. 

Språkets betydande roll som Skolverket framhåller ligger till grund för våra tankar omkring hur 
litteracitet, språk och ordförråd kan utvecklas på bästa sätt och vilka metoder lärare använder 
vid det språkutvecklande tillfälle som högläsning av skönlitteratur erbjuder. 

Lundberg och Myrberg (u.å.) anser att dagens samhälle kräver att människor snabbt ska kunna 
orientera sig i det informationsflöde som finns runt omkring oss. Språket är en viktig 
förutsättning för att omvandla informationen till ny kunskap och de menar att läsningen är en 
viktig del i barns liv för att barn ska utveckla ett rikt ordförråd. Enligt Heimer (2016, s. 25) har 
en sjuåring i genomsnitt ett ordförråd på cirka 5 000–7 000 ord och tillägnandet av nya ord bör 
vara flera per dag för att uppnå ett tillräckligt stort ordförråd. Enligt Lundberg och Myrberg 
(u.å.) och Heimer (2016, s. 25) behöver en vuxen ett ordförråd på 50 000 ord för att exempelvis 
förstå nyhetssändningar, tidningstext samt instruktioner. Heimer menar att skillnaden i 
tillägnandet av ord mellan de barn som lyssnar regelbundet på texter och de barn som inte gör 
det är stor. Vidare beskriver Heimer att en sjuttonåring som lyssnat till texter som barn har ett 
ordförråd på 50 000–70 000 ord, i jämförelse med att en sjuttonåring som inte lyssnat till texter 
som barn har ett ordförråd på 15 000–17 000 ord. 

Wiklund (2015) poängterar att en avgörande förutsättning för att barn ska utveckla språket är 
att de omges av inspirerande, engagerande och kompetenta vuxna som motiverar samt stöttar 
deras lärande. Tyvärr har inte alla barn dessa förutsättningar, vilket ger dem sämre utgångs-
punkt inför skolstart. Wiklund (2015), Toth (2013, s. 203) samt Brogren och Isakson (2015, s. 
50) visar entydigt på att gapet redan har uppstått mellan de elever som anses språksvaga och de 
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elever som haft goda förutsättningar vid skolstart och dessutom ökar gapet mellan dessa elever 
på sikt. Ordförrådstillväxten accelererar hos elever med bra ordförråd, samtidigt som de elever 
som visat på bristande ordförråd riskerar att fortsätta halka efter. 

Körling (2012, s. 6–7) anser att föräldrar inte läser tillräckligt ofta för sina barn och vuxna 
högläser allt mindre i skolsammanhang, och hon anser att det är allvarligt. Vidare beskriver hon 
att barns och ungdomars läsförmåga drastiskt har sjunkit under 2000-talet och allt färre klarar 
att gå ut skolan med godkända betyg. Enligt Körling har forskare sett att barns tidiga möte med 
skriftspråket talar för goda skolresultat. Trots detta, menar Körling, talas det allt för lite om vad 
föräldrar och lärare kan göra tillsammans. Både lärare och föräldrar måste vara enade och 
tillsammans försöka främja en utveckling som är positiv. Alla behöver hjälpas åt att främja 
barns språkliga färdigheter. Skolverket (2016a, s. 16) framhåller att skola och hem ska 
samarbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för alla barns lärande och fortsatta utveckling.  

Körling (2012, s. 7) menar att det aldrig är för sent att börja högläsa och även om barnet är 
läskunnigt bör vuxna fortsätta att högläsa. Det är vuxnas ansvar att barnen får goda relationer 
till böcker, för att ge barnen det språk litteraturen erbjuder, vilket ger barnen ett rikare språk. 
Ingen ska känna skuld för att högläsningen uteblivit utan blicka framåt fortsätter Körling. 
Heimer (2016, s. 17) menar att det är viktigt att inte skuldbelägga föräldrarna. Vidare skriver 
hon att det är viktigt att vuxna agerar som läsande förebilder. All personal i skolan är till-
sammans viktiga för att utveckla barns språk samt läs- och skrivutveckling. 

1.1 Disposition	

I examensarbetets första kapitel beskriver vi varför vårt intresse för undersökningen väckts. I 
kapitel 2 redogörs för arbetets syfte och frågeställningar. Därefter i kapitel 3 kommer en kort 
beskrivning av internationella studier av svenska elevers resultat inom läsförståelse. Vidare 
beskrivs riktlinjer utifrån Lgr11 som berör språkets betydelse samt två metoder som används 
vid högläsning. I det fjärde kapitlet presenteras den teoretiska ansats som studien bygger på 
utifrån det sociokulturella perspektivet och därefter beskrivs begreppet litteracitet. I kapitel 5 
presenteras betydelsefull forskning och litteratur om språkutveckling, högläsningens betydelse, 
skönlitteratur i undervisningen, samt andra viktiga aspekter att ta hänsyn till, så som bedömning 
av språkutveckling samt hur läslust och tid påverkar elevers språkutveckling. Kapitel 6 
behandlar undersökningen metodval, material och urvalsgrupp, samt genomförande. Sjätte 
kapitlet berör även metodkritik och en kort beskrivning av etiska aspekter. Resultat och analys 
presenteras i kapitel 7, där de intervjuade lärarna beskriver vilka metoder de använder vid 
högläsning av skönlitteratur för att främja elevers språkutveckling. I kapitel 8 diskuterar vi 
undersökningens metod samt resultat. Slutligen presenteras avslutande reflektioner i kapitel 9. 
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2 Syfte	

Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning av skönlitteratur i 
årskurserna 1–3 och med vilket syfte. Utifrån det sociokulturella perspektivet vill vi undersöka 
vilka metoder lärarna i vår studie använder för att uppnå sitt syfte med högläsningen samt vilka 
effekter högläsningen ger. Vidare vill vi sätta resultaten av undersökningen i relation till den 
tidigare forskningen. Det vill säga om högläsning av skönlitteratur är språkutvecklande och 
utvecklar elevers litteracitet, främst ordförrådsutveckling.  

Målet med vårt arbete är att öka förståelsen för betydelsen av högläsning i undervisningen som 
ett språkutvecklande lärande. Vi anser att det är relevant i sammanhanget att förstå om lärarnas 
arbetssätt med högläsning är inkluderande utifrån det sociokulturella perspektivet och på vilket 
sätt bedömning av språkutveckling sker. Samtidigt är vi nyfikna på om lärarna ser någon 
utveckling av elevers litteracitet samt om högläsning av skönlitteratur leder till ökad läslust. 

2.1 Frågeställningar	

Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

• Vid vilka tillfällen högläser lärarna i årskurs 1–3 skönlitteratur? 
• Vilka språkutvecklande metoder använder lärarna vid högläsning av skönlitteratur? 
• Vilka effekter anger lärarna att högläsningen bidrar med? 
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3 Bakgrund	

I följande avsnitt redogörs kortfattat de bakomliggande orsakerna till hur svenska elevers 
studieresultat inom läsförståelse och läsförmåga utvecklats det senaste decenniet. Därefter 
beskrivs även några riktlinjer utifrån Lgr11 som berör vikten av ett rikt språk hos elever. Till 
sist presenteras två metoder som används vid högläsning. 

3.1 PISA	

Den internationella studie som bland annat mäter 15-åringars läsförståelse benämns PISA 
(Programme for International Student Assessment). Denna studie organiseras av OECD 
(Organisation for Economic Cooperation and Development). Den senaste PISA-
undersökningen från 2015 visar en positiv utveckling för svenska elever enligt ett press-
meddelande från Skolverket (2016b). Svenska elever låg tidigare under genomsnittet för 
OECD-länder inom alla de tre kunskapsområden som undersöks: läsförståelse, matematik och 
naturvetenskap. I PISA-studien från 2015 har svenska elever nått ett högre resultat än OECD-
genomsnittet i läsförståelse, jämfört med studien från 2012, samtidigt visar det att det är en bit 
kvar för att nå det goda resultat Sverige hade år 2000 (Skolverket 2016b). Den resultat-
förbättring som kan utläsas i resultatet av läsförståelse är att framför allt de lågpresterande 
eleverna står för resultatförbättringen. Elevers familjebakgrund har fått en ökad betydelse, och 
skolan måste kunna kompensera för elevers olika sociala bakgrund och arbeta mer med att ge 
elever en likvärdig utbildning för att förbättra resultaten ytterligare (Skolverket 2016c, s. 36). 

3.2 PIRLS	

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som 
undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Undersökningen från 2006 visade ett sämre 
resultat för elever när det gäller läsning på avancerad nivå än vad undersökningen från 2001 
visade, och ett liknande resultat uppvisades av den senast publicerade PIRLS-undersökningen 
från 2011. Vidare visar PIRLS-resultaten att de flesta elever når den absolut lägsta godtagbara 
nivån för läsfärdighet och resultaten har förhållandevis låg spridning, det vill säga, de flesta 
elever ligger på gränsen för vad som är godkänt. Elevers sociala bakgrund har fortfarande stor 
påverkan på elevers studieresultat i läsförmåga. Elever som har en god socioekonomisk 
bakgrund har oftare en hemmiljö som stimulerar deras lärande och dessutom visar PIRLS att 
dessa elever gärna läser. Flickornas resultat har länge varit goda, och pojkarnas resultat har varit 
något lägre, men undersökningarna visar att resultaten hos flickor och pojkar inte längre skiljer 
sig åt i någon större utsträckning (Skolverket 2012, s. 6–7). En ny PIRLS-undersökning 
genomfördes 2016 och resultatet förväntas publiceras i december 2017. 

3.3 Lgr11	

I inledningen av Lgr11 kan vi läsa att ”[s]kolväsendet vilar på en demokratisk grund” 
(Skolverket 2016a, s. 7) och detta ska genomsyra all verksamhet. Vidare står det att skolans 
grundläggande uppdrag och värdegrund innefattar att undervisningen ska främja en livslång 
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lust att lära. Undervisningen ska också främja alla elevers utveckling och anpassas utifrån 
elevernas förutsättningar och behov oavsett bakgrund, tidigare erfarenheter, kunskaper och 
språk. Skolan har ansvar för att skapa förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse 
(Skolverket 2016a, s. 7–8). 

Skolan har i uppdrag att förbereda elever för att leva och verka i samhällets komplexa 
verklighet, och därmed orientera sig i ett samhälle där det råder en snabb förändringstakt. Det 
innebär att hur elever tillägnar sig nya kunskaper och vilka metoder som används för att 
möjliggöra detta blir viktigt. En del av skolans uppdrag innebär att elever får förståelse för att 
deras identitetsutveckling har koppling till språk och lärande. Elever ska ges förutsättningar att 
kommunicera för att få ökad förståelse för sin egen språkliga förmåga, genom att skriva, läsa 
och samtala kontinuerligt. Skolans uppdrag är många, och en viktig aspekt är att elever ska 
känna trygghet och att skolan möter varje person med respekt, både för den individ de är och 
dess arbete (Skolverket 2016a, s. 9–10). 

Språket är det främsta redskap människan har och undervisning i ämnet svenska ska leda till 
språkutveckling. Det är med hjälp av språket människor kan kommunicera, tänka, lära, uttrycka 
känslor och det är betydelsefullt för människan att ha ett rikt språk för att vara delaktig i 
samhället (Skolverket 2016a, s. 247). Det innebär att undervisningen ska ge elever förutsätt-
ningar att bland annat tillägna sig kunskaper och utveckla sin förmåga att genom tal och skrift 
kommunicera och formulera sig. Elever ska ges möjlighet att utifrån olika syften läsa och 
analysera skönlitteratur och andra texter. Beroende på syfte, mottagare och sammanhang 
behöver elever anpassa språket. I det centrala innehållet i ämnet svenska för årskurserna 1–3 
(Skolverket 2016a, s. 248–249) står det att elever bland annat ska tillägna sig kunskaper om: 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 
textens form och innehåll. 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 
• Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. 
• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av 

världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 
dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser 
människors upplevelser och erfarenheter. 

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

Ovanstående, selektivt valda utdrag ur Lgr11, visar vikten av att undervisningen ska stärka 
elevers språkutveckling, vilket innebär att elever tillägnar sig kunskaper och stärker sin 
medvetenhet samt tilltro till den egna kommunikativa och språkliga förmågan. Vidare ska 
undervisningen bidra till förståelse av hur människor kommunicerar och vilka konsekvenser 
språkbruket får, och genom det får elever lära sig att ta ansvar för sitt språkbruk (Skolverket 
2016a, s. 247). 

3.4 Metoder	vid	högläsning	

I detta avsnitt presenteras de två metoderna Reading to Learn och En läsande klass som fram-
kommer i undersökningen. 
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3.4.1 Reading	to	Learn	

Reading to Learn, som förkortas R2L, har sitt ursprung i Australien och utvecklades från början 
till elever med särskilda behov. R2L kommer ur den genrepedagogiska skrivpedagogiken, som 
ger lärare verktyg att integrera läs- och skrivundervisning oavsett ålder och ämne (Rose & 
Martin 2013, s. 153). Rose och Martin (2013, s. 158), båda utvecklare av Reading to Learn 
utifrån Sydneyskolans forskning, framhåller att metoden har utformats så att den blir användbar 
i alla pedagogiska situationer. Genomgående visar utvärderingar att R2L höjer elevers läs- och 
skrivförmåga samt att elever utvecklas fortare oavsett vilken bakgrund och ålder de har (Rose 
& Martin 2013, s. 158). 

Vidare beskriver Rose och Martin (2013, s. 159–160) att elever utan tillräcklig läsförmåga för 
att delta i undervisningen är klart mindre benägna att visa intresse och vara aktiva deltagare i 
undervisningen. Rose och Martin menar att de elever som anses lågpresterande har ett sämre 
deltagande i klassrummet och att det ofta sker nivågrupperingar av elever i klassrummen för att 
komma förbi problemet med kunskapsklyftorna, men resultatet av detta är att klyftan mellan 
hög- och lågpresterande elever växer. Därmed behöver lärare verktyg för att omforma 
klassrumsinteraktionen så att alla elever blir engagerade och får stöd, och fortsätter utvecklas.  

Rose och Martin (2013, s. 162) beskriver metoden utifrån interaktionsmönstret IRF, där läraren 
inför varje uppgift (interaktionscykel) börjar med att ställa en relevant fokusfråga till den 
uppgift som eleverna är engagerade i, exempel på uppgift är att diskutera ett ämne, läsa en text 
eller konstruera en ny text. Eleverna svarar på lärarens fråga, antingen svarar de utifrån vad de 
nyss lärt sig, från den text som lästs eller från tidigare erfarenheter. Läraren lyssnar in och 
utvärderar svaret för att ge återkoppling till eleven. Svaret från eleven ger läraren förståelse för 
elevens förkunskaper och läraren kan därefter utveckla undervisningen. 

Strategierna som Rose och Martin (2013, s. 168–171) beskriver motsvarar en trestegsmodell 
som kan ta olika riktningar beroende på syfte. Inledningsvis får eleverna förförståelse, en 
förberedelse inför läsning. Därefter ges en kort beskrivning av det ämne eller den bakgrund som 
eleverna behöver känna till för att få tillgång till och förståelse för texten samt för att skapa 
engagemang. Förberedelsen kan även koppla ihop ett kapitel i litteraturen med det kommande 
kapitlet. När förberedelsen är klar högläser läraren texten. Om det är en berättelse som är i 
fokus, får eleven kunskap om den strukturen genom att R2L fokuserar på modellen orientering 
– komplikation – upplösning.  

Rose och Martin (2013, s. 175) fortsätter beskriva interaktionscykeln genom att avsluta steg 1, 
där sammanfattningsvis förberedelsen, högläsningen samt diskussion av text är slutförda. Steg 
2 kan ta två riktningar, beroende på om slutprodukten ska vara att skriva en ny text, eller om 
målet är att eleverna ska tillägna sig kunskaper om sin egen läsning och tillägna sig textens 
innehåll med en djupare förståelse. 

Kortfattat beskrivs steg 2 genom att läraren styr klassen med ledtrådar till texten som möjliggör 
att alla elever kan finna vart i texten som ledtråden leder. Det kan antingen vara en särskild 
mening med ett visst innehåll eller ett ord/begrepp. Läraren vägleder klassen till exakt vilka ord 
eleven i sin tur ska markera, exempelvis med en understrykningspenna. Läraren förbereder – 
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eleven fokuserar och identifierar – läraren bekräftar. Vanligtvis använder sig läraren av 
fokusfrågorna vem, vad, när, var och hur. När fokusfrågorna ställs är det dessa som ska 
identifieras av eleven när läraren vill att eleven ska tillägna sig kunskaper om detaljerad läsning. 
(Vi exemplifierar med att läraren vägleder klassen med ord som ”det första ordet i meningen 
talar om vem som sagan handlar om”. Vem är i det fallet fokusfrågan.) Ett arbete med 
synonymer eller omskrivningar ökar elevers förståelse för ord och begrepp, och det arbetet sker 
ofta under läsning. Allt sker utifrån elevernas tidigare erfarenheter och steg 2 kan användas i 
flera syften, exempelvis ordförråd, grammatik och läsförståelse (Rose & Martin 2013, s. 178–
183).  

Det tredje steget beskriver Rose och Martin (2013, s. 184–190) som gemensam och individuell 
omskrivning. Syftet är att eleverna ska tillägna sig ytterligare språkresurser genom att göra 
omskrivningar av texter, ofta utifrån de analyserade orden, begreppen eller meningarna från 
föregående steg, den detaljerade läsningen. Processen startar utifrån den redan kända texten 
med en gemensam omskrivning till att göra individuella omskrivningar. Även här kan steget 
utvecklas och fördjupas på lite olika sätt beroende på åldersgrupp och tidsaspekt. Att göra 
omskrivningar beskriver Rose och Martin som främjande för såväl högpresterande elever som 
de elever som kämpar med sin skrivning.  

Med gemensam och individuell konstruktion – att bygga hela texter – är målet inte om-
skrivningarna i sig, utan det är att ge eleverna språkliga resurser till sitt eget skrivande. Den 
gemensamma konstruktionen leder till att eleverna skriver lyckade texter i olika genrer. Detta 
steg utvecklar de strategier eleverna fått från de tidigare stegen. Alla steg har förberetts noga av 
läraren som fortsätter att stötta elevernas identifieringsarbete. Med utgångspunkt från 
exempelvis en saga skrivs en ny saga utifrån samma struktur men med nya karaktärer, platser 
eller händelser. Metoden går att använda på både skönlitterära och faktabaserade texter till alla 
åldrar oavsett ämne (Rose & Martin 2013, s. 190–192). 

Rose och Martin (2013, s. 11) beskriver Reading to Learn som en genrepedagogik. Det räcker 
enligt Rose och Martin att tillämpa metoden för att alla elever ska nå framgång. R2L innefattar 
undervisningsstrategier till läsning och skrivning. Även om metoden upplevs tidskrävande vid 
uppstart, menar Rose och Martin att den tiden tjänas in efter hand då planering för stödinsatser 
till elever som riskerar att inte nå godkänt uteblir.  

Vidare skriver Rose och Martin (2013, s. 13) att utvärderingar av metoden visar att klyftan 
mellan hög- och lågpresterande elever minskar. Rose och Martin beskriver att metoden oavsett 
lärare, stadium och geografiskt läge stöttar elevers utveckling av språk och enskilda 
ämneskunskaper. Kompetensutvecklingen som Reading to Learn har erbjudit har enligt Rose 
och Martin gett lärare insikt om språkets roll i elevernas lärprocess. 

3.4.2 En	läsande	klass	

En läsande klass startades på initiativ av mellanstadieläraren och barnboksförfattaren Widmark 
och metoden ger lärare verktyg att arbeta med lässtrategier i undervisningen (Rabén & Sjögren 
u.å.). En läsande klass är ett ideellt initiativ som startades 2013 och syftet med projektet är att 
göra barn och ungdomar läskunniga, att ge dem förutsättningar att lyckas i skolan för att sedan 
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bli en del av det demokratiska samhället (Bonnierförlagen u.å.). Forskarna Damber och Nilsson 
(2014) riktar kritik mot En läsande klass, de anser att materialet har allvarliga brister, bland 
annat att det saknas vetenskaplig förankring. De skriver att Widmark i materialets förord inte 
hänvisar med referens till den forskning han nämner, utan att han har ett mer allmänt 
förhållningssätt. 

En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies 
Instruction) och QtA (Questioning the Author). Under 1980-talet utarbetades modellen RT som 
genom fyra grundstrategier hjälper redan goda läsare med läsförståelse. De fyra strategierna 
utifrån RT är att förutspå, att reda ut oklarheter, att ställa frågor och att sammanfatta. TSI bygger 
på samma grundstrategier som RT. Det handlar om det utbyte av strategier som sker mellan 
lärare och elever samt den meningsskapande interaktion som sker mellan lärare och elever. 
Modellen QtA handlar om strukturerade textsamtal, vilket innebär att textens mottagare ställer 
frågor till texten som ifrågasätter författaren och texten. Läsaren ska utveckla kunskaper om 
författares påverkan på texters innehåll (En läsande klass 2017a). 

Begreppet läsfixarna, som metoden En läsande klass grundas på för att ge stöd till elevers 
läsförståelse, introducerades först av Westlund. Westlund är lärarutbildare och forskare med 
inriktning på elevers läsförståelse. Metoden med läsfixarna skapades för att hjälpa elever att 
förstå lässtrategier samt ge dem verktyg för att öka sin läsförståelse (En läsande klass 2017a). 

Genom en konkret studiehandledning med lektionsförslag knutna till texter som finns på En 
läsande klass hemsida kan alla landets lärare få inspiration och verktyg för hur de kan undervisa 
i lässtrategier med hjälp av de fem läsfixarna som beskrivs nedan (Trapp 2013). 

Spågumman används när eleverna tittar på omslag och titel eller rubrik för att försöka förutspå 
vad texten kommer att handla om. Det är även viktigt att innan läsning ta reda på vad det är för 
slags text, exempelvis faktatext eller skönlitterär text.  

Reportern ställer frågor till texten om funderingar angående det som finns i texten samt mellan 
och bortom raderna, som gör att texter får ett djup.  

Detektiven är den strategi eleverna tar hjälp av om de stöter på svårigheter och oklarheter med 
texten. Det består ofta av ord som är nya för eleverna, eller ord som de inte förstår. 

Cowboyen samlar in det som är viktigt i en text och sammanfattar. Elever behöver träna på detta 
för att bli medvetna om vad de behöver ha med sig inför fortsatt läsning.  

Konstnären är den strategi som eleverna använder när de föreställer sig egna bilder av det lästa. 
Det eleverna läser blir verklighet i huvudet, och det är viktigt att eleverna kan leva sig in i 
texten. Vad ser du? Vad hör du? Vad känner du? Vad tror du att det smakar? Med hjälp av 
sinnena kan eleverna ta fram inre bilder (En läsande klass 2017a). 

Möjlighet att använda läslogg och loggbok finns tillgänglig på enlasandeklass.se för att 
dokumentera arbetet med läsförståelsestrategier. Syftet med detta är att befästa kunskaperna om 
hur läsförståelsestrategierna används. Till en början är det bra att arbeta med läsloggen i 
helklass för att eleverna ska befästa kunskaperna om hur de ska gå tillväga för att sedan gå över 
till att arbeta individuellt. Det finns en självvärderingsmatris för årskurs 2 och 3 som ett 
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komplement till läsloggarna. Loggboken kan sedan användas som ett verktyg för att se hur 
eleverna har utvecklats när det gäller läsförståelsestrategierna – läsfixarna. Det finns också en 
Bedömningsmatris för litteratursamtal som eleverna i par eller i grupp kan använda när de 
diskuterar (En läsande klass 2017b). 
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4 Teoretisk	ansats	

Den teoretiska ansats som studien bygger på utgår från det sociokulturella perspektivet på 
lärande och presenteras i detta avsnitt. Teorin beskriver hur lärande sker mellan individer utifrån 
teoretikern och psykologen Vygotskijs (2001) lärandeteorier. Därefter presenteras begreppet 
litteracitet, som är ett övergripande samlingsnamn för de språkliga förmågor elever förväntas 
tillägna sig under sin skolgång. Begreppen sociokulturellt perspektiv och litteracitet anser vi är 
starkt förknippade med lärarens högläsning och metoder för språkutveckling.  

4.1 Sociokulturellt	perspektiv	

Genom det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö (2010, s. 18) hur människor formas och 
tillägnar sig kunskaper genom samspel med andra. Ur det sociokulturella perspektivet på 
mänskligt lärande är det av stor vikt att det betraktas genom ett kommunikationsperspektiv där 
språket är ett av människans viktigaste redskap för lärandet. Grupper eller enskilda individer 
tar i varje händelse och handling med sig någonting som kan användas i framtiden. Följaktligen 
är det mänskliga språket ett nödvändigt element för att både kommunicera och skapa kunskap 
(Säljö 2010, s. 34–37). 

Det är viktigt att barn ingår i en social inlärningsprocess för att utveckla ordförrådet. Den vuxna 
presenterar modeller för hur barn vidare kan förstå och använda texter. Där har högläsningen 
många och kraftfulla fördelar (Strid 2016, s. 74). Bråten (2008, s. 16) menar att mötet som äger 
rum mellan text och mottagare sker i ett sociokulturellt sammanhang och det är i samspel med 
andra som aktiviteten blir värdefull. Vygotskij förtydligar genom att skriva att ”det som barnet 
idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt” (Vygotskij 2001, 
s. 333). 

Det är lärares ansvar att ge elever de redskap och verktyg de behöver för att förstå och agera i 
omvärlden, vilket innebär både språkliga och fysiska verktyg (Säljö 2010, s. 20). Utifrån det 
sociokulturella perspektivet har termerna redskap och verktyg haft en speciell betydelse. Med 
redskap och verktyg menar Säljö de resurser människor har tillgång till, språkliga, intellektuella 
eller fysiska, som användes när människor agerar eller försöker förstå sin omvärld. Genom 
interaktion med andra människor blir vi delaktiga i ett samhälle som byggts av de färdigheter 
och kunskaper människor besitter. Genom att samspela med andra i olika verksamheter kan 
människor, trots enskilda begränsningar, nå goda resultat. Kommunikation och interaktion 
mellan människor är avgörande, och sociokulturella resurser skapas genom kommunikation 
(Säljö 2010, s. 20–22). 

Jakobsson (2017, s. 159) beskriver den närmaste utvecklingszonen, utifrån Vygotskijs teorier. 
Den närmaste utvecklingszonen förklarar den mellanmänskliga relation som framför allt 
fokuserar på situationer där vuxna och/eller barn interagerar och samarbetar med varandra i 
specifika situationer. Det genererar i sin tur ett lärande. Ett missförstånd som kan uppstå är att 
det endast är elever med lägre förståelse som gynnas av dessa situationer, men samtliga elever 
som deltar utvecklar nya kompetenser och kunskaper. De elever som har en högre förståelse 
utvecklas tack vare att de i en samarbetande situation ofta behöver omformulera, förklara, 
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argumentera och tänka om. Genom att lyssna på andra i en lärsituation förmedlas nya tankar 
och det bidrar till att elever får en annan persons syn på världen med nya tankegångar. I detta 
perspektiv kan utveckling och lärande också framgå som en förmåga att utveckla sitt tal och sitt 
agerande i specifika situationer genom att tillägna sig ord och begrepp som används vid dessa 
specifika tillfällen. 

En utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är förståelsen av människors olika sätt att 
förhålla sig till texter och hur de utvecklas. I första hand måste läsning förstås utifrån ett 
meningsskapande som kommer av en social och kreativ process. Den meningsskapande 
läsprocessen är dessutom förankrad i hur kommunikationen ser ut i samhället mer allmänt och 
dessutom vilka förväntningar som finns i olika institutioner, exempelvis skolan (Säljö 2005, s. 
209). 

Ur det sociokulturella perspektivet är litteracitet en fråga om sociala praktiker. Litteracitet 
sammankopplas med sociala och kulturella förhållanden och kan bara förstås inom sociala, 
kulturella och historiska sammanhang, det vill säga elevernas tidigare erfarenheter (Fast 2007, 
s. 35). Jakobsson (2017, s. 167) betonar att det sociokulturella perspektivet på utveckling och 
lärande är viktigt och en avgörande inspirationskälla, för att både förstå och kunna analysera 
formella lärprocesser i dagens samhälle. 

4.2 Litteracitet	

Litteracitet är ett komplext begrepp som har olika betydelser. Det engelska ordet literacy är ett 
vanligt förekommande begrepp som svenskspråkiga forskare i många fall anser passar bättre än 
den svenska översättningen. Fast (2007, s. 33, 2008, s. 40) påpekar att försök till goda 
översättningar har gjorts, men hon upplever att det varit problematiskt. Bagga-Gupta och Säljö 
(2013, s. 12) menar att begreppen literacy och literacies inte har några passande översättningar 
på svenska. Samtidigt hävdar Fast (2007, s. 33, 2008, s. 40) att forskare har upplevt det 
otillfredsställande att använda det engelska ordet literacy i texter skrivna på svenska, och vi har 
därför valt att använda det svenska ordet litteracitet i vår studie. 

Inom den vetenskapliga litteraturen på svenska är begreppet litteracitet etablerat och används 
inom det utbildningsvetenskapliga området (Bagga-Gupta 2013, s. 19). Forskare har inom det 
sociokulturella och socialhistoriska fältet implementerat begreppet litteracitet i sina analyser 
gällande människors kommunikation samt sociala praktiker. De menar att begreppet ger en 
vidare förståelse av kommunikation, där språket är i fokus. Bagga-Gupta och Säljö (2013, s. 
12) förklarar att ingen större skillnad görs mellan text och övrig språklig kommunikation inom 
begreppet litteracitet. 

Litteracitet är något som människor gör, och det ska inte ses som något avskilt från deras 
vardagliga aktiviteter. Litteracitet ska ses som en social praktik (Bagga-Gupta & Säljö 2013, s. 
15). Fast (2008, s. 39–42) beskriver att litteracitet handlar om att läsa och skriva och om elevers 
verbala förmågor. Även texter som kombinerar bilder och tryckt text (multimodala texter) har 
inkluderats i begreppet. Vidare beskriver Fast att de skriftspråkliga aktiviteter som kallas för 
litteracitet är komplexa och varierade. De innefattar inte endast kunskapen att avkoda ord, utan 
dessutom att kunna dra slutsatser, göra associationer, att förstå sambandet mellan det man läser 



 

12 

 

och vad man vet om världen, samt vad man har för tidigare erfarenheter av det lästa. Det innebär 
följaktligen att eleven bör ha god läsförståelse samt förmågan att förhålla sig kritisk till det lästa 
(Fast 2008). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet innefattar litteracitet språklig variation och hur 
individer förhåller sig till det som uttrycks i text. Begreppet litteracitet inrymmer därmed 
språkets olika funktioner. Människor interagerar med varandra med hjälp av olika verktyg 
oavsett om kommunikationen sker med olika språkliga varianter, till exempel genom text, bild 
och samtal. Det innebär att människor är symbolhanterande varelser, och symboliskt sett blir vi 
människor bara i gemenskap med andra (Bagga-Gupta 2013, s. 35–36). 

Fast (2008, s. 42–46) menar att litteracitet har olika former som användes i olika situationer i 
livet, så som hemma, i skolan, i arbetet och i olika fritidsaktiviteter. Varje gemenskap har sin 
specifika litteracitetsaktivitet där språket är kultur- eller kontextbundet. Vidare menar Fast att 
litteracitet handlar om att tolka symboler för kommunikation samt hur språket påverkar tankar 
och förståelse. Attityder och värderingar med tillhörande känslor är även de kopplade till 
litteracitet. Alla människor har erfarenheter av litteracitet och känslorna kan vara starka, 
antingen uttryckt i ett engagemang eller att elever känner ett motstånd till språkliga aktiviteter. 
De erfarenheter människor bär med sig påverkar den personliga utvecklingen, och alla har sin 
unika litteracitetshistoria. Ekonomiska förhållanden är en del som påverkar litteracitet och det 
finns skillnader i språkutvecklingen hos de barn som inte har böcker, i jämförelse med de barn 
som har tillgång till böcker i hemmet. 

Familjen har stor betydelse, och enligt Fast (2008, s. 49) socialiseras barn in i skriftspråket 
främst av föräldrar, syskon samt andra närstående sett ur ett litteracitetsperspektiv. Att skriva 
och läsa är en del av det sociala och kulturella livet. Skriftspråksanvändningen är en integrerad 
del i människans sätt att tänka, tro, tala, agera, värdera och känna. Barn får med sig vanor från 
sin familj som är befästa hos barnen. Variationerna är stora beroende på familj, främst på grund 
av familjens sociala och kulturella tillhörighet. Fast (2008, s. 55) beskriver vanor som en 
produkt av föräldrarnas och de tidigare generationernas historia. Vanor är i ständig förändring 
eftersom människor ständigt utsätts för yttre omständigheter. Vidare beskriver Fast (2008, s. 
85) att utmärkande drag för att förstå litteracitet utifrån läsandets och skrivandets roll i olika 
familjer är att alla barn har sin egen litteracitetshistoria. 

För att utveckla litteracitet och läsning behöver barnet ett antal förebilder, gärna vuxna i barnets 
omgivning som läser och berättar. Tillgång till litteratur är en fördel, hemma, hos far- och 
morföräldrar, på biblioteken och i skolan. Det är även viktigt att ge tid till läsningen och hitta 
motivationen (Ingemansson 2016, s. 16). 
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5 Tidigare	forskning	

I detta avsnitt presenterar vi forskning och litteratur inom det valda området som är betydelse-
full för vår undersökning. Inledningsvis presenteras forskning om språkutveckling och vidare 
presenteras högläsningens betydelse. Därefter tar vi upp skönlitteraturens möjligheter för att 
sedan behandla komplexiteten i bedömning av språkutveckling. Slutligen presenteras vad som 
är viktigt för elevernas läslust och på vilket sätt tid påverkar framgångsrik språkutveckling 
genom lärarens högläsning av skönlitteratur. 

5.1 Språkutveckling	

Enligt Strid (2016, s. 12–13) anser läsforskarna Stahl och Murray samt Stahl och Nagy att ord-
förråd och vokabulär inte bara är ett förråd fullt med ord, utan det innebär också att ha kunskap 
om vad orden betyder. Att förstå ordet (den receptiva kunskapen) och att kunna använda och 
uttala ordet (den produktiva kunskapen) innebär att förstå ordets form vilket innefattar hur det 
låter, uttalas, och vilken betydelse det har, samt i vilka sammanhang ordet används. När ett barn 
hör ett nytt ord behöver ordet sättas i olika sammanhang för att få en kvalitativ kunskap om 
ordet. Brogren och Isakson (2015, s. 16) framhåller att det är viktigt att bygga upp ett rikt 
ordförråd för att stärka språkets byggstenar (ord och begrepp), för språkutvecklingen hos elever. 
Genom att samtala i vardagssammanhang lär sig barn vanliga ord och begrepp, men forskning 
som Brogren och Isakson tagit del av pekar på, att både den egna läsningen och högläsningen 
har stort inflytande på utvecklingen av ord och begrepp som ger ett ökat ordförråd.  

Holmes och Thompson (2014, s. 39) har med utgångspunkt från en studie med elever i åldrarna 
8–12 sett att elever med begränsat ordförråd har svårare att hitta rätt ord när de vill förmedla 
sina tankar, dessutom har elever svårt att förstå andra personers idéer om ordförståelsen är 
begränsad. Genom exponering av skönlitteratur ökar elever sitt ordförråd genom tre nivåer av 
instruktioner. För det första, att muntligt höra ord beskrivas i specifika kontexter, för att sedan 
lyssna på hur ordet uttalas, vilket leder till elevernas förståelse av ordet när det förekommer i 
text. 

Strid (2016, s. 12–13) skriver att det inte räcker att lärare presenterar ett nytt ord vid enstaka 
tillfällen utan elever behöver bygga ett förståelsenät omkring orden och begreppen som läraren 
presenterar. För ett sådant kunskapsbygge krävs att lärare använder en medveten metod. Med 
hjälp av högläsning kan lärare introducera och samtala om ord och begrepp som är nya för 
eleverna, och med ord som de redan är bekanta med. Bråten (2008, s. 59) anser att en metod för 
lärare att utöka elevers ordförråd är att presentera definitioner och ge direkta och tydliga 
förklaringar av ord och begrepp som underlättar elevers förståelse av texter i olika 
ämnesområden. 

Arnqvist (1993, s. 30–38) framhåller att det finns flera teorier, från bland andra Piaget och 
Vygotskij, som kan förklara barns språkutveckling och Arnqvist beskriver sammanfattningsvis 
att det finns huvudsakligen tre förklaringar som behöver förstås. Den första är miljön, den yttre 
påverkan på barn, den andra är den medfödda förmågan hur barn utvecklar språket och slutligen 
den tredje förklaringen är utifrån en ömsesidig påverkan av arv och miljö. Bråten (2008, s. 47–
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57) anser utifrån sin forskning inom läsförståelse för elever i olika åldrar och förutsättningar att 
språkutvecklingen är viktig för att människor ska förstå och göra sig förstådda i samhället och 
det innefattar kunskaper i ordförståelse och läsförståelse. Bråten menar att läsförståelsen i sig 
innefattar ett flertal komponenter exempelvis kognitiva förmågor, förkunskaper, 
förståelsestrategier, kunskap om skriftspråk och läsmotivation. 

Språkutvecklingen och ordförrådet utvecklas som mest när barn befinner sig i förskoleåldern, 
men fortsätter att växa under hela livet och hur detta utvecklas beror på vilka förutsättningar 
som ges och har en stark koppling till mängden av högläsning med kvalité som barn får ta del 
av (Strid 2016, s. 16–18). Kåreland (2015, s. 212) menar att barns förutsättningar för språk-
utveckling är varierande beroende på de klasskillnader som finns i samhället. Det har tydligt 
påvisats att barn från höginkomsttagarfamiljer som ofta är högutbildade, har ett mer varierat 
språkbruk och betydligt fler ord än ett barn från låginkomsttagarfamiljer. Därefter poängterar 
hon att lärare har en viktig uppgift att ge elever möjligheter att tidigt komma i kontakt med 
litteratur för elevers språkinlärning och dessutom för deras utveckling i övrigt. Det är viktigt att 
lärare själv har grundläggande kunskaper om litteratur samt läsningens betydelse (Kåreland 
2015). 

Lundberg (2006, s. 44–45) som främst har forskat inom läsinlärning för de yngre åldrarna 
framhåller att yngre barn har ett stort inlärningsprojekt framför sig där det i genomsnitt handlar 
om att tillägna sig närmare 3 000 ord per år för att som vuxen åtminstone förstå 40 000–50 000 
ord. Det är lätt att överskatta ordförrådet hos barn när de kommer till skolan eftersom de flesta 
barn kan föra en dialog i vardagliga situationer. Det får inte glömmas bort att barn använder 
ickespråkliga gester och uttryck för att göra sig förstådda. Vardagliga samtalssituationer 
utvecklar inte ordförrådet i någon vidare bemärkelse, eftersom de ofta är situationsbundna. 
Skrivna texter är den mest effektiva metoden för utveckling av ordförrådet enligt Lundberg. 

Bråten (2008, s. 47–57) samt Brogren och Isakson (2015, s. 8) menar att talspråket eller elevers 
muntliga språkkompetens påverkar förståelsen av texter. Ordförrådet är grundläggande och har 
den största betydelsen för elevers språkkompetens. Elevers språkkompetens innefattar även 
förståelse för grammatik, medvetenhet om språkets strukturer, exempelvis elevens känsla för 
hur språket används i kommunikationssyfte. Elevers språkliga kompetens består även av verbalt 
minne, det vill säga elevens förmåga att ur minnet ta fram exempelvis ord, fraser samt meningar 
som är passande i sammanhanget. 

Bråten (2008, s. 89) framhåller att det finns ett tydligt samband mellan det tidiga tillägnandet 
av talspråket och senare läsförståelse. Elever med ett rikt talspråk har sannolikt en bättre 
läsförståelse i de senare skolåren, redan i andra klass sägs skillnaden mellan goda och svaga 
läsare etableras. Vidare skriver Bråten (2008, s. 58) att ordförrådstillägnandet bör få högsta 
prioritet och detta är något som lärare med fördel kan påverka genom undervisning. 

Brogren och Isakson (2015, s. 8–9) poängterar att en av skolans uppgifter är att stödja elevernas 
individuella språkutveckling utifrån den enskilda elevens förutsättningar. För att språket ska 
utvecklas behöver det användas i meningsfulla situationer. Elever bör få många tillfällen att tala 
och samtala i olika situationer där det för eleverna känns meningsfullt. Varje lärare, oavsett 
ämne, har ett ansvar att utveckla undervisningen så att den blir språkutvecklande för eleverna. 
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Det ska erbjudas tillfällen under skoldagen till språkanvändning och samspel. Alla elever har 
rätt till ett funktionellt språk och det ställer höga krav på alla lärare att ha de kunskaper som 
krävs för att tillgodose alla elever (Brogren & Isakson 2015). 

Brogren och Isakson (2015, s. 80) menar att av barns ordförråd kommer 80 procent från 
litteraturen de möter, vilket gör att högläsningen är helt avgörande för de yngre eleverna. 
Elevers ordförråd utvecklas när vuxna läser högt och genom detta förstår de stegvis hur ord 
byggs upp. Enligt Holmes och Thompson (2014, s. 40) bygger högläsning ordförrådet hos barn. 
Detta sker när de deltar i en delad bokupplevelse med en vuxen eller med andra barn och på ett 
kontinuerligt sätt ingår i sådana sammanhang. Kunskap främjas genom interaktiva situationer i 
både skolan och hemmet. De elever som får kämpa med sin egen läsning läser oftast färre 
böcker, samtidigt som de böcker de läser har färre ord. Därför är det viktigt att lärare fyller detta 
ordförrådstomrum genom att läsa böcker med ett rikt ordförråd. 

5.2 Högläsningens	betydelse	

Högläsningens betydelse och rika möjligheter till språkutveckling som senare leder till läs- och 
skrivutveckling hos elever kan inte nog betonas (Strid 2016, s. 74). Lundberg (2006, s. 40–42) 
och Strid (2016, s. 75–80) skriver att fördelarna är många och att vid högläsning uttalas orden 
med större precision och tydlighet än vid samtal. Högläsningssituationerna ger elever tillfällen 
att möta ett mer komplext språk. Högläsning leder även till förståelse av ords uppbyggnad. 
Dessutom möter elever nya ord och får därmed ett större ordförråd. Högläsning skapar 
förståelse för hur berättelser är uppbyggda vilket förbereder elevernas egen läsning och eleverna 
utvecklar även sin förmåga att skapa inre bilder. Högläsning öppnar elevers intresse för läsning, 
och de får upptäcka världar fyllda med äventyr, kunskap och glädje. Högläsningen bidrar också 
till att elever får öva sin koncentrationsförmåga (Lundberg 2006; Strid 2016). 

Brogren och Isakson (2015, s. 80), som tagit del av forskning av bland andra Molloy, Säljö och 
Vygotskij, framhåller högläsningens betydelse. Det är ett bra tillfälle att tillsammans både 
elever och vuxna förstå och prata om vad litteratur är och vilken betydelse den har för att förstå 
sin omvärld och sig själv. Högläsning ger också ett gott tillfälle att genom samtal kring 
skönlitterära texter arbeta med värdegrundsfrågor samt skolans demokratiuppdrag. Genom 
samtal utifrån skönlitteratur utvecklar elever sin förmåga att förstå samhället ur olika perspektiv 
och varför människor agerar på olika sätt. Det är extra viktigt att högläsningen i skolan blir av 
eftersom forskning visar att föräldrar läser allt mindre för sina barn. 

Ingemansson (2016, s. 25) som i sin forskning intresserat sig för elevers läsutveckling, särskilt 
för skönlitterär läsning inom samhällsorienterande ämnen, menar att upprepade rapporter visar 
att barn och ungdomar i svensk skola långt ifrån når de mål i läsförmåga som krävs för att 
studera vidare, få framgång på arbetsmarknaden och för personlig utveckling. Detta innebär att 
elever saknar den sorts litteracitet som fordras för livet. Hon menar att ett sätt att förhindra detta 
är att använda högläsning långt upp i åldrarna. Ingemansson (2016, s. 20) beskriver att hon med 
sina tidigare erfarenheter av läraryrket sett att om inte elever kan läsa en skönlitterär text och 
därefter inte kan återberätta och reflektera över innehållet, leder det till utebliven förståelse även 
i de andra ämnena. Hon vidhåller även att hennes högläsning till skillnad från elevernas i vissa 
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fall ickeautomatiserade tystläsning gjorde uppgifter begripliga och tydliga, och texterna mer 
förståeliga. Eleverna kan koncentrera sig på innehållet istället för att lägga kraft på att avkoda 
texterna.  

Körling (2012, s. 11) som har varit delaktig i arbetet med kursplanerna åt Skolverket poängterar 
att det är viktigt att texter får upplevas och att det förs resonemang kring dem. Om högläsning 
sker dagligen kommer förståelse av språkets struktur och texters uppbyggnad att bli mer 
lättillgänglig och naturlig i vardagen. Heimer (2016, s. 15) bekräftar vikten av högläsning, och 
menar att högläsning skapar motivation och intresse för böcker redan tidigt hos barn. Hon ser 
hur högläsningen skapar intresse för böcker och läsning och att den är viktig för att stimulera 
elevers språkutveckling. Genom högläsningen delar läsaren med sig av mönster för både textens 
innehåll och språkets uppbyggnad. Detta leder till många resonemang kring nya ord och deras 
betydelse. 

Med några enkla medel kan en förbättrad läsning nås i skolorna menar Ingemansson (2016, s. 
22). Hon förtydligar vikten av att högläsning och berättande ska vara stående inslag från födseln 
och sedan fortsätta uppåt i åldrarna. Elever ska omges av texter i olika varianter och tillgången 
till olika sorters böcker, både skönlitteratur och facklitteratur riktad till olika åldrar och 
läsmognad, ska vara god. Hon framhåller även att regelbundna besök på skolbibliotek med 
kunnig personal där nya böcker finns att tillgå är ett måste. Därefter återkommande och 
strukturerade boksamtal. Det ska finnas tid till läsning under skoldagen i alla åldrar, och en 
läsande lärare som kan hitta god litteratur till textsamtal kan skapa engagemang och blir en god 
förebild för eleverna. Slutligen lägger hon vikt vid att skönlitteratur bör användas i fler ämnen 
än svenska.  

Körling (2012, s. 8–9) menar att när läraren gör texten synlig och interagerar med eleverna 
blir högläsningsstunden en gemensam upplevelse som är språkutvecklande. Det kan börja i det 
lilla samtalet i en liten högläsningssituation där vuxna gör något med det skrivna genom att 
berätta och förklara med flera ord. Elevers ordförråd utmanas samtidigt som det bygger på deras 
tidigare erfarenheter. Liberg, Folkeryd och af Geijerstam (2013, s. 92) beskriver att byggande 
av textvärldar och föreställningsvärldar är en del av det som kan ge mening åt läsning. För att 
möjliggöra detta behöver elever röra sig i texten genom att gå på djupet, fundera över motiv 
och de känslor som uppstår, vilka samband och relationer som beskrivs. Det krävs att textens 
mottagare kan förstå text på raderna, mellan raderna och med utgångspunkt från raderna, vilket 
sker i ett samspel och motspel mellan de föreställningar och förväntningar textens mottagare 
får utifrån texten. 

Språkforskaren Langer (2005, s. 9) betonar utifrån ett sjuårigt forskningsprojekt med elever 
från och med årskurs 1 att litteratur kan användas för att bilda litterära föreställningsvärldar. 
Langer (2005, s. 29) beskriver föreställningsvärldar som ett byggande där elever skapar 
sammanhang och mening, där elevens insikter förändras, byts ut och växer under tiden eleven 
får förståelse av texten. Hon poängterar att föreställningsvärldar kan vara ett kunskapsbygge 
eller en språkupplevelse, men hon framhåller att det snarare innebär vad någon tänker, känner 
och anar. Byggandet sker ibland medvetet men ofta obemärkt under tiden eleven bygger sin 
förståelse. 
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Toth (2013, s. 206) har utifrån en studie om ordförrådstillägnande under högläsning som är 
riktad mot yngre elever sett att ett gott klassrumsklimat är grundläggande. Vidare beskriver hon 
att det behövs strategier för hur elever vågar vara delaktiga. Ett sätt för detta kan vara att 
använda parsamtal som en metod under högläsningstillfällena. Toth har under sin studie låtit 
elever samtala med varandra parvis om nya ord och begrepp. Hon har därmed sett att 
samtalsstrategin leder till trygga elever som vågar ta för sig och vill lära sig nya ord i jämförelse 
med innan strategin tillämpas, eftersom några elever känner rädsla att uttrycka sig i 
klassrummet. 

Körling (2012, s. 18) menar att med högläsningen följer mycket som lärare inte tänker på, så 
som grammatiken, formen, genrerna, orden, begreppen, ordförrådets tillväxt, gemenskapen 
samt att det skrivna är något som är spännande och informationsrikt. I högläsningen får elever 
tillträde till en mängd olika världar där de möter olika röster och känslor. Jönsson (2007, s. 52) 
har i sin studie Litteraturarbetets möjligheter i årskurserna F–3 sett att det grundläggande 
arbetet om värdegrunder är viktigt för att alla elever ska känna sig trygga. Körling (2012, s. 27) 
skriver att genom högläsning utvecklar människan empati samt förmågan att byta perspektiv, 
det vill säga hur det är att vara människa. 

När vuxna läser högt för barn/elever artikulerar den vuxna tydligare och språkljuden är lättare 
att höra. Genom högläsning möter elever meningsuppbyggnad och grammatik vilket betyder 
att elever får mycket på köpet när de får böcker lästa för sig (Brogren & Isakson 2015, s. 80). 
Vad som är viktigt i sammanhanget med den egna läsningen jämfört med högläsningen är att 
den första läsundervisningen i skolan sällan använder ett utmanande språk som stärker 
elevernas ordförråd, på grund av detta har högläsningen en betydande roll för elevernas 
ordförrådsutveckling (Brogren & Isakson 2015, s. 50–51). 

Strid (2016, s. 86–88) framhåller att högläsning är en ordförrådsutvecklande metod, men den 
sker inte isolerat utan de nya ord och begrepp som eleverna får möta behöver kopplas till 
elevernas tidigare erfarenheter för att bygga på deras tidigare ordförråd. Elever behöver även få 
tid och tillfällen att använda de nya orden i varierande sammanhang efter läsning. 

5.3 Skönlitteratur	i	undervisningen	

”När en bok slås upp välkomnas vi till en ny värld, och det prasslar trivsamt när man vänder 
sidorna i boken” (Kåreland 2015, s. 214). Idag framhålls litteraturens betydelse för att få goda 
samhällsmedborgare med demokratiska värderingar och därmed är det viktigt att ha god 
läsförmåga och läsförståelse för att kunna förstå och ta del av texter som finns i samhället 
(Kåreland 2015, s. 196–197). Det är angeläget att väcka elevers intresse och läslust för 
skönlitteratur, vilket innebär att om detta ska möjliggöras måste även lärarnas läslust och 
intresse för skönlitteratur stimuleras (Kåreland 2015, s. 13). 

Kåreland (2015, s. 211) framhåller att all läsning ökar ordförrådet, och att skönlitteratur kan 
bidra till förståelse som verkar mot stereotypa könsroller, rasism och extremism, vilket i sin tur 
är bra, men skönlitteratur är värdefullt i sig. Skolverket (2016a, s. 247) beskriver att elever ska 
möta skönlitteratur som på olika sätt utvecklar människan.  
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I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider 
och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och 
annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 
identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

Skönlitteratur som är skapad för barn kan definieras som barnlitteratur, men för den delen är 
inte barns läsning och barnlitteratur begrepp som är liktydiga (Kåreland 2015, s. 11–12). 
Barnlitteratur har historiskt sett använts med syfte att uppfostra, och den har starka band till 
pedagogiken. Barnlitteratur har dessutom en viktig roll i samhället, med ett undervisande och 
socialiserande syfte (Nikolajeva 2004, s. 20). 

Nikolajeva (2004, s. 235–236) skriver utifrån sin forskning om barnlitteratur att en vanlig 
fördom är att barnlitteratur har ett fattigare språk än vuxenlitteratur. Vidare menar Nikolajeva 
att barnboksförfattare kan undvika ord och begrepp som tenderar att vara obekanta för barn. 
Det kan dock vara ett medvetet val av barnboksförfattare att skriva med ett enklare språk, som 
ett konstnärligt grepp. Det förekommer ofta att ord och fraser upprepas, det här hör också till 
författarens medvetna val som stöd för mottagarens minne. Upprepningarna som sker används 
både som en struktur och som ett stöd för barnlitteraturens didaktiska syfte så att berättelsen 
kan berika samt träna läsarens ordförråd. Författarna kan också använda sig av långa, krångliga 
och ovanliga ord med avsikt, för att fånga läsarnas nyfikenhet, samt för att stimulera barnens 
språkliga utveckling. Ett exempel på detta är hur Astrid Lindgren använder sig av 
gammalmodiga och ovanliga ord och ger förklaringar till läsaren under berättandets gång, som 
en naturlig del av berättelsen, vilket Nikolajeva menar är ett utmärkt drag för att utöka elevernas 
ordförråd. 

Skönlitteratur innefattar ofta en förmedling av information, men syftet är i första hand att 
skönlitteratur ska förmedla en estetisk upplevelse. Skönlitteraturens språk är på många sätt 
avsiktligt flertydigt, och det innebär att läsaren behöver göra en tolkning av det skrivna. Alla 
sinnen tilltalas av detta vilket stimulerar det intellektuella och emotionella hos mottagaren 
(Nikolajeva 2004, s. 236).  

Löthagen och Staaf (2009, s. 15), verksamma lärare med lång erfarenhet av både yngre och 
äldre elever, har utifrån forskning inom läsområdet sett att kombinationen av skönlitteratur och 
litteratur som är faktabaserad ger mottagaren en djupare förståelse. Om elever endast läser 
faktatexter om exempelvis historiska händelser, såsom krig eller tidsepoker, kan kunskapen om 
olika fakta bli svår att ta till sig om elever inte får förståelse för sammanhanget när den sätts i 
olika perspektiv. Förståelsen om vad olika händelser innebär för mänskligheten kan gå förlorad. 
Balans mellan skönlitterära texter och faktatexter resulterar i att elever berikas och får 
fördjupade språkkunskaper samt ämneskunskaper. 

I dagens samhälle krävs det att människor utvecklar förmågan att läsa texter på ett djupare plan 
menar Kåreland (2015, s. 205–206) som framhåller samtalets avgörande betydelse om det lästa. 
Det måste skapas möjligheter i skolan för samtal och skönlitteraturen kan fungera som en god 
utgångspunkt för detta genom strukturerade boksamtal. Vidare menar hon att undersökningar 
visar att boksamtal inte sker i skolorna i någon större utsträckning och att det sällan sker någon 
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uppföljning av elevers läsning. Kåreland menar att lärare i regel uppfattar läsning av 
skönlitteratur främst som ett redskap för att öka elevers ordförråd och utveckla språkliga 
färdigheter.  

Nikolajeva (2004, s. 250) poängterar att de bästa förutsättningarna att socialiseras till att bli 
kompetenta läsare finns i barndomen. Vuxna har ett ansvar att vara goda förebilder som ska 
förmedla barnlitteratur. För att elever ska bli kompetenta läsare måste lärare lära dem olika 
lässtrategier genom att tillsammans integrera och placera texten i sociala, kulturella samt 
litterära sammanhang som är relevanta. 

5.4 Bedömning	av	språkutveckling	

Westlund (2013, s. 1–5, 23) skriver utifrån sin avhandling om bedömning av elevers 
läsförståelse, att det är svårt att bedöma exempelvis läsförståelse eller andra förståelseprocesser, 
som är en ämnesöverskridande färdighet. Lärare vet att elever behöver god läsförståelse i alla 
ämnen och att det påverkar elevers studieframgångar. Westlund menar att elever inte ska lämnas 
ensamma med att utveckla sin läsförståelse och därför behöver lärare aktivt undervisa om vilka 
metoder som är effektiva att använda för att förstå texter. Både lärare och elever behöver vara 
överens om vad som är god läsförståelse och hur den konstrueras, vilket förutsätter dialog och 
samspel. De verktyg som anses goda att använda till bedömning av läsförståelse är ett 
processorienterat bedömningsverktyg, vilket innebär att läraren gör bedömningar under 
elevernas lärande, med avstämningspunkter för att tydliggöra om mål uppfyllts. Westlund 
(2013, s. 10–14) menar att didaktikens grundfrågor är viktiga för undervisningens planering 
och är kopplade till bedömningens syfte för att se progression hos elever.  

Langer (2005, s. 119) framhåller att det är viktigt att lärare är medvetna och använder 
fortlöpande bedömning. En lärare behöver vara medveten om vad bedömningen är till för och 
hur den ska användas. Hon menar att läsaktiviteter ger individuell utveckling och kunskaperna 
är personliga vilket ger lärare möjlighet att bedöma elever vid specifika ögonblick och inte 
endast utifrån situationer där summativ bedömning används. 

Jakobsson (2017, s. 168), menar att när det kommer till att utvärdera elevers kunskaper och 
förståelse kan det sociokulturella perspektivet hjälpa till. Skriftliga prov är fortfarande den 
vanligaste formen av bedömning för att utvärdera vad elever har tillägnat och lärt sig och vid 
dessa tillfällen är elever oftast isolerade från varandra. Westlund (2013, s. 64) hävdar att det 
inte är tillräckligt att mäta elevers förståelse av texter genom provsituationer, utan varje lärare 
bör vara medveten om att kontinuerliga bedömningar i olika läsutmaningar är viktigt. Läraren 
får då förståelse för elevers metakognition, motivation, engagemang samt elevers förmåga att 
göra självbedömning. Dessa aspekter är viktiga för lärares planering för fortsatt undervisning. 

Vidare förklarar Westlund (2013, s. 55) att det finns ett samband mellan ordkunskap, ordförråd 
och läsförståelse. Hur undervisningen kan ordnas för att elever på bästa sätt ska utveckla 
ordförrådet råder det skilda meningar om och likadant vad gäller hur det på bästa sätt kan 
bedömas. Det finns stora brister vid bedömning av elevers ordförråd. Svårigheten ligger i att 
det är svårt att bedöma med exakthet hur stort ordförråd en elev har. Det finns många olika 
definitioner av vad ordförråd är, och skillnaderna kan exempelvis vara vilka ord eleverna känner 
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till, själva använder språkligt eller producerar i text. Sambandet mellan läsförståelse och 
ordförråd kan förklaras med ordmedvetenhet vilket genererar kunskaper om och intresse för 
ord och deras betydelse. Sambandet gäller därmed orden som läses i texten samt läsförståelsen 
som helhet, men det är förhållandet mellan dessa båda som gör bedömningen svårhanterlig och 
forskare ser detta fenomen som en fortsatt utmaning. 

Bråten (2008, s. 80) framhåller att lärare bör bedöma styrkor och svagheter hos varje enskild 
elev i relation till bland annat språkutvecklingen, för att möjliggöra och genomföra en individ-
anpassad undervisning. Vidare förklarar han att när motivationen för läsning är låg måste 
insatser för att öka läsmotivationen komma i första hand. 

5.5 Läslust	

Läsmotivation är en viktig del i läsförståelsen tillsammans med muntlig språkkompetens, 
kognitiva förmågor, förkunskaper, förståelsestrategier och kunskap om skriftspråk (Bråten 
2008, s. 80). Att få lyssna till högläsning menar Strid (2016, s. 76) hjälper elever att skapa 
läslust, engagemang och intresse för litteraturen. Kåreland (2015, s. 198) anser att det är naivt 
att utgå från att alla elever kan utveckla intresse och läslust för litteratur. Hon menar vidare att 
lusten till läsning till viss del är könsrelaterad; flickor läser mest i jämförelse med pojkar främst 
från hem med lägre studiemotivation. 

Det är viktigt med förståelse för det lästa för att läsningen ska få mening poängterar Schmidt 
(2013, s. 110–111). Schmidt är forskare inom barns läsande och skrivande i relation till bland 
annat flerspråkighet samt språkutvecklande förhållningssätt. Hon menar att om inte förståelsen 
finns hos eleverna, väcks inte intresse eller motivation, utan läsningen blir något annat än 
lustfylld. Det kan bli en innehållslös aktivitet utan mening eller mål. Delar som är viktiga för 
att elever ska vilja läsa samt läsa vidare är förundran och glädje över det lästa och att få dela 
detta med andra är ytterligare ett sätt att få detta att gro. Om målet är att få elever att förstå 
innehållet i texten, återge, dra enkla slutsatser, tolka och värdera innehåll och språk, krävs det 
att eleverna läser aktivt och kan ställa nödvändiga frågor till texten. Grundförutsättningen är att 
texter som används är motiverande, elevnära och begripliga för eleverna. Avståndet mellan text 
och läsare behöver brytas ned och ovilliga läsare kan bli aktiva läsare genom olika metoder som 
exempelvis strukturerade textsamtal tillsammans med andra (Schmidt 2013, s. 106). 
Ingemansson (2016, s. 176–177) menar att när förståelse uppstår formas nya kunskaper, vilket 
leder till ytterligare kunskaper som ökar elevens motivation, i detta fall läslust. 

Alla elever har inte läsglädje eller läslust med sig när de börjar i skolan och Ingemansson (2016, 
s. 176–177) menar att det är oerhört viktigt att skolan fokuserar på arbetssätt som gagnar alla 
elever så att de kan erövra läsglädje. Eleverna behöver ingå i sociala sammanhang som 
innehåller aktiviteter som ger förståelse av texter. Motivationsmöjligheterna är lika 
betydelsefulla oavsett om de kommer utifrån omgivningen eller om motivationen skapas inifrån 
människan. Att få möjligheten att delta i ett socialt lässammanhang är nödvändigt för eleverna 
om de ska nå skolframgång och få självförtroende. Vidare menar Ingemansson att det är av stor 
vikt att samarbeta med hemmen för att ge dem insikten om värdet av läsning och hur hemmet 
kan bidra till läslust.  
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Ingemansson (2016, s. 178) nämner viktiga delar för att öka motivationen i läsningen hos elever 
för att läsningen ska kännas relevant i deras liv och i den utvecklingsfas de befinner sig i. 
Skolbibliotek och tillgången till en stor mängd texter samt inflytande över vad som ska läsas 
anser Ingemansson vara viktigt. Ytterligare viktiga delar för motivationen är att elever får stöd 
och tid från lärare, samt att de får interagera socialt och får återkoppling på tankar som leder till 
djupare förståelse. Att elever känner att de lyckas, får syn på sin egen läsprocess och kan ta sig 
an svårare texter leder till ökad läslust och slutligen är det av stor vikt att ha en läsande lärare. 
Bråten (2008, s. 77–78) framhåller att motivationen påverkar vad människor väljer att göra 
vilket leder till att elever med hög läsmotivation läser oftare, vilket i sin tur leder till bättre 
förståelse för det lästa. Detta gynnar ordavkodningsfärdigheterna, utvidgar ordförrådet och 
utvecklar förståelsestrategier. 

Lärare bör se till att elever får läsa olika sorters texter och att göra medvetna val av texter 
(Ingemansson 2016, s. 30). Läsning är en demokratifråga och att förstå är en grundförutsättning 
för att komma vidare i livet med studier och arbete. Barn som visar på ovilja mot läsning 
behöver motiveras och bokprat kan vara en metod för det. Ingemansson (2016, s. 175) skriver 
att utöver lässtrategier är läsglädje och motivation viktiga faktorer för att ha möjlighet att 
utvecklas till en god läsare. Lärare har ett stort ansvar att entusiasmera och stötta, eftersom 
lärare som läsare har möjlighet att föra över intresset och glädjen för läsningen till elever. När 
lärare förklarar och visar genom handling hur textsamtal, läsning och kunskapande går till, 
förstärks sammanhangen mellan dessa tre aktiviteter för elever, och läsandet kan ta fart på 
riktigt. 

5.6 Tid	

För att få en framgångsrik högläsningsstund menar Holmes och Thompson (2014, s. 41) att det 
är viktigt att få boken att kännas levande. De menar att det krävs mycket planering för att 
högläsa för elever. En lärare bör inte bara välja en bok utan att ha läst den innan och hittat 
specifika delar i boken som gör den speciell, både för underhållning och för inlärning. De menar 
exempelvis att lärare ska kunna välja delar ur litteraturen som de inte behöver läsa, utan istället 
muntligt berätta, för att komma åt de delar ur litteraturen som antingen bär handlingen framåt 
eller utifrån lärarens syfte med högläsningen. 

Chambers (2011, s. 45) framhåller att elever ska få regelbunden tid till läsning och att det ger 
mening till andra aktiviteter i skolan där inslag av läsning förekommer. Chambers (2011, s. 37) 
menar att skolans kvalitet kan mätas utifrån hur mycket tid lärare avsätter till läsaktiviteter och 
hur lärare anstränger sig för att låta läsning vara en värdefull aktivitet där andra aktiviteter inte 
inkräktar. Elever behöver även få tid till att bläddra i böcker, detta för att skapa engagemang 
och inse att litteratur är viktigt. 

Westlund (2013, s. 66) skriver att lärare behöver fundera över varför den metod som valts 
används för förståelseprocesser och varför metoden används på bekostnad av någon annan 
metod. Lärare behöver göra medvetna didaktiska val och överväganden om vad som ska få tid 
i klassrummet, vilket är i linje med vad som kallas för framgångsrik undervisning. Ingemansson 
(2016, s. 43) poängterar att tid är en förutsättning för att läraren ska förbereda läsningen på ett 
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grundligt sätt som gagnar kunskapsbyggandet. Det medvetna arbete som lärare gör utifrån 
högläsningens syfte menar Ingemansson och Langer (2005, s. 164) bör ske i kollegialt 
samarbete. Jönsson (2007, s. 22) framhåller att den tid hon tillsammans med sitt lärarlag ägnat 
åt pedagogiska diskussioner varit nödvändig och givande för både elever och lärare. 

För att elever ska tillägna sig läsvanor som stärker deras egen läsning menar Jönsson (2007, s. 
15, 60, 156) att det till stor del handlar om att skapa tid och ro för läsning både i hemmen och i 
skolan. Varje enskild elev behöver få utvecklas efter sina egna förutsättningar där det 
gemensamma arbetet i klassrummet kan bli inspiration till den enskilda elevens utveckling. En 
viktig aspekt för att elever ska tillägna sig rutiner för läsning är att ge elever tid; de behöver 
hjälp med att hitta böcker de vill läsa, samt även olika typer av stöd.  
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6 Metod	

I följande del beskriver vi vårt val av metod till vår undersökning där vår teoretiska ansats utgår 
ifrån det sociokulturella perspektivet. Kvalitativa intervjuer används för att få djupare förståelse 
i det vi avser att undersöka. Intervjuerna vi gör är semistrukturerade och inför intervjuerna 
används en enkät som ett urvalsinstrument. Nedan beskrivs metodvalet kvalitativa intervjuer 
samt studiens material och urvalsgrupp, genomförande, metodkritik och slutligen etiska 
aspekter vi tar hänsyn till. 

6.1 Kvalitativa	intervjuer	

En av de viktigaste formerna av kvalitativa intervjuer är semistrukturerade intervjuer. Semi-
strukturerade intervjuer ger intervjuaren möjlighet att avvika från det på förhand skrivna 
frågeschemat. Vid kvalitativa intervjuer finns det ofta inledande frågor som beskriver vem 
informanten är och därmed värdesätts informanternas egna uppfattningar och synsätt. I 
kvalitativa intervjuer riktar sig intresset mot informanternas ståndpunkter och det är önskvärt 
att intervjuerna följer informanternas redogörelser, eftersom det ger relevant information om 
vad de anser är viktigt. Kvalitativa intervjuer används när forskaren vill ha detaljerade svar till 
skillnad från en kvantitativ metod där syftet är att generera svar som snabbt kan bearbetas och 
kodas (Bryman 2011, s. 413).  

Med valet av kvalitativa intervjuer ges möjlighet att utforma ett frågeschema där vi kan röra 
oss fritt mellan intervjufrågorna. Varje intervju blir unik och något olik de andra, beroende på 
vårt och informantens sätt att röra sig över frågeschemat (se bilaga 2). Bryman (2011, s. 419) 
menar att detta resulterar i att kvalitativa intervjuer kan vara flexibla och följsamma beroende 
på den riktning intervjun tar. Det motiverar vårt val av semistrukturerade intervjuer eftersom vi 
är intresserade av informationen, i detta fall från lärarna själva. Det möjliggör att lärarna får 
svara med egna ord och chans för oss att ställa följdfrågor på sådant vi anser är relevant eller 
av intresse. Frågeschemat är strukturerat med frågor som genererar öppna svar från 
informanterna, frågorna vi ställer ska täcka vårt undersökningsområde, men det sker utifrån 
informanternas erfarenheter. Intervjufrågorna har utformats tematiskt för att underlätta 
hantering av materialet. Våra tematiska utgångspunkter är lärarnas högläsning, språk-
utvecklande metoder och tid. Vid hantering av vårt material framkommer behov av ytterligare 
teman: bedömning, elevens delaktighet och läslust. 

6.2 Material	och	urval	

En kvantitativ enkät är den metod vi i första hand använder för att göra ett urval inför 
intervjuerna, med frågor som leder informanterna till på förhand valda svarsalternativ, med 
möjlighet att utveckla svaren med egna kommentarer (se bilaga 1). Utifrån ett trettiotal svar på 
vår enkät görs ett urval, där sex klasslärare enskilt deltar i våra semistrukturerade intervjuer.  

Vårt urval utgörs av behöriga lärare i årskurserna 1–3 utifrån en enkät. Undersökningen sker i 
en stad i Västerbottens län och en mindre ort i Gävleborgs län. Genom att göra ett målinriktat 
urval av informanterna från enkäten gör vi ett strategiskt urval av lärare som intervjuas, som vi 
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anser kan bidra till vår undersökning. Utifrån enkätsvaren väljs informanter som anger att de 
använder metoder som är språkutvecklande vid högläsning av skönlitteratur. Urvalet sker 
utifrån att informanterna är relevanta för undersökningens syfte (Bryman 2011, s. 434). 

De semistrukturerade intervjuerna av sex lärare ger oss information om deras metoder vid 
högläsning med skönlitteratur och språkutvecklande syften. Bryman (2011, s. 436) menar att 
det är svårt att på förhand veta hur många personer som behöver intervjuas för att uppfylla den 
teoretiska mättnad som krävs, det vill säga tillräckligt med material för studiens trovärdighet. 
Antalet enkätinformanter och intervjuinformanter begränsas med motiveringen att vi har en 
begränsad tidsram att förhålla oss till. 

6.3 Genomförande	

Enkäten delas ut till 30 behöriga lärare i årskurserna 1–3 och besvaras under vår närvaro. Vi får 
29 besvarade enkäter. Därefter tillfrågas sex lärare som uppger att de använder 
språkutvecklande metoder om de vill delta i vår undersökning och samtliga accepterar. 
Intervjuerna genomförs enskilt och planerad tid för varje intervju är cirka 30 minuter, dock 
förekommer variation i intervjuernas längd (11–40 minuter). Vi bor på skilda orter och fördelar 
enkäter samt intervjuer lika mellan oss, däremot har vi tagit del av varandras material och 
behandlat det tillsammans. De informanter som deltar i studien presenteras i avsnitt 7.1. 

Intervjuer är sannolikt den vanligaste kvalitativa forskningsmetoden enligt Bryman (2011, s. 
433), samtidigt menar han att det är en tidsödande process. Tidsmässigt får man räkna med fem 
till sex timmar för att transkribera en timmes intervju och det finns en risk att det blir mycket 
pappersarbete under analysen. Fördelen med transkribering är att informanternas formuleringar 
finns kvar och används efter relevans i undersökningen. Den negativa aspekten av 
transkriberingar av intervjuer leder till stora textmassor och är tidskrävande (Bryman 2011, s. 
429–430). Detta måste vi ta hänsyn till inom tidsramen för vår undersökning. 

Att analysera data från den kvalitativa undersökningen har ingen särskilt utformad regel vilket 
den kvantitativa metoden har, och Bryman (2011, s. 511) menar att det inte alltid är något man 
behöver sträva efter. Det är med en generell strategi kvalitativa data analyseras vilket Bryman 
menar ger forskaren hjälp, en referensram som stöd för att analysera materialet som är relevant 
för undersökningens syfte. 

Fejes och Thornberg (2015, s. 28) anser att forskare får en mer central roll i analysen om fokus 
är att se närmare på och kategorisera olika sorters tillvägagångssätt, vilket i vår undersökning 
handlar om lärarnas metoder i samband med högläsning av skönlitteratur. Hur vi kategoriserar 
kommer av våra tidigare erfarenheter och vår bakgrund i form av ett teoretiskt intresse samt 
tidigare läst litteratur. Fejes och Thornberg (2015, s. 28) menar att det bildas en speciell relation 
under en forskningsstudie mellan forskaren och forskningsämnet. Med det menas att forskare 
inte har tillgång till en helt otolkad verklighet, vilket kan innebära att verkligheten inte återges 
på ett direkt och exakt sätt. 

Vårt intresse riktas mot de intervjuade lärarnas tillvägagångssätt och personliga beskrivningar 
av företeelser gällande vårt syfte. Med tanke på detta analyserar vi vårt intervjumaterial med 
delar från den narrativa analysstrategin som är relevant för vår undersökning. I den narrativa 
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analysstrategin kan man med hjälp av delmodellen tematisk analys lägga tonvikten på vad som 
sägs och inte hur det sägs (Bryman 2011, s. 528–530). I vårt fall lägger vi vikt vid vad infor-
manterna säger, vilket senare diskuteras och sätts i relation till tidigare forskning. Resultaten 
kan bli av betydelse först när man reflekterar, tolkar och relaterar dem till en teoretisk nivå 
(Bryman 2011, s. 532). 

6.4 Metodkritik	

Kvantitativa forskare är ibland kritiska mot den kvalitativa forskningsmetoden, då de anser att 
undersökningarna blir alltför subjektiva. Kvalitativa resultat kan färgas och vinklas av 
forskarens personliga uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Det är svårt att 
inte skapa en relation till informanterna och detta är också en bidragande orsak till att resultatet 
kan påverkas (Bryman 2011, s. 368). I den här undersökningen har vi med människor att göra, 
inte siffror och vi har förståelse för att detta kan påverka oss och därför försöker vi förhålla oss 
neutrala och opartiska. Vid ett neutralt förhållningssätt menas att vi ska vara lyhörda för vad 
informanten säger och vid senare transkribering återge informanternas uppgifter så korrekt som 
möjligt utan våra personliga åsikter och värderingar. 

I vårt fall används en enkät som urvalsinstrument för att välja vilka av informanterna som vidare 
ingår i den kvalitativa undersökningen. Det som kan upplevas svårt vid en enkät är om 
frågeställningarna skapar frågetecken för informanterna, och det inte finns möjlighet att få 
ytterligare förklaringar (Bryman 2011, s. 229). I vårt fall närvarar vi när lärarna svarar på 
enkäten, men är medvetna om att misstolkningar kan ske, trots slutna frågeställningar. 

De undersökningar som grundar sig på intervjuer i den kvalitativa metoden menar Bryman 
(2011, s. 440) skapar en mer ytlig kontakt i jämförelse med deltagande observationer. 
Intervjuerna bygger på informanternas verbala information. Det sociala samspel som sker i 
klassrummet som kan vara intressant i sammanhanget kan gå förlorat. Genom att utesluta 
observationer går vi miste om hur de metoder lärarna anger för språkutveckling i samband med 
högläsning av skönlitteratur fungerar i praktiken. Bryman (2011, s. 443) menar att intervjuer 
kan skapa en onaturlig kontext vilket kan ge upphov till påverkanseffekter av olika slag, men 
observationer ger sannolikt upphov till större påverkanseffekter i jämförelse med intervjuer. 

Kvalitativa data från intervjuerna kan utgöra ett omfattande och ostrukturerat textmaterial som 
kan bli svårt att analysera (Bryman 2011, s. 510). Det omfattande textmaterialet från inter-
vjuerna medför en tidskrävande process i jämförelse med en kvantitativ undersökning, där 
avläsning av exempelvis en enkätundersökning inte är lika tidskrävande. Trots detta anser vi att 
en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt är ett bra 
alternativ för vår undersökning. Med intervjuer får vi, utifrån lärarnas egna ord, förståelse för 
lärarnas metoder vid högläsning av skönlitteratur med ett språkutvecklande syfte. 

6.5 Etiska	aspekter	

Några av de etiska principerna gällande forskning som vi tar hänsyn till är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innebörden i informationskravet 
är att informanten informeras om undersökningens syfte samt att hen blir informerad om vilka 
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moment som hör till undersökningen. Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätt att 
bestämma över sin medverkan, och med konfidentialitetskravet belyses vikten av att 
personuppgifter behandlas med största konfidentialitet. Det sistnämnda, nyttjandekravet, 
innebär att insamlade uppgifter får användas endast till det angivna ändamålet (Bryman 2011, 
s. 131–132). 

Vidare poängterar Bryman (2011, s. 429) att inspelningsutrustningen kan få informanten att 
känna sig obekväm, samtidigt som han menar att utrustningen har ett värde i sig vid intervju-
tillfällena. Inför intervjuerna har vi försäkrat oss om att informanterna tillåter oss att använda 
inspelningsutrustning och erbjudit oss att endast anteckna om informanten så önskar, vilket 
aldrig var nödvändigt, men vi för anteckningar för säkerhets skull om problem med tekniken 
skulle uppstå. Det är viktigt att vi som intervjuar är lyhörda och får informanterna att känna sig 
trygga.  
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7 Resultat	och	analys	

Här redovisas resultatet från de semistrukturerade intervjuerna som genomförts med sex 
klasslärare, med fingerade namn. Resultatet presenteras i tematisk ordning och det ställer vi i 
relation till tidigare forskning. Först får läsaren ta del av en presentation av informanterna för 
att sedan ta del av resultatet som är framställt i följande teman: lärarnas tillfällen för hög-
läsning, lärarnas metoder för högläsning med språkutvecklande syften, lärarnas bedömning av 
språkutveckling, elevernas delaktighet och interaktion, tidsaspekter och lärarnas avsikter med 
läsningen. De effekter av högläsning som lärarna lyfter fram framkommer i flera av avsnitten.  

Syftet med undersökningen är att se hur lärare arbetar med högläsning av skönlitteratur i 
årskurserna 1–3 och med vilket syfte. Det är framför allt metoderna för att främja elevers 
språkutveckling som är av intresse. Vi är intresserade av att se vad lärare gör för att utveckla 
elevers litteracitet, framför allt ordförrådstillägnandet, som krävs för att kunna förstå vardagliga 
texter som vuxen. Vi anser att ett gott ordförråd och därtill en god läsförståelse är viktiga 
komponenter.  

7.1 Presentation	av	informanter	

Anita är en kvinna som arbetar på en skola i en mindre ort i Hälsingland. Hon är klasslärare i 
en årskurs 1 och har arbetat som lärare i 11 år. Hon har lärarlegitimation i ämnena svenska åk. 
1–7, matematik åk. 1–9 samt svenska som andraspråk åk. 1–3. Intervjun ägde rum i hennes 
klassrum efter skoldagens slut. Vi sitter ostört, endast några skrattande barn låter i bakgrunden 
utifrån skolgården. 

Barbro är en kvinna som arbetar på en skola i en stad i Västerbotten. Hon är klasslärare i en 
årskurs 2 och har arbetat som lärare i 17 år, varav de senaste åren på lågstadiet. Hon har lärar-
legitimation i ämnena matematik, naturorienterande ämnen och bild åk. 1–7, svenska som 
andraspråk och engelska åk. 1–6 samt är behörig i alla ämnen åk. 1–3. Intervjun ägde rum i 
hennes klassrum efter skoldagens slut. Vi sitter ostört under intervjutillfället. 

Carin är en kvinna som arbetar på en skola i en mindre ort i Hälsingland. Hon är klasslärare i 
en årskurs 1, har arbetat som lärare i 22 år och har ett år kvar till pension. Hon har lärar-
legitimation i svenska och samhällsorienterande ämnen åk. 1–7. Intervjun ägde rum på efter-
middagen i hennes klassrum. Det var tyst och lugnt, men informanten hade förkylningsbesvär 
som påverkade intervjutillfället något med korta pauser. 

Doris är en kvinna som arbetar på en skola i en stad i Västerbotten. Hon är klasslärare i en 
årskurs 1 och har arbetat som lärare i 22 år. Hon har lärarlegitimation i alla ämnen åk. F–3, samt 
ämnena svenska, samhällsorienterande ämnen, engelska och idrott upp till åk. 7. Intervjun ägde 
rum i ett grupprum intill hennes klassrum. Trots att det var under skoldagen, på förmiddagen, 
fanns inga störande moment som påverkade intervjun. 

Eva är en kvinna som arbetar på en skola i en mindre ort i Hälsingland. Hon är klasslärare i en 
årskurs 3 och har arbetat som lärare i 10 år. Hon har lärarlegitimation i ämnena svenska, 
matematik, engelska, naturorienterande ämnen och nästan alla samhällsorienterande ämnen åk. 
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1–6. Intervjun ägde rum under skoldagen i ett mindre rum intill hennes klassrum. Det var 
relativt tyst och ostört. 

Frida är en kvinna som arbetar på en skola i en stad i Västerbotten. Hon är klasslärare i en 
årskurs 3 och har arbetat som lärare i 20 år. Hon har lärarlegitimation i alla ämnen utom idrott 
åk. F–3. Hon är även behörig i svenska och samhällsorienterande ämnen upp till åk. 7. Intervjun 
ägde rum på förmiddagen i ett litet personalrum och det fanns inga störande moment. 

Det skiljer sig något hur mycket informanterna framträder i resultatredovisningen. Det beror 
dels på att några intervjuer var längre, dels på att några informanter var mer bekväma i intervju-
situationen. 

7.2 Lärarnas	tillfällen	för	högläsning	

Det informanterna har gemensamt är att de dagligen använder högläsning med skönlitteratur i 
undervisningen, men vid olika tillfällen och på olika sätt. På frågan om när de använder 
skönlitteratur i undervisningen svarar Anita att högläsning nästan alltid sker vid fruktstund, 
vilket även Carin gjorde tidigare. Carin berättar att hon under senare år har flyttat 
högläsningstillfällena till efter lunch, för att fokus ska bli att lyssna till högläsningen istället för 
intag av frukt. Frida nämner att hon har en elev med hörselnedsättning där förstärkare används 
i klassrummet, och därför undviker hon högläsning vid fruktstund med hänsyn till eleven 
eftersom eleven inte hör när hen tuggar. Det Frida gör är att hon anpassar sin undervisning på 
ett inkluderande sätt. Att ett sådant hänsynstagande är viktigt stöds av Brogren och Isakson 
(2015, s. 8) som menar att man ska ta hänsyn till den enskilda elevens förutsättningar för att 
stödja elevens individuella språkutveckling. 

Barbro säger att hon högläser både för avkoppling och för att eleverna ska få njuta av att få 
lyssna på högläsning, vilket överensstämmer med ett av Carins och Fridas syften med 
högläsning. Att få njuta av högläsningen stärks utifrån vad Brogren och Isakson (2015, s. 81) 
framhåller angående högläsning av skönlitteratur, att det inte bara handlar om inlärning, utan 
det är även ett trevligt sätt att umgås. Brogren och Isakson menar att eleverna och den som läser 
högt kommer varandra nära genom högläsningen och att det leder till en gemensam upplevelse 
att prata om. Känslan av trygghet och närhet är något som gör högläsningen lockande och 
attraktiv. 

Barbro förklarar att högläsning kan användas för att få ett lugnare klimat i klassrummet. Anita 
och Eva beskriver att de använder högläsning av skönlitteratur även under särskilda lektioner, 
för att gå djupare in i texter vid högläsning då olika läsförståelsestrategier används. Eva 
beskriver att högläsning av skönlitteratur ibland används som inspiration inför skrivuppgift. 

Carin, Frida och Doris framhåller att de använder högläsning av skönlitteratur främst för ett 
språkutvecklande syfte. Bråten (2008, s. 58) understryker att med ett språkutvecklande syfte 
har skolan och läraren god potential att påverka ordförrådet i en positiv riktning genom 
undervisning, och Bråten poängterar att ordförrådstillägnandet bör prioriteras. Doris berättar 
även att hon använder högläsning av skönlitteratur när de arbetar med något område inom NO 
eller SO. Carin arbetar på samma sätt som Doris, men tidigast i årskurs 2. 
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7.3 Lärarnas	metoder	för	högläsning	med	språkutvecklande	syften	

Anita framhåller att den metod hon använder med ett språkutvecklande syfte för högläsning av 
skönlitteratur är En läsande klass (se avsnitt 3.4.2), vilket även Barbro, Doris och Frida gör. 
Carin och Eva nämner att de kan inspireras av En läsande klass och de använder vissa delar 
från den metoden till sitt eget arbetssätt. Vidare nämner Anita och Eva en annan metod vilken 
används som en skriftlig språkutvecklande strategi, där eleverna ofta får skriva texter i direkt 
anslutning till högläsningen. Den metoden heter Reading to Learn (se avsnitt 3.4.1). 

I samband med att Anita nämner Reading to Learn känner hon sig osäker om det räknas som 
en metod till högläsning, men förklarar att hon alltid inleder en skrivprocess med högläsning 
genom att Reading to Learn tillämpas. Hon beskriver att Reading to Learn utgår från lärarens 
högläsning för att sedan tillsammans med eleverna titta på specifika ord och begrepp. Även om 
syftet med Reading to Learn oftast är att framställa en text, som en skrivprocess, kommer 
textframställningen från ett högläsningstillfälle som är språkutvecklande. Den osäkerhet Anita 
känner angående om skrivuppgifter i anslutning till högläsningen är en metod till högläsningen 
anser vi är obefogad eftersom Lundberg (2006, s. 45) framhåller att skrivna texter är en god 
metod för ordförrådstillägnandet.  

Vidare beskriver Anita att hon vid vissa tillfällen planerar en särskild högläsningslektion där 
hon går djupare in i texten. Hennes syfte är vid dessa tillfällen mer riktat mot att lära eleverna 
att ta till sig vad de läser. Hon förklarar att det finns många barn som bara sitter där och inte 
förstår. Anitas sätt att förhålla sig till djupläsning, där lektionen med högläsning syftar till att 
ge eleverna metoder för förståelse av det lästa, överensstämmer med ett synsätt hos 
Ingemansson (2016, s. 179). Ingemansson framhåller att ett dialogiskt klassrum utifrån 
högläsning leder till ökad förståelse samt till en högre nivå av litteracitet hos eleverna. Om 
elever får dela sina tankar med varandra, leder detta till utökade kunskaper. Vidare beskriver 
Toth (2013, s. 206) att tillfällen med samtal om texter inte endast är språkutvecklande utan 
också ger eleven specifika strategier för hur eleven ska tillämpa olika strategier på sin egen 
läsning och förståelse. 

Eva beskriver att beroende på syfte arbetar hon med vissa delar av metoden Reading to Learn, 
exempelvis när hon vill utvidga ordförrådet och begreppsförståelsen. Eleverna får vid dessa 
tillfällen tillsammans med läraren plocka ut de svåra orden och använda synonymer som är 
lättare för eleverna att förstå, för att sedan skriva en ny text med de nya orden. Hon menar att i 
denna skrivprocess får eleverna även förståelse för de svåra orden. 

Barbro, Doris och Frida använder En läsande klass och de anser att eleverna har lätt att ta till 
sig den metoden med hjälp av läsfixarna (för vidare förklaring se 3.4.2) som stöd. Alla tre menar 
att En läsande klass är en metod, en lässtrategi, som tillämpas innan läsningen, under tiden de 
läser och efter läsningen. Doris säger att hon framför allt använder den metoden när hon 
högläser skönlitterära böcker, men även faktaböcker. Hon beskriver också hur hon använder 
metoden En läsande klass för att på storbild diskutera text och bild tillsammans med eleverna. 
Frida säger att hon arbetade mycket medvetet med En läsande klass när hennes nuvarande treor 
gick i första klass. Nu arbetar hon med inspiration från En läsande klass, vilket även Carin 
beskriver. Det lärarna beskriver, att de använder en medveten metod till högläsning, menar 



 

30 

 

Brogren och Isakson (2015, s. 51) har en betydande roll för hur eleverna på bästa sätt ska 
utveckla sitt språk. 

Till skillnad från de övriga informanterna uttrycker Carin att hon inte har en vedertagen 
utarbetad metod, utan lutar sig mer mot sin erfarenhet, även om hon uttrycker att hon inspireras 
av En läsande klass och ibland kan använda vissa verktyg från Reading to Learn. Hon menar 
att hennes arbetssätt är att ge eleverna den skatt som bokvärlden erbjuder, att få uppleva böcker 
som gynnar elevernas intresse för böcker. Vidare säger hon att det är viktigt att lärare väljer ut 
böcker till sin högläsning. ”Det är viktigt att kunna boken, för att dra ihop något avsnitt ibland” 
vilket Carin beskriver som att ”pratberätta”, för att se till att eleverna inte tröttnar och tappar 
intresset. Det Carin beskriver som att hon pratberättar delar av böcker nämner Holmes och 
Thompson (2014, s. 41) är en god strategi som lärare behöver kunna, för att få en framgångsrik 
högläsningsstund där boken känns mer levande, vilket skapar engagerade elever. 

Carin anser att högläsning för barn är viktigt, även om de själva är goda läsare. Hon menar att 
hon högläser svårare böcker än vad eleverna själva kan läsa. Det Carin poängterar när hon säger 
att hennes högläsning har en högre nivå än elevernas egna böcker förklarar Brogren och Isakson 
(2015, s. 50–51) med att lärarens högläsningsbok har ett mer utmanande språk som stärker 
elevernas ordförråd ytterligare i jämförelse med de böcker eleverna själva läser. Detta har en 
betydande roll för elevernas ordförrådsutveckling. Att det är viktigt att fortsätta högläsa även 
för goda läsare, framhåller Körling (2012, s. 7) som ytterst viktigt för att upprätthålla lärarens 
språkutvecklande uppdrag. 

Carin säger att hon ofta samtalar med barnen om böcker. Ofta handlar dessa samtal om vad som 
gör en bok bra, vilka inslag som behövs, exempelvis spänning, sorg, kärlek eller om litteraturen 
handlar om något djur. Hon menar att under läsårets gång utvecklas elevernas samtal utifrån 
erfarenheten de får med sig av boksamtalen. Att ge eleverna möjligheten att få tala om böcker 
för att få vidare förståelse och skapa mening är betydelsefullt enligt Jönsson (2007, s. 49). 
Jönsson tillägger att det är betydelsefullt för en elev att få ha lyssnare till det eleven vill återge 
eller förklara. 

7.3.1 Fördelar	och	nackdelar	lärarna	uppger	utifrån	val	av	metoder	

Barbro, Doris och Frida tycker att En läsande klass gör eleverna medvetna om och uppmärk-
samma på textens innehåll och det blir en naturlig del av läsningen. Frida uttrycker att hon ser 
att eleverna använder de strategier En läsande klass beskriver. Hon anser att när eleverna får 
erfarenhet av metoden blir det för dem enkelt och konkret att använda den till sin egen 
förståelse. Det sättet att tillägna sig olika tillvägagångssätt för att förstå texter som Frida 
beskriver framhåller Strid (2016, s. 74) som en viktig del i undervisningen. 

Doris förklarar att när En läsande klass introduceras för eleverna behöver läraren arbeta mycket 
med metoden tillsammans med klassen. Det är viktigt för att göra eleverna medvetna om att det 
är en strategi som de använder, och som de övar på, vilket sedan blir en naturlig del för eleverna. 
Anita säger att En läsande klass är bra för elever som har lättare för att samtala än att skriva. En 
läsande klass erbjuder bra diskussionsunderlag.  
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Carin menar att En läsande klass ger inspiration och konkreta förslag till läsning. Hon säger 
också att metoden bekräftar hennes tidigare arbetssätt och tänker att En läsande klass också 
öppnar upp litteraturens värld. För henne känns det även trovärdigt eftersom materialet är 
utvecklat för att barn ska bli goda läsare och få läsförståelse utan att skaparna av materialet 
tjänat några pengar på det. 

Anita och Eva ser fördelar med Reading to Learn, båda känner att alla elever kan vara med, alla 
kan. Metoden bygger på att få elever att lyckas, och det är ett uppmuntrande sätt som skapar 
engagerade elever. Fördelen Anita och Eva ser med tanken att alla elever ska känna att de lyckas 
bekräftar Ingemansson (2016, s. 178) som en viktig del för att öka motivationen hos eleverna. 
Reading to Learn går dessutom att använda till alla ämnen och Anita och Carin anser att 
verktygen ur metoden är mycket användbara, speciellt inom samhällsorienterande och 
naturorienterande ämnen där läraren först ger eleverna förförståelse för texten, sedan läser den 
högt, för att sedan plocka ut specifika ord eller begrepp och där eleverna till sist tränar att skriva 
om texten eller berätta med egna ord. Förförståelsen som Anita och Carin menar att de ger 
eleverna inför högläsningen är ett sätt att överbrygga från något som eleven redan vet till att 
skapa nya kunskaper, enligt Schmidt (2013, s. 115). Vidare framhåller Schmidt att undervisning 
i strategier som är hållbara för elevens läsförståelse är av stor vikt där text stämmer överens 
med elevens förförståelse. Om innehållet är känt för eleven kan slutsatser dras, information och 
idéer kan tolkas och textens språk och innehåll kan värderas och granskas. Eleven får även 
lättare att sammanfatta om eleven fått förförståelse av textens innehåll. 

Barbro, Doris och Frida tycker att En läsande klass är en bra metod att använda när de arbetar 
med faktatexter i bland annat NO- och SO-ämnena. Doris berättar att hon arbetar med fakta-
texter på ett mer utvecklat sätt nu med En läsande klass jämfört med tidigare. Hon menar också 
att eleverna får en bättre förståelse för fakta om hon inkluderar en skönlitterär text till ämnet, 
exempelvis en historisk händelse. Doris beskriver att hon gärna inkluderar texter från 
skönlitteraturen för att öka förståelsen och ge eleverna inlevelse i kombination med fakta-
baserade texter. Det är ett arbetssätt som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet poängterar 
Löthagen och Staaf (2009, s. 15). 

Barbro och Doris säger att de inte kan hitta några nackdelar med En läsande klass; de tycker att 
metoden är bra. Anita anser att En läsande klass är svår att använda i andra ämnen än svenska 
där det oftare förekommer faktatexter. Hon säger också att det är svårt att få med alla elever i 
samtalen och få dem engagerade. 

Eva uttrycker att Reading to Learn kan vara mycket tidskrävande. Det är meningen att man ska 
göra alla delmoment, men hon anser att hon sällan hinner göra dem innan hon känner att hon 
måste gå vidare. Anita tycker att Reading to Learn till en början när metoden var relativt ny för 
henne tog mycket tid med både eleverna och planeringen, men nu när hon är insatt i den går det 
bra. Carin är något mer negativt inställd till Reading to Learn, och hon tycker att det är svårt att 
använda metoden fullt ut på elever i årskurs 1. Reading to Learn ger henne verktyg till hur man 
”benar ut en text”, men aldrig konkreta förslag eller inspiration till texter att arbeta med. 
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7.3.2 Metodernas	inkluderingsmöjligheter	

Eva och Anita anser att Reading to Learn har ett inkluderande arbetssätt, då metoden från början 
utvecklades till svaga elever. Arbetssättet bygger på att alla elever är med, och läraren är hela 
tiden medveten om elevernas förståelse och ger ledtrådar och förklarar så att alla ska förstå. Eva 
säger att hon redan i årskurs 1 använder metoden fullt ut och det var inga problem för elever 
med svenska som andraspråk. Det Eva nu testar utifrån Reading to Learn är att alla läser högt 
tillsammans, så kallad korusläsning. Det får också med de svaga läsarna. Carin säger att lärarens 
högläsning i sig är ett inkluderande arbetssätt, eftersom ”alla deltar på samma villkor”. Ingen 
behöver känna prestationsångest. Frågor till texten, inför texten eller en kort sammanfattning 
efter texten gynnar språkutvecklingen för alla elever. Carin upplever även att elever som har 
svenska som andraspråk utvecklar ordförråd och ordförståelse av hennes högläsning. 

Doris tycker att En läsande klass inkluderar alla elever eftersom det hela tiden bygger på 
elevernas egna erfarenheter, och vilka associationer varje enskild elev får. Det finns inga rätt 
och fel menar hon. Barbro menar att eftersom En läsande klass handlar om muntlig 
kommunikation, samtidigt som hon högläser, så lär eleverna av varandra, vilket hon anser är 
inkluderande. Frida tycker att En läsande klass är så pass konkret att det gynnar alla elever även 
vid ung ålder samt även elever med svenska som andraspråk. Hon ser också att elever med 
särskilda behov gynnas av detta arbetssätt. Det finns elever som kan känna sig stärkta av att 
vara en av läsfixarna, vilket Frida menar kan gynna vissa elever som annars inte vågar ta plats. 

Alla informanter har uttryckt att metoderna de använder vid högläsning är inkluderande samt 
att högläsningen i sig är inkluderande, genom att se till att alla elever deltar i språkliga 
aktiviteter vid högläsningen. Informanternas inkluderande arbetssätt beskriver Bjar och Liberg 
(2010, s. 17) som ett sätt att stödja alla elevers språk-, tanke- och kunskapsutveckling. Skolan 
behöver möta varje elev utifrån varje elevs förutsättning och ge dem olika språkliga redskap 
som den enskilda eleven får möjlighet att använda tillsammans med andra. 

7.3.3 Förmågor	som	utvecklas	

Utifrån Reading to Learn anser Eva att det främst är elevernas förmåga att förstå texter som 
utvecklas, samt deras förmåga att läsa. Vidare säger Anita att samma metod utvecklar många 
språkliga förmågor, där eleverna bygger på sin läsförståelse och får fler begrepp, men framför 
allt är det ordförrådstillägnande. Anita menar att om eleverna utvecklar en bra läsförståelse och 
förstår många ord och begrepp så utvecklas språket; alla delar leder till en helhet. Carin säger 
också att ordförrådet blir rikare och att elever utvecklar ord och begrepp vid högläsning även 
om hon utgår från ett eget arbetssätt.  

Anita och Carin beskriver att det behövs en rad olika språkliga förmågor för att nå en god 
läsförståelse. Det är ett synsätt som Bråten (2008, s. 47ff) lyfter fram. Bråten beskriver att 
eleven behöver tillägna sig en rad olika förmågor, det vill säga alla de språkliga förmågor som 
är betydelsefulla för elevens språkutveckling, bland annat ordavkodning, talspråk, skriftspråk, 
förståelsestrategier och de kognitiva förmågorna. Det innefattar att eleven behöver tillägna sig 
ett gott ordförråd för att nå en god läsförståelse. 
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Doris säger att ”alla områden runt språkutveckling kommer med på köpet” när hon arbetar 
utifrån En läsande klass, men hon nämner även andra förmågor, som att reflektera, utvärdera 
och jämföra. Carin nämner också att förmågan att reflektera utvecklas utifrån hennes arbetssätt. 
Vidare säger Doris att hon inte saknar något med En läsande klass, när det gäller språk-
utveckling och högläsning, att hon inte behöver komplettera med något annat. Barbro och Frida 
nämner båda två att En läsande klass utvecklar elevernas läsförståelse, ordförståelse och 
begreppsförståelse. Frida nämner också att ”eleverna genom högläsning utvecklas i att ta sig an 
texter på egen hand”.  

Körling (2012, s. 11) framhåller högläsningens betydelse när den sker i samtal med eleverna. 
Eleverna tillägnar sig då kunskaper om språkets struktur och texters uppbyggnad, vilket även 
Heimer (2016, s. 15) poängterar. Samtidigt ser både Körling och Heimer hur högläsningen som 
eleverna får uppleva skapar en läsmotivation som har betydelse för den enskilda läsningen och 
språkutvecklingen. Det Körling och Heimer framhåller överensstämmer med Fridas erfarenhet 
av att hennes högläsning leder till elevernas egen läsutveckling. 

7.3.4 Litteracitet	–	ett	överordnat	begrepp	för	språkutveckling	

Informanterna är osäkra inför begreppet litteracitet och ger varierande svar på vad litteracitet 
betyder för dem. Fast (2008, s. 39) och Säljö (2005, s. 208) menar att litteracitet är ett komplext 
begrepp och begreppets innebörd kan variera beroende på tolkning.  

Anita, Eva och Frida nämner att litteracitet för dem är hur elever tar till sig och förstår olika 
slags texter. Anita lade även till att begreppet innefattar den språkliga förmågan, hur man 
verbalt för ett samtal utöver texter. Carin säger att det ”har allt med språket att göra” och på 
vilket sätt man ”greppar språket och gör det till sitt”. Bagga-Gupta och Säljö (2013, s. 12) och 
Fast (2008, s. 39–42) menar att begreppet litteracitet ger en förståelse av kommunikation med 
språket i fokus och ingen större skillnad görs mellan text och övrig språklig kommunikation.  

Barbro är osäker på begreppet men nämner att det kanske handlar om att jobba med böcker, 
och Doris menar att det handlar om att eleverna ska få tillgång till olika slags genrer redan i 
årskurs 1 för att de ska utveckla ordförrådet och för att de ska bli bekanta med olika slags texter. 
Ingemansson (2016, s. 22) säger att elever ska omges av olika slags texter och genrer inom 
skönlitteratur, samt även facklitteratur som är anpassad till elevernas ålder. 

7.4 Lärarnas	bedömning	av	språkutveckling	

Doris nämner att hon använder Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1, men hon menar att 
det absolut bästa för henne för att se progression i språkutvecklingen är att titta på elevernas 
egna texter. Doris uppfattning är att på lågstadiet får läraren genom att regelbundet titta på 
barnens texter kontroll på om eleverna utvecklas som de ska eller inte. Hon menar att även om 
eleverna gör stavningstester och ordförrådstester är det ändå när eleverna använder sitt språk i 
exempelvis egna texter som lärare ser utvecklingen. Frida och Barbro säger att de inte använder 
något specifikt bedömningsverktyg för att se elevernas progression i språkutvecklingen. 
Westlund (2013, s. 10–14) menar att någon form av bedömning är en förutsättning för planering 
av undervisningen och för att se elevernas progression. 
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Det finns bedömningsmaterial till Reading to Learn men det menar Anita gäller bedömning av 
en skriftlig text, men det är enligt henne inte ett material där man direkt ser progression på 
språkutvecklingen och ordförrådet. Elevernas texter ger ett underlag för bedömning av hur de 
har tillägnat sig ord och begrepp, men Anita säger att hon inte ser allt i texterna, speciellt inte 
hos de elever som tycker att det är jobbigt att skriva, så när hon tänker efter är det inte rättvist 
att bedöma alla genom texterna. Både Carin och Anita nämner att det finns tester som görs i 
årskurs 1, från bland annat Skolverket och DLS. DLS är ett diagnostiskt material, en mätbar 
undersökning av elevers läs- och skrivförmåga. Vidare säger Anita att bedömningarna utifrån 
testerna riktar sig mer mot läshastighet och läsförståelse. 

Bedömningsmaterialet från Reading to Learn menar Anita är på sätt och vis svårt att använda 
eftersom tillvägagångssättet är att alla elever gör exakt samma saker samtidigt tillsammans. Det 
är vid dessa tillfällen svårt att se vad var och en egentligen har tillägnat sig. Därefter säger hon 
att de arbetar med texter vid andra tillfällen då hon ser utveckling av elevernas ordförråd. Anita 
använder ingen specifik bedömningsmatris eller bedömningsmall där elevens språkliga kom-
munikation mäts. En sådan anser hon vore bra att ha. Westlund (2013, s. 1–5, 23, 64) menar att 
bedömning inte kan synliggöras endast genom provsituationer utan hon menar att det behöver 
vara ett processliknande bedömningsverktyg som förutsätter kommunikation och samspel. 

Eva använder lärandematriser som utformats på hennes arbetsplats, där hon kan se var eleven 
ligger kunskapsmässigt i varje delmoment, exempelvis muntlig framställning. Eleverna får 
själva också se och bedöma sina egna förmågor och hur de ligger till enligt matrisen. Sedan 
använder hon även Skolverkets bedömningsmaterial för årskurs 3. 

7.5 Elevernas	delaktighet	och	interaktion	

”Interaktionen sker under tiden jag läser” säger Eva. Interaktion sker mellan text och elev, 
mellan elev och elev samt mellan lärare och elev. Reading to Learn går ut på att man först 
förbereder eleverna inför högläsning, där Eva diskuterar tillsammans med eleverna innan varje 
kapitel, vad som hänt och vad de tror kommer att hända. Det är något som även Carin, Barbro, 
Doris och Frida gör vid sin högläsning. Anita säger att Reading to Learn ställer frågor till texten 
och de arbetar mycket med synonymer och motsatsord. Reading to Learn liknar i vissa 
avseenden En läsande klass eftersom båda metoderna ställer frågor till texter. Genom att ställa 
frågor till texter får eleverna strategier för att exempelvis ta reda på vad ett ord betyder, och om 
svar på frågorna finns i texten.  

Anita menar att hon från första klass först och främst ger eleverna en mall eller metod för hur 
de själva kan hantera frågor till texten. Därefter arbetar hon med eleverna för att de ska veta hur 
och att de ska ta för sig i klassrummet, det vill säga hur de kan interagera med varandra och 
texten. Hon brukar visa det genom att själv avbryta vid svåra ord, och leder in eleverna till en 
efterföljande diskussion. Anita menar att en lärare måste arbeta för att få eleverna delaktiga och 
engagerade, att eleverna avbryter och gör läraren uppmärksam när de inte förstår. Vidare 
nämner hon att det är något som En läsande klass bidrar med. Körling (2012, s. 38) skriver att 
elever inte ska lämnas ensamma att förstå texter, utan de behöver ingå i en gemenskap där texten 
blir levandegjord. Vidare menar Körling (2012, s. 48) att ett sätt för läraren att interagera med 
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eleverna är att ställa öppna frågor under högläsningen, likt det Anita förklarar att hon gör med 
sina elever, för att ge dem ökade chanser att interagera i klassrummet vid högläsning. 

Anita säger att det finns en fara med att ha förutfattade meningar om vilka ord eleverna kan, 
om man bara tar ord- och begreppsförklaringar till de svåra orden. Hon har märkt att många av 
de sjuåringar hon mött ”saknar de viktiga mellanorden”, de ord som binder ihop fullständiga 
meningar, som läraren förväntar sig att de kan. Hon känner att hon glömmer bort de orden och 
istället fokuserar på de svåra orden, och därför är det viktigt att eleverna får möjlighet att vara 
delaktiga. Lundberg (2006, s. 44–45) menar att de flesta barn som börjar skolan talar rent och 
kan föra sig i vardagliga samtal, men att det sker med hjälp av gester och kroppsspråk. Lundberg 
menar att utan gester och kroppsspråk framkommer eventuella språkbrister. Därmed kan läraren 
missta sig angående elevers ordförråd och hur de behärskar språket. 

För att få med alla elever under högläsningen menar Doris att det är viktigt att ställa frågor till 
texten på olika sätt, för att ge alla elever möjlighet att svara. Läraren behöver ge eleverna tid att 
tänka vid frågor, så att alla elever hinner tänka klart. Ett annat sätt hon nämner är att låta 
eleverna prata parvis under pauser under högläsningen. Eleverna får vid dessa tillfällen svara 
på lärarens frågor i par, och även ställa frågor till varandra parvis. Doris menar att det är viktigt 
att vänta ut alla elever och inte bara låta de elever i klassen som oftast pratar få allt talutrymme. 
Ett arbetssätt som Doris ibland tillämpar där eleverna parvis samtalar om ord och begrepp 
poängterar Toth (2013) gynnar elevers ordtillägnande. Alla blir engagerade och alla får ungefär 
lika stort talutrymme. Toth (2013, s. 205) förklarar vidare att arbetssättet även får eleverna att 
känna sig mer bekväma att fråga vad enskilda ord betyder utan att känna skam inför klassen. 

Anita framhåller att det är viktigt med olika tillvägagångssätt för att få alla elever delaktiga i 
undervisningen. Hon säger att det är viktigt att se till att arbeta med klimatet i klassrummet och 
att alla elever ska känna sig trygga, samt att alla får ta lika stor plats i exempelvis diskussioner. 
Enligt Lgr11 (Skolverket 2016a) är tryggheten en grundförutsättning för att lärande ska ske och 
arbete med värdegrunden bör genomsyra all undervisning (Skolverket 2016a, s. 7–11) vilket 
Anita tydliggör genom att hon säger att det är viktigt att alla känner sig trygga. 

7.6 Tidsaspekter	

Frida, Carin och Doris säger alla att de inte avsätter någon speciell tid för planering inför 
högläsning av skönlitteratur. Carin och Doris, båda med lång erfarenhet, känner sig trygga med 
erfarenheten av att välja böcker beroende på syfte. Frida och Doris nämner även att när En 
läsande klass kom och de skulle sätta sig in i arbetssättet behövdes det mer tid för planering till 
högläsningssituationerna. Anita och Eva har samma erfarenhet från när de var nybörjare med 
Reading to Learn. När Barbro har ett språkutvecklande syfte med högläsningen läser hon 
igenom texten först och ser vilka ord och begrepp de ska jobba med. Vidare säger hon att några 
av läsfixarna kan användas vid högläsning utan förberedande planering. 

Anita menar att hon skulle vilja ha tid att alltid läsa litteraturen innan den högläses, men hon 
säger att hon ska ha tur om det ska hinnas med. Att planera ett arbetsområde med Reading to 
Learn som metod kräver att man lägger ned tämligen mycket tid. Hon anser att det är svårt att 
svara på hur mycket tid av sin planering hon ägnar åt högläsningen. Det varierar mycket, 
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uppskattningsvis 60 minuter i veckan. Även Eva tycker att det är svårt att exakt säga hur mycket 
tid hon lägger på planering eftersom hon anser att all undervisning är språkutvecklande. Barbro 
och Eva menar att all läsning är språkutvecklande även om syftet inte är det. De menar att de 
ofta reflekterar över ord och begrepp tillsammans med eleverna även om de bara högläser ur 
klassboken. Anita uttrycker att det är svårt att avgöra vad av planeringstiden som hör till 
högläsning eftersom det ofta förekommer en annan aktivitet till det lästa. Hon tycker också om 
att planera lektioner som har flera syften. 

De resonemang informanterna för angående tid och planering kan kopplas till Holmes och 
Thompson (2014, s. 41) som belyser vikten av att avsätta tid för planering av högläsningen där 
läraren bör känna till bokens innehåll. Westlund (2013, s. 66) beskriver att lärare även behöver 
tid till att göra medvetna didaktiska val för att uppnå framgångsrik undervisning med 
högläsning. Vidare menar Ingemansson (2016, s. 16–18, 178) att tid är en viktig aspekt i många 
avseenden för att högläsningen och elevens förståelse ska utvecklas. Med det menar hon att tid 
ska avsättas till förberedelser samt att ge eleven tid, dels för att få interagera socialt, dels för att 
få stöd från lärare som senare leder till djupare förståelse. Slutligen poängterar Ingemansson 
(2016, s. 22) att det ska finnas tid till läsning under skoldagen. 

Generellt uttrycker informanterna att högläsning av skönlitteratur i klassrummet ägnas cirka 
60–90 minuter per vecka, med varierande syften. Vidare poängterar lärarna att all högläsning i 
sig är språkutvecklande. Flera studier visar att högläsningen är ovärderlig och är ett av de 
viktigaste redskapen för att utveckla ordförrådet (Grøver Aukrust 2008, s. 97; Lundberg 2006, 
s. 40; Strid 2016, s. 74). 

7.7 Lärarnas	avsikter	med	högläsningen	

Carin uttrycker att hennes huvudsakliga syfte med högläsning av skönlitteratur är att väcka 
intresse, ge läsglädje och att eleverna ska bli goda läsare. Hon vill vara med och öppna 
litteraturens värld och det tror hon att hon gör, med de böcker hon med sin erfarenhet valt att 
använda till sin högläsning. Hon ser det som sin uppgift att ge eleverna goda läsupplevelser, 
gärna utifrån litteratur som liknar verkligheten, exempelvis litteratur som behandlar under vilka 
olika villkor människor lever. Carins önskan om att ge eleverna läsglädje poängterar Strid 
(2016, s. 76) genom att skriva att högläsning skapar engagemang och intresse. Att det är viktigt 
att öppna litteraturens värld som Carin nämnde är även något som Lundberg (2006, s. 42) 
framhåller när han skriver att eleverna stimuleras av böcker, de upptäcker nya världar fyllda av 
glädje, kunskap, äventyr och spänning. 

Värdegrunden genomsyrar ofta litteraturvalet säger Carin och det anser hon bidrar till 
engagemang hos eleverna, vilket ibland kan leda till att eleverna läser böcker eller serier som 
hon har presenterat via högläsningen. Värdegrundsarbetet som Carin har valt ska genomsyra 
hennes litteraturval skriver Brogren och Isakson (2015, s. 80) är högst relevant och ett bra 
tillfälle för samtal när läraren högläser, för att öka elevers förståelse. Vidare menar de att 
högläsningen är ett utmärkt tillfälle till samtal mellan elever och lärare för att förstå sin omvärld 
och sig själv. 



 

37 

 

Anita säger att hon ibland väljer att läsa utan att göra avbrott för att ”inte hacka sönder 
litteraturen för att inte störa läsupplevelsen”. Den avvägning som Anita gör menar Jönsson 
(2007) är viktig för att helhetsupplevelsen inte ska gå förlorad under högläsning. Det blir en 
balansgång när läraren ska låta eleverna dela med sig av tankar om det lästa när de bygger 
föreställningsvärldar och samtidigt inte tappa förståelsen av handlingen (Jönsson 2007, s. 90). 

Anita menar att hon vill att eleverna ska tycka att det är spännande och intressant med böcker, 
det är därför hon högläser. Ett annat syfte är att öppna föreställningsvärldar där syftet inte endast 
är att lära sig ord och begrepp, men Anita menar att högläsningen även är ett perfekt tillfälle att 
ta till för ord- och begreppsinlärning. Både Carin och Frida menar att det främsta syftet med 
högläsningen är läsupplevelsen. Det språkutvecklande syftet är lika viktigt men kommer ibland 
”med på köpet”. ”Om eleverna får en härlig läsupplevelse, naturligtvis är det då språk-
utvecklande” säger Carin. En röd tråd genom informanternas svar är att de upplever att elever 
tycker om att lyssna på lärarens högläsning av skönlitteratur. 

Ett av Anitas syften, att låta eleverna bygga föreställningsvärldar, menar Liberg, Folkeryd och 
af Geijerstam (2013, s. 92) är ett bra tillfälle att göra läsningen meningsfull. Högläsning av 
skönlitteratur ger eleverna framför allt en estetisk upplevelse och inte bara förmedling av 
information enligt Nikolajeva (2004, s. 236) och Anita, Carin och Frida poängterar att deras 
främsta syfte med högläsningen är att eleverna ska få en läsupplevelse att längta till. Körling 
(2012, s. 18) menar att högläsningen ger eleverna så mycket mer än vad läraren planerat för, 
som exempelvis förståelse för grammatik, ord och begrepp. Slutligen görs paralleller mellan 
Carins känsla av att eleverna tycker om att lyssna på högläsning av skönlitteratur och Körlings 
(2012, s. 5, 51) erfarenheter av att elever i varierande åldrar tycker om när läraren högläser.  
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8 Diskussion	

I kommande avsnitt presenterar vi metoddiskussion och resultatdiskussion. Resultatet i vår 
undersökning diskuterar vi i relation till forskning och litteratur inom ämnet som vi tagit del av, 
för att besvara våra frågeställningar. 

8.1 Metoddiskussion	

I undersökningen användes en enkät som ett urvalsinstrument. De sex informanter som valdes 
ansåg vi var relevanta för vår studie. Avgörande för vår studie var att hitta legitimerade lärare i 
årskurserna 1–3 som använder egna eller redan befintliga metoder i samband med högläsning. 
Vårt intresse var att ta reda på hur lärarna använder högläsning och vilka metoder till högläsning 
med språkutvecklande syften de använder. Vi var även intresserade av att veta vilka effekter 
metoderna har. Därmed valdes informanterna ut bland de lärare som angav i enkäten att de 
använder någon metod. Det upplevdes en viss nervositet hos informanterna och det kan ha 
påverkat intervjuerna. Det kan vara en anledning till att det främst framkom två etablerade 
metoder som lärarna använder vid högläsning. Vi har förståelse för att intervjusituationerna kan 
ha påverkat informanterna. Resultatet kan ha påverkats när inspelningsutrustning användes och 
vi har också förståelse för att resultatet hade blivit annorlunda om fler lärare från fler delar av 
Sverige hade intervjuats. Det var svårt att förutse om intervjufrågorna var rätt utformade för att 
besvara våra frågeställningar. I efterhand har vi reflekterat över valet av intervjufrågor och om 
vi skulle göra om vår studie skulle intervjufrågorna se annorlunda ut, för att få mer ingående 
svar. Exempelvis skulle inte frågeställningen om vad litteracitet betyder för lärarna vara med, 
eftersom den inte tillförde studien något fruktbart. 

Med tanke på tidsramen kunde inte insamlingsmaterialet utökas, även om resultatet hade blivit 
säkrare om fler lärare hade medverkat. Det finns en medvetenhet hos oss att materialet är för 
litet för att kunna generalisera lärares användning av högläsning av skönlitteratur med 
tillhörande metoder. Resultatet i studien har ändå en viss tillförlitlighet eftersom informanternas 
geografiska placering har en viss utbredning. Vi har en förförståelse för vilka språkutvecklande 
metoder vid högläsning som kan användas i undervisning, samt att olika kommuner gör olika 
satsningar i undervisningsmetoder.  

Eftersom lärare intervjuats i de län vi själva bor i och där våra verksamhetsförlagda ut-
bildningsskolor befinner sig, hade vi hört talas om de språkutvecklande metoderna lärarna 
angav i undersökningen. Det kan ha varit till både fördel och nackdel när vi sedan behandlade 
materialet. Vi har även med oss kunskaper från vår utbildning som kan ha påverkat oss under 
processen och varför vi valde att göra vår studie. Det finns också en medvetenhet hos oss att 
viss tolkning av informanternas formuleringar kan förekomma, men eftersom vi har 
koncentrerat oss på vad informanterna sagt och inte hur, har inte resultatet påverkats i någon 
större bemärkelse. 

Westlund (2015, s. 80) menar att förförståelsen kan vara till både fördel och nackdel i 
tolkningsprocessen i en undersökning. Människor bär på förutsägelser, fördomar och över-
tygelser som det är viktigt att förhålla sig till under hela tolkningsprocessen. Litteraturen som 
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vi läst är en del av vår förförståelse och påverkar oss även om vi inte minns när och var vi läst 
och fått kunskapen ifrån. Forskningsresultat som vi studerat och tolkat påverkar oss både 
omedvetet och medvetet. Vår ambition har varit att genom arbetet försöka förhålla oss neutrala 
genom att ställa öppna frågor under intervjuerna för att inte påverka lärarnas svar. Westlund 
(2015, s. 81) menar att om människor har förståelse för sin egen förförståelse och har ett öppet 
och nyfiket förhållningssätt till sitt undersökningsmaterial ökar möjligheten för den som utför 
en undersökning att se vad materialet erbjuder. 

8.2 Resultatdiskussion	

Syftet med vår studie var att undersöka hur lärare använder högläsning av skönlitteratur och 
vilka språkutvecklande metoder lärarna använder vid dessa tillfällen. Vi var också nyfikna på 
vilka effekter lärarna anger att högläsningen bidrar till. I detta avsnitt diskuteras resultatet 
utifrån studiens frågeställningar. Vidare diskuteras ytterligare viktiga aspekter på hur elever får 
de bästa språkutvecklande förutsättningarna som framkom i undersökningen. 

8.2.1 Högläsning	av	skönlitteratur	

Resultatet i vår studie visar att lärarna använder högläsning av skönlitteratur dagligen och att 
det sker vid olika tillfällen med olika syften. Vanligt förekommande är att högläsning sker som 
en avkopplande stund under exempelvis fruktstund, eller som Carin anger att hon högläser efter 
lunch. 

Lärarnas huvudsakliga syfte med högläsningen är att den ska vara språkutvecklande. Barbro 
berättar att hon använder högläsningen för att få ett lugnare klimat i klassrummet som ett av 
hennes syften. Flera av lärarna uppger att de kan använda högläsning av skönlitteratur som en 
inspiration inför exempelvis en skrivuppgift. Högläsningen används också inom flera ämnes-
områden enligt Doris som säger att hon använder det inom NO och SO. Det gör hon för att ge 
eleverna en vidare förståelse av ämnesinnehållet. Vi anser, med stöd från tidigare forskning och 
det lärarna säger, att högläsningen har en viktig roll för flera olika syften, exempelvis för 
värdegrundsarbete, föreställningsvärldar, läsupplevelser och att elever får förståelse för 
språkstrukturer. Metoder vid högläsning är viktigt för att elever ska tillägna sig strategier för 
hur de ska förstå texter, sig själva och sin omvärld. Eleverna tillägnar sig också ämneskunskaper 
och får chans att utveckla sin litteracitet och läslust. 

Carin beskriver att högläsning av skönlitteratur är inkluderande när alla elever oavsett bakgrund 
deltar på samma villkor. Vi förstår hennes resonemang men anser att högläsningen förutsätter 
vissa förkunskaper för att eleverna ska tillägna sig förståelse av det lästa. Schmidt (2013, s. 
106) menar att texter som används bör vara elevnära och begripliga för elever. Genom att 
samtala om texter utifrån det sociokulturella perspektivet blir elever engagerade och motiverade 
i fortsatt arbete med texter för vidare läsförståelse. Alla elever har olika förutsättningar och vi 
anser att det många gånger är svårt att tillgodose alla elevers behov vid samma tillfälle. Därför 
anser vi att högläsningen främst bör användas vid planerade tillfällen med olika metoder som 
är språkutvecklande och där eleverna kan tillägna sig strategier för hur de ska gå tillväga för att 
förstå texter.  
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Ibland väljer lärare, likt det Anita säger, att läsa skönlitteratur utan att göra avbrott för att inte 
störa läsupplevelsen för eleverna. Det är en avvägning som Jönsson (2007, s. 90) belyser och 
som vi ser som en viktig aspekt att ta hänsyn till. Vi tror att förståelsen av när läsning bör ske 
utan avbrott kommer med erfarenheten.  

8.2.2 Språkutvecklande	metoder	

Tre av sex lärare i undersökningen uppger att de deltar i kommunens satsning på fortbildning i 
metoden Reading to Learn där alla verksamma grundskollärare i kommunen måste delta. Det 
kan vara en av anledningarna till att framför allt två metoder till högläsning av skönlitteratur 
framkommit eftersom en av kommunerna har satsat på gemensam kollegial utbildning inom 
läs- och skrivutveckling. Vi ser en fördel med att samarbeta kollegialt och det förespråkar även 
Ingemansson (2016, s. 43) och Langer (2005, s. 164). Sådana projekt som skapar förutsättningar 
för lärare att utbyta erfarenheter och samtala om nya metoder ser vi gynnar både oss som 
blivande lärare och lärare med lång erfarenhet. 

Materialet som En läsande klass erbjuder utan kostnad har lockat lärare till användning. En 
anledning kan vara att skolor har en begränsad budget att förhålla sig till. Eva framhåller att En 
läsande klass ger både inspiration och konkret material till undervisningen kostnadsfritt. 
Dessutom anser hon att metoden är trovärdig på grund av att grundarna inte har något eget 
vinstintresse utan vill hjälpa elever att få bättre läsförståelse. En läsande klass nämns som 
inspiration hos samtliga lärare i vår studie, trots att Damber och Nilsson (2014) riktar kritik mot 
metoden för bland annat avsaknad av vetenskaplig förankring. Då ställer vi oss frågan vad 
skillnaden är, att ta del av En läsande klass eller exempelvis material och idéer som lärare delar 
med sig av på olika sociala medier utan kostnad. Det är upp till varje lärare att vara kritisk till 
olika material oavsett vad som används i undervisning. Vi har förståelse för att lärare ibland 
utan reflektion använder läromedel och metoder som inte är forskningsbaserade på grund av 
både tidsbrist och ekonomiska skäl. En läsande klass som inte är forskningsbaserad används 
främst som inspiration och lärarna beskriver att de använder materialet och gör det till sitt eget. 
Eftersom alla elevers utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ser vi 
det som en god idé att anpassa materialet utifrån de kunskaper lärarna fått med sig från sin 
lärarutbildning, som i sin tur ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Carin och Eva nämner att de använder egna arbetssätt men inspireras av de två metoder som 
framkommer i studien. Som vi förstår det använder Anita Reading to Learn mer frekvent utefter 
metodens tänkta struktur, med dess trestegsmodell. Trots det är hon osäker på om det är en 
strategi som används för språkutveckling under högläsning eller om det är en metod till 
skrivutveckling. Eftersom metoden inleds med högläsning där ord och begrepp lyfts fram och 
senare utvecklas till nya texter, leder det till språkutveckling. Det ger eleverna möjlighet att 
använda orden i olika sammanhang vilket befäster ordförståelsen. Strid (2016, s. 88) poängterar 
att ord och begrepp bör användas på många olika sätt för att eleverna ska befästa förståelsen av 
ordet eller begreppet. 

Samtliga lärare i studien beskriver att de använder olika metoder till högläsning där syftet kan 
variera. Beroende på syftet anpassar de metodernas tillvägagångssätt. Anita beskriver att hon 
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uppmärksammar elever som inte förstår vad hon högläser och planerar särskilda lektioner där 
hon går djupare in i texter för att eleverna ska tillägna sig förståelse av det lästa. Eva beskriver 
att hon tillämpar Reading to Learn för att eleverna ska tillägna sig förståelse av begrepp och få 
ett större ordförråd. Det innebär att hon arbetar med synonymer till ord och begrepp som 
eleverna sedan får använda i nya kontexter. 

Samtliga lärare i studien framhåller att de inspireras av metoden En läsande klass som en 
lässtrategi. Det finns dock skillnader mellan hur de tillämpar metoden. En läsande klass används 
i sin helhet innan läsning, under läsning och efter läsning som ett dialogiskt verktyg där lärarna 
beskriver att elever motiveras att samtala. En fördel med detta som Anita beskriver är att de 
elever som har svårt för att skriva får chans att uttrycka sig. Vi ser fördelar med att lärare 
använder olika metoder för att tillgodose alla elevers inlärningsstilar. Vissa elever har lättare 
för att lära sig auditivt, visuellt eller kinestetiskt och därför är det viktigt att lärare varierar sin 
undervisning. 

Carin säger att hon inspireras och använder delar från både En läsande klass och Reading to 
Learn, men det är framför allt sin erfarenhet som hon lyfter fram. Hon har en egen utarbetad 
metod till högläsning som innebär att hon vill dela med sig av värdefull litteratur som gynnar 
elevernas intresse för litteratur och läsning. Hon menar att det är viktigt att lärare ska ha ett 
urval av böcker som läraren har god kännedom om. Lärare ska vara så väl förberedda att de kan 
sammanfatta delar av textavsnitten, utan att läsa ordagrant, något som Holmes och Thompson 
(2014, s. 41) poängterar. Den aspekten att lärare bör vara väl förberedda anser vi är en viktig 
del av högläsningen för att elever inte ska tappa intresset. Det kan också vara bra i de fall lärare 
stöter på ord, begrepp eller handlingar som kan vara känsliga för någon elev. 

Carin beskriver också att hon har boksamtal med barnen om böcker, hennes syfte är att lyfta 
fram det goda ur böckerna. Hon menar att eleverna i och med detta utvecklar sin språkliga 
färdighet när de får berätta om sin bok inför klassen. När vi tar del av Carins beskrivning av 
boksamtal, är det inte likt Chambers metod för boksamtal som vi tagit del av under vår 
utbildning. Chambers (2011, s. 281) utgår från frågeställningen Jag undrar, vilket vi föredrar 
för att få djupare textsamtal. Den erfarenhet vi har av boksamtal som Carin beskriver är att de 
blir ytliga, ett kort återberättande utan reflektioner och där det inte sker någon social delaktighet 
med övriga elever. 

Doris nämner också ett eget arbetssätt där hon framhåller en metod när elever parvis får samtala 
om texters innehåll. Hon menar att det är viktigt att alla elever ska få talutrymme, och det är 
enligt oss en viktig aspekt för att få syn på elevers lärande. Att låta elever samtala parvis 
framhåller Toth (2013, s. 206) som en god metod under högläsningstillfällena för att få trygga 
delaktiga elever, vilket underlättar inlärningen. 

Metoden Reading to Learn är framför allt framtagen för lågpresterande elever och bygger på 
att alla elever ska vara delaktiga och lyckas. Anita och Eva framhåller att metodens tillväga-
gångssätt är anpassat till alla elever oavsett deras tidigare erfarenheter och förutsättningar. 
Utifrån resultatet ser vi att både En läsande klass och Reading to Learn är tidskrävande från 
början, när lärare behöver tillägna sig metodens tillvägagångssätt. Varje gång lärare möter nytt 
material eller arbetssätt behöver de, som Anita och Eva beskriver, ha förståelse för att det 
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fordras mer tid av planeringstiden. När lärare efter hand blir bekanta med materialet minskar 
tidsåtgången. 

Några skäl till att En läsande klass och Reading to Learn enligt lärarna är bra metoder är att de 
kan tillämpas oavsett vilka förkunskaper eleverna har och att metoderna är inkluderande. 
Utifrån de positiva egenskaper som lyfts fram hos de båda metoderna ser vi förutsättningar för 
att metoderna kan komplettera varandra på ett fruktbart sätt. Genom att använda båda 
metoderna får eleverna visa vad de kan både skriftligt och muntligt. Metoderna hjälper även 
eleverna att interagera med varandra.  

8.2.3 Effekter	av	högläsning	

Lärarna har under intervjuerna framhållit både att högläsningen i sig är språkutvecklande och 
att elevernas tillägnande av metoderna vid högläsning också är språkutvecklande. Vi menar att 
ett medvetet arbetssätt vid högläsningen med ett språkutvecklande syfte ger eleverna bättre 
förutsättningar för fortsatt lärande. Anita menar att Reading to Learn både är ordförråds-
utvecklande och tränar elevernas läsförståelse och det liknar Carins uppfattning. Doris, som 
framför allt arbetar med En läsande klass, framhåller även andra förmågor som kommer med 
tillämpningen av metoden. Hon menar att eleverna tillägnar sig förmågan att kunna utvärdera, 
jämföra och reflektera, vilket vi också anser är ett måste för att utöka elevernas litteracitet.  

Carin ser många goda fördelar med att använda högläsning av skönlitteratur. Ofta beskriver hon 
att hennes syfte är att ge eleverna goda läsupplevelser, att öppna upp litteraturens värld. Hennes 
önskan är att ge eleverna läsglädje. Vidare menar hon att litteraturen bidrar med förståelse för 
andra människor och levnadsvillkor och detta kan användas till det övergripande 
värdegrundsarbetet enligt henne och det anser vi i samband med samtal ökar elevernas 
förståelse för sin omvärld och sig själva. Detta arbetssätt framhåller Brogren och Isakson (2015, 
s. 80) genom att belysa att samtal till högläsningen ger omvärldsförståelse. Även Nikolajeva 
(2004, s. 236) anser att elevernas upplevelse av skönlitteratur bör vara det främsta syftet. Det 
tyder på att litteraturen i sig är viktig och att lärare därför måste göra medvetna val. 

Frida och Carin som båda har lång erfarenhet uttrycker att deras främsta syfte med högläsningen 
är upplevelsen. Det språkutvecklande syftet är viktigt menar de, men kommer ofta med på 
köpet. Vi tror att det kan vara en av anledningarna till att vi som studenter upplevt under 
utbildningen att högläsning med språkutvecklande syfte inte skett i någon större utsträckning. 
Tanken finns hos lärarna men framgår inte för utomstående.  

Upplevelsen som både vi och lärarna har, är att barn tycker om att lyssna på högläsning och att 
högläsningen utvecklar elevernas språk mer än vi tror. Körling (2012, s. 18) menar att 
högläsning av skönlitteratur berikar elever ur flera aspekter och ger exempel på att elever 
tillägnar sig kunskaper i grammatik, ord och begrepp. Vi har också fått förståelse för att skön-
litteratur kan bidra till djupare ämneskunskaper och utveckling av elevernas föreställnings-
världar. Langer (2005, s. 29) menar att föreställningsvärldar hjälper elever att skapa 
sammanhang och mening med det lästa som utvecklar elevernas litteracitet. Körling (2012, s. 
27) uttrycker att genom högläsning utvecklar elever sin empatiska förmåga. Det är något som 
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Carin framhåller i sitt värdegrundsarbete som genomsyrar hennes val av litteratur till 
högläsning.  

8.2.4 Ytterligare	aspekter	på	språkutveckling	vid	högläsning	av	skönlitteratur	

När det gäller språkutveckling och andra syften med ett lärande anser vi att bedömning inte kan 
uteslutas för att den ligger till grund för fortsatt undervisning. Lärarnas bedömning av 
språkutveckling utifrån högläsning av skönlitteratur anser vi sker summativt, där lärarna angett 
att de använder skriftliga tester från bland annat Skolverket, som visar resultat med siffror. Den 
formativa bedömningen som sker kontinuerligt i klassrummet framhölls inte av lärarna i någon 
vidare utsträckning, även om det nämndes. De brister som vi upplever i hur bedömning av 
språkutveckling sker, där några av lärarna saknar verktyg för att få syn på elevernas progression 
är ett dilemma som vi har reflekterat över inför vårt framtida uppdrag som lärare. Med våra 
erfarenheter är det den formativa bedömningen som ligger till grund för hur lärare i årskurserna 
1–3 får syn på elevernas styrkor och svagheter. Däremot anser vi att de två 
bedömningsformerna bör komplettera varandra för att på bästa sätt planera för fortsatt lärande.  

Holmes och Thompson (2014, s. 41) och Westlund (2013, s. 66) framhåller att om hög-
läsningstillfällena ska vara framgångsrika behöver lärare planeringstid för att kunna göra 
medvetna val och därmed få högläsningen både underhållande och lärorik. De framhåller att tid 
till planering krävs för medvetna didaktiska val för att uppnå framgångsrik undervisning med 
högläsning. Ingemansson (2016, s. 22) poängterar att det måste finnas tid för läsning med 
tillhörande aktiviteter i undervisningen. Tid är en viktig förutsättning för att lyckas med 
undervisningen men är medvetna om att tid är en dyrbar vara vilket lärarna i studien uttryckt. 
Anita uttrycker att hon skulle vilja lägga ned mer tid till planering och Carin och Doris känner 
sig trygga med den erfarenhet de har och lägger inte ned någon planeringstid till högläsningen. 
Vi är förvånade över att de flesta lärarna anger att de inte avsätter någon planeringstid inför 
högläsning av skönlitteratur, men samtidigt uttrycker att tillfällena har ett syfte. Det handlar 
ofta om hur lärare väljer att prioritera sin tid, både undervisningstid och planeringstid, och det 
är en avvägning som lärare behöver göra.  

Tryggheten i ett klassrum är en förutsättning för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Anita 
säger att hon redan från första klass ger eleverna metoder för hur de kan interagera med varandra 
och det anser vi är en grundförutsättning för att alla elever ska känna sig trygga i klassrummet. 
Att eleverna vågar räcka upp en hand och avbryta när de inte förstår är en förutsättning. Vidare 
säger hon att lärare inte får ha förutfattade meningar om elevernas förkunskaper vilket vi har 
lärt oss under vår utbildning. För att kunna utveckla och individanpassa undervisningen, anser 
vi att lärare bör ha vetskap om elevernas förkunskaper. 
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9 Avslutande	reflektioner	

Högläsning är utan tvekan ett viktigt moment som bör få utrymme i undervisningen. Att högläsa 
skönlitteratur ser vi som ett naturligt inslag i grundskolans tidigare år och att det förekommer 
regelbundet. Vi har utifrån våra erfarenheter sett att högläsningen används som ett outnyttjat 
tillfälle för språkutveckling. Det har varit en kort stunds högläsning där elever äter medtagen 
frukt. Där har det inte funnits utrymme för några språkutvecklande samtal där eleverna fått 
tillfälle att interagera med text eller varandra. Det var här vårt intresse för undersökningen tog 
fart.  

Vi har under vår grundlärarutbildning fått erfarenheter som vi nu har satt i relation till det 
resultat vi har kommit fram till i vår undersökning. Utifrån våra reflektioner är högläsningen 
ett bra tillfälle för språkutveckling även om syftet kan variera. Att bara högläsa skönlitteratur 
och låta eleverna få lyssna till berättelser och skapa sig föreställningsvärldar är bra i sig, men 
vi menar att språkutvecklande metoder vid högläsningen ger eleverna större chans att utveckla 
sin litteracitet. Elever behöver ha ett stort ordförråd och en god läsförståelse och det är en viktig 
förutsättning att tillfällen med högläsning är språkutvecklande. Därför anser vi att kontinuerlig 
bedömning och planering av undervisning är ett måste. 

Lärarna som deltagit i vår undersökning har alla lång erfarenhet och de har genomgått en 
lärarutbildning som skiljer sig från vår utbildning. Det vi har uppmärksammat under studien är 
exempelvis att litteracitet inte är ett vedertaget begrepp och det innebar att intervjufrågan som 
rörde betydelsen av litteracitet blev missvisande. Vi har förståelse för att lärarna har kunskaper 
om vad litteracitet innebär, men att begreppet är komplicerat och modernt. Litteracitet är för 
oss ett samlingsnamn för de förmågor som elever behöver tillägna sig för att bli goda 
samhällsdeltagare.  

Under arbetet med vår undersökning reagerade vi också på att lärarna uppgav endast några få 
metoder för högläsning av skönlitteratur och inte boksamtal enligt Chambers, som för oss med 
den nya lärarutbildningen är en vedertagen metod. Vi saknar även högläsning med 
dramatisering eller andra estetiska inslag som språkutvecklande metod. När det finns estetiska 
inslag i undervisningen kan lärare nå den grupp elever som tillägnar sig kunskaper genom 
kinestetisk inlärning. Ytterligare en aspekt som vi har reflekterat över är att lärarna tar till sig 
läromedel eller i detta fall en metod som En läsande klass utan att reflektera över dess 
vetenskaplighet. I 1 kap. 5 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det att ”[u]tbildningen ska vila 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Vi anser att det är viktigt att lärare försöker 
förhålla sig till skollagen och samtidigt förhåller sig kritiska till nya läromedel. Samtidigt är det 
viktigt att lärare tar till sig material och gör det till sitt eget, vilket några av lärarna i vår studie 
uttryckte att de gör. Lärare måste ta hänsyn till vilka elever och klassammansättningar de har 
för att öka elevernas förutsättningar att nå goda resultat. 

Slutligen vill vi poängtera att högläsning av skönlitteratur med språkutvecklande syfte behöver 
få utrymme i undervisningen. Om lärare på ett varierat och lustfyllt sätt använder 
språkutvecklande metoder i samband med högläsning anser vi att det leder till läslust hos elever 
och fortsatt litteracitetsutveckling.  
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Bilaga	1:	Frågeschema	enkät	
Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst överens. 

1. Använder du dig av högläsning av skönlitteratur under skoldagen? 	

� Dagligen 

� Varje vecka 

� Sällan 

� Aldrig 

2. Använder du dig av högläsning av skönlitteratur i ett språkutvecklande syfte? 
(Med språkutvecklande syfte menar vi en aktivitet som främjar ordförråd och 
ordförståelse)	

� Dagligen 

� Varje vecka 

� Sällan 

� Aldrig 

3. Vid vilka tillfällen använder du dig av högläsning av skönlitteratur under 
skoldagen? (Ange vilken eller vilka)	

� Morgonsamling	 � Fruktstund	

� Ämneslektion	 � Avkoppling		

� Avsluta	dagen	 � Annat	(ange	gärna	nedan)	

Kommentar:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. Avsätter du någon särskild planeringstid inför högläsningstillfällen av 
skönlitteratur med ett språkutvecklande syfte? 	

� Ja 

� Nej 

5. Hur mycket tid per vecka får högläsningen med ett språkutvecklande syfte?	

� 0 minuter  � 0–30 minuter 

� 30–60 minuter � 60 minuter eller mer  

Fortsätt på nästa sida à 
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6. Använder du någon särskild metod/arbetssätt i samband med högläsning av 
skönlitteratur för att nå ett språkutvecklande syfte?	

� Ja 

� Nej 

7. Vilken eller vilka metoder/arbetssätt använder du dig av vid högläsning av 
skönlitteratur för att nå ett språkutvecklande syfte?	

� Färdig	metod	(ex.	En	läsande	klass,	Boksamtal,	Reading	to	Learn),	(ange gärna nedan)	

� Eget arbetssätt (ange gärna nedan) 

� En kombination av färdig metod och eget arbetssätt (ange gärna nedan) 

� Ingen	

Kommentar:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Namn:___________________________________ 

Ditt namn kommer inte redovisas och uppgifterna kommer behandlas utifrån 
konfidentialitetskravet, och är inte avsedda för allmänheten. 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga	2:	Frågeschema	intervju	
Vi gör denna undersökning för att studier visar på bristande ordförråd/ordförståelse hos 
elever. Vårt intresse är att se vad skolan gör för att möjliggöra elevers bristande 
litteracitet. Vi är främst intresserade av hur ordförrådsutvecklingen sker i skolan i 
samband med högläsning av skönlitteratur. 

1. Inledande frågor 
• I vilka årskurser/ämnen har du lärarlegitimation? 
• Hur länge har du varit lärare? 
• Vilken årskurs arbetar du i nu? 

2. Litteracitet 
• Vad är litteracitet för dig? 

3. Lärarens högläsning 
• Använder du dig av skönlitteratur i undervisningen? 
• När använder du dig av skönlitteratur i undervisningen? 

4. Metoder 
• Vilken/vilka metod(er) eller arbetssätt använder du dig av för 

språkutvecklande syften i samband med lärarens högläsning av 
skönlitteratur? 

o För- och nackdelar med den/dessa? 
o På vilket sätt anser du att man kan använda den/dessa 

metoden/metoderna i andra ämnen? 
• Anser du att metoden/metoderna du nämnt har ett inkluderade arbetssätt, 

som gynnar alla elever? Hur? 
o Vilken förmåga utvecklas? (språkutveckling, läsförståelse, ord- 

och begreppsförståelse samt ordförrådstillägnande) 
o Använder du något specifikt bedömningsverktyg för att se en 

progression i språkutvecklingen? 
• På vilket sätt sker högläsningen i interaktion med eleverna? 

(sociokulturellt perspektiv) 
5. Tid 

• Hur mycket tid lägger du på planering (före och efter) av 
högläsningssituationerna som har ett språkutvecklande syfte? 

• Hur mycket tid tillägnas högläsningen per vecka? 
o Med språkutvecklande syften? Med annat syfte? 


