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Sammanfattning 
 

Elever i grundskolans tidigare år presterar allt sämre på läsförståelsetester som har gjorts. 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur lågstadielärare arbetar med 

högläsning för att främja elevers läsförståelse, vilket det fanns en god grund för att 

undersöka då läsförståelsen hos elever visar på en nedåtgående trend.  

 

En forskningsbakgrund beskriver först vad högläsning kan innebära för elever. Vi har 

därefter i metoden gjort en kvalitativ undersökning genom att ha intervjuat sex stycken 

lärare på deras arbetsplatser och låtit dem berätta om sina egna uppfattningar gällande 

högläsningens styrkor som undervisningsmetod. Resultatet visar att lärarnas högläsning 

kan ha positiva effekter ur flera aspekter: läsförståelsen hos elever förbättras, ordförrådet 

expanderas, elever får träna på att sitta stilla och lyssna samt lära sig hur berättelser är 

uppbyggda vilket de själva har nytta av när de ska skriva egna berättelser.  

 

Informanterna är överens om att det krävs samtal och diskussioner kring boken för att 

uppnå maximal effekt. Det räcker inte med att bara högläsa utan någon som helst 

återkoppling. En indikation på detta stärks också av den internationella komparativa 

studien PIRLS, där det framgår att svenska elever får arbeta med lässtrategier i mindre 

utsträckning än i andra deltagande länder. Detta kan vara en orsak till att elevers 

kunskaper i läsförståelse har försämrats. Det går inte att dra en generell slutsats av studien. 

Resultatet utgår endast från de intervjuade lärarna. Hade vi intervjuat andra lärare skulle 

deras uppfattningar kunnat skilja sig från vårt resultat.  
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Förord 
 

Under detta arbetsförlopp har vi författare tillsammans tagit del av all litteratur samt alla 

forskningsartiklar som har bearbetats, vi har tillsammans genomfört och sammanställt 

alla intervjuer och vi har samskrivit alla delar av denna uppsats. 

 

Det område vi har skrivit om har givit oss oerhört mycket. Vi känner oss nu extra redo 

och motiverade att komma ut i läraryrket med alla de kunskaper som vi har införskaffat. 

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete i höst, då som kollegor på samma arbetsplats. 

 

Victor Söder och Christoffer Lehnbom 

Gävle 2016-05-26 
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1  Inledning 

 

När en lärare läser högt för sin klass finns troligtvis ett motiv bakom. Boken kan vara ett 

hjälpmedel som utgör ett moment i de dagliga aktiviteterna, för att samla barnen efter en 

rast eller kanske agera inspirationskälla till ett kommande arbete. Oavsett anledning 

innebär högläsningen i många fall mer än bara en mysig stund. Dominković (2006:13) 

menar att det finns en mängd forskningsresultat som framhäver möjliga konsekvenser och 

effekter av vuxnas högläsning för barn och vad det kan innebära för barns utveckling som 

senare ska ge dem goda förutsättningar för att klara sig i ett skriftsamhälle. 

 

Grundskolläraren och högläsningsproffset Anne-Marie Körling har i en artikel i Dagens 

Nyheter (Självständigt läsande föds ur högläsning) blivit intervjuad av Peter Ledmark 

(2014-04-02). Hon menar att när hon började arbeta som grundskollärare för tjugo år 

sedan tyckte hon sig verkligen märka av vilka elever som hade fått lyssna till högläsning 

i hemmet. De hade ett större ordförråd och en sorts nyfikenhet på vad det skrivna ordet 

kunde säga i jämförelse med de elever som inte sysslat med högläsning. Vidare berättar 

hon att hennes elever gick hem och berättade om högläsningen, vilket fick föräldrarna 

inspirerade. En förälder, som anammat högläsningen, berättade att hon lärde känna sitt 

barn på ett annat sätt när hon läste högt för denne. Detta indikerar hur betydelsefullt det 

kan vara att föräldrar högläser för sina barn. Vid dessa högläsningsstunder får barnet 

tillsammans med föräldern upptäcka och lära sig saker om världen som barnet kan ha 

nytta av vid sin läsinlärning och språkutveckling. Fox (2001:20-21) menar att barn redan 

från födseln börjar utvecklas med hjälp av sin omgivning. Redan vid ett års ålder har ett 

barn lärt sig alla de ljud som används i språket det kommer att tala och grunden för 

läsinlärningen läggs så fort barnet får höra människor prata, sjunga eller lyssna på rytmer 

och upprepningar i sagor och ramsor. Det har visat sig att de barn som inte fått lyssna till 

människor i samma utsträckning de första åren riskerar att få det mycket svårare i skolan 

än vad de annars skulle få. Det är således av stor vikt att föräldrar pratar och gärna sjunger 

för sina barn regelbundet. 

 

Under våra VFU-perioder samt vikariat genom åren har vi båda fastnat lite extra för 

högläsning och hur lärare arbetar kring detta, både före, under och efter själva läsningen. 

Lärarna har läst skönlitteratur, sagor, faktatexter, informationsblad och mycket mer, 

under olika förutsättningar och i olika sammanhang. Vanligtvis sker någon typ av 

bearbetning efteråt när läsningen är avslutad. Vi vill i detta arbete ta reda på hur 

tankegångarna går hos olika lärare när högläsning ska tillämpas i skolan. Förhoppningen 

är att de lärare vi intervjuar kan bidra med roliga och effektiva idéer som vi själva kan ta 

med oss ut i arbetslivet senare. Med tankegångar menar vi inte bara hur deras syn på 

högläsning rent allmänt ser ut, utan snarare hur de använder högläsningen som ett verktyg, 

vilka mål de vill uppnå och framförallt vilka effekter de själva tror att just deras 

högläsning kan ge.       
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Barn kan i ett tidigt stadium genom erfarenheter av lässituationer lära sig hur böcker 

fungerar, att texter har olika budskap och att text och tal samspelar med varandra 

(Dominković 2006:13-14). När en vuxen person under högläsningens gång stannar upp 

vid ett begrepp eller ord och samtalar om detta med barnen får barnet ett medvetet 

förhållningssätt till ord. I förskoleåldern kan barn börja uppmärksamma ljuden i ord, 

fonemen, vilket har stor påverkan för barnens möjligheter att lära sig läsa senare. 

 

1.2 Bakgrund 
 

Svenska elevers läsförståelse har under en lång tid försämrats. De flesta har nog läst eller 

hört att Skolverket lanserat information om detta. Skolverket (2012:80) skriver att mellan 

årtalen 2001 och 2011 har en tydlig tillbakagång påvisats, något som även skett tidigare 

men som blivit tydligare efter 1991. Det är den internationella komparativa studien 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) som undersöker läsförmågan 

hos elever och som hänvisar till den sjunkande läsförståelseförmågan. Läsförmågan är av 

stor vikt för barn både i och utanför skolan. Läsning är en del av alla skolans ämnen och 

en god läsförmåga kan ses som en viktig grund för elevernas lärande och 

utvecklingsförmåga. Genom en god läsförmåga kan också elever aktivt delta i skolans 

alla aktiviteter vilket inte bara hjälper dem i deras lärande rent ämnesmässigt, utan även 

i deras personliga utveckling som människor. 

 

Enligt PIRLS 2011 har en generell förskjutning skett över läsfärdighetsnivåerna då färre 

elever presterar på den höga och avancerade nivån och fler på den medelhöga och 

elementära i jämförelse med de undersökningar som gjordes 2001 och 2006 (Skolverket 

2012:9). Därför är det viktigt att i skolan fokusera på hur man ska strukturera upp 

undervisningen för att främja mer avancerade läsprocesser. Skolverket beskriver att 

PIRLS undersökning mäter två förståelseprocesser: textbaserade samt tolkande och 

värderande (2012:17). I de textbaserade förståelseprocesserna går svaren för det mesta att 

finna tydligt i texten, och i de tolkande och värderande krävs det att eleven ska kunna läsa 

mellan raderna för att granska och tolka innehållet. Läsproven görs på två olika typer av 

texter, skönlitterära och sakprosatexter, fem stycken av vardera. Efter 2006 gällde de 

nedåtgående resultaten för svenska elever främst sakprosatexter. Vad gäller de 

textbaserade och värderande texterna syns ingen större skillnad, bortsett från att i båda 

påvisas försämrade resultat (2012:7). Vidare påpekar Skolverket skillnaden mellan 

pojkars och flickors läsförmåga. Både i Sverige och i de flesta andra länder läser flickor 

bättre. Sedan 2001 har skillnaden mellan könens läsförmåga minskat, men detta beror på 

att flickor har blivit sämre.  

 

I samband med undersökningen får elever, lärare, föräldrar och rektorer svara på en enkät 

som utvärderar elevernas läsvanor, både i skolan och i hemmet. Där framgår det att 

användningen av  olika lässtrategier för att förbättra elevers läsförståelse inte är lika 

utbredd  i Sverige som i EU/OECD-länderna. Trots en ökad användning av olika 

lässtrategier mellan 2006 och 2011 är det fortfarande färre elever i Sverige som får arbeta 

med olika typer av lässtrategier varje vecka i jämförelse med elever i många andra 
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deltagande länder  i PIRLS studie (Skolverket 2012:61). 

 

Det är just därför vi vill framhäva högläsningens fördelar i skolan. Vi tror nämligen inte 

att det räcker med att avsätta några minuter ibland till att eleverna får sitta och läsa tyst. 

Tvärtom behöver de få lyssna till en bok som läraren läser högt och som sedermera kan 

diskuteras. Med rätt inlevelse kan högläsningen sporra och inspirera eleverna till att själva 

lära sig läsa, eller läsa mer om de redan behärskar läsning. Att läsa ofta har en positiv 

inverkan på läsförmågan och de elever som läser ofta presterar högre på PIRLS läsprov. 

I Sverige läser tre av fyra (Skolverket 2012:50) elever minst en gång i veckan på fritiden 

för att de tycker att det är roligt och för att den siffran inte ska sjunka behöver lärare i 

svenska skolor fortsätta med att stimulera elever till läsning, både i skolan och i hemmet. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) framgår tydligt 

under ämnet svenska, både i syfte och i det centrala innehållet, att läsandet är av stor vikt. 

Det finns mycket som på något sätt kan kopplas till läsning: både högläsning och tyst 

läsning. Nedan följer några punkter från syftet och det centrala innehållet i svenska i 

årskurs 1-3 som styrker detta: 

 Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

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

textens form och innehåll. 

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

 Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom 

röstläge och kroppsspråk (Lgr11:223).  

Det framgår inte exakt hur elever ska få arbeta med dessa punkter rent praktiskt, men 

lämpligen bör de få läsa egna texter i kombination med att läraren läser högt. Om vi tar 

punkten ”Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” skulle 

exempelvis den fungera ypperligt att bearbeta genom både högläsning och att eleverna 

får läsa tyst på egen hand. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur grundskollärare arbetar med 

högläsning och på vilket sätt de anser att det kan främja elevers läsförståelse. Detta för 

att elevers färdigheter i läsförståelse har försämrats genom åren, något som framkommer 

genom olika undersökningar gjorda av bland annat PISA 2012 (Programme for 

International Student Assessment). Vi tycker även att läsförståelse är intressant och vi ser 

det som en viktig del i skolan (än mer väsentligt är det nu när färdigheterna har blivit 

sämre), då detta är en grundläggande faktor för elevernas lärande i skolan.  

 

Eftersom det finns en omfattande mängd forskning kring både högläsning och 

läsförståelse har vi själva ägnat en stor del av arbetet åt att undersöka vad forskningen har 

att säga om dessa områden. Förhoppningen var att det lärarna sade skulle stämma överens 

med det som forskning har visat. 
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Utöver detta finns också några bisyften som arbetet ska behandla. En tanke är att 

identifiera framgångsrika situationer/övningar som främjar läsförståelse. Vi har även som 

avsikt att ta reda på hur lärare använder högläsning som verktyg i undervisningen då vi 

tror att det kan ha en positiv koppling till elevers färdigheter i läsförståelse. Vi vill också 

ta reda på vilka mål de vill uppnå och vilka effekter de själva tror att just deras högläsning 

kan erbjuda eleverna. 

 

Vårt syfte leder fram till följande frågeställning: 

 

● Hur arbetar lärare med högläsning för att främja elevers läsförståelse?  

 

1.4 Disposition  
 

Under tidigare forskning kommer vi att sammanfatta vad läsning är och vad det innebär. 

Vi kommer också att beskriva begreppet läsförståelse och vilka komponenter som är 

inkluderade i läsförståelse och dess undervisning. Därefter kommer vi att undersöka hur 

man som lärare bör förhålla sig till högläsning och läsförståelse som två separata 

moment, men även hur dessa två kan dra nytta av varandra. Detta utgörs genom 

undersökningar av forskningsartiklar och litteratur. Vi kommer att ta reda på 

framgångsrika arbetssätt som skapar kvalitet i undervisningen och ger eleverna de rätta 

förutsättningarna för att utveckla sin läsförmåga samt förståelse. Det är också menat att 

finna konkreta förslag på vad lärare bör tänka på när de läser högt för eleverna. 

 

Under metodrubriken kommer vi att förklara hur vi gick tillväga under de lärarintervjuer 

som vi har utfört under detta arbete. Metoden berättar också vilka slags frågor vi har 

använt oss av och vad vi ville åstadkomma med dem. Vi kommer att kortfattat beskriva 

varje enskild lärare, vilken årskurs de undervisar, antalet elever de har i sin klass samt hur 

länge de har arbetat som lärare.   

 

I resultatdelen kommer vi att redogöra för det som vi har kommit fram till via den tidigare 

forskningen, men framförallt kommer detta avsnitt att handla om lärares tillämpning och 

uppfattning om högläsningens effekter samt betydelse för undervisningen. Kort och 

koncist deras syn på högläsningens roll i elevernas lärande och utveckling.  

 

Därefter när diskussionen tar plats kommer reflektioner att äga rum. Avsikten är att, 

utifrån våra intervjuer, problematisera samt reflektera över lärarnas uppfattningar om 

högläsning i undervisningen. Tidigare forskning kommer även att tas upp och 

sammanfattas. Vi kommer att jämföra den tidigare forskningen och dess tillämpning och 

försöka koppla samman detta med de svar vi fick vid lärarintervjuerna för att se likheter 

och olikheter. Efter detta kommer arbetets slutsats och där kommer vi att kortfattat 

sammanfatta vad arbetet har givit oss samt ge våra egna tankar kring det vi har 

åstadkommit i förhållande till arbetets frågeställning och syfte. Vi kommer även att 

nämna hur man skulle kunna utföra vidare forskning, vad som då vore intressant att ta 

reda på som en följd av detta arbete.      
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2 Tidigare forskning  och dess  tillämpning 

 

Barbro Westlund, lärarutbildare vid Stockholms universitet, skriver i sin bok Att 

undervisa i läsförståelse (2009:6-7) att skolans viktigaste uppgift är att lära barn att förstå 

vad de läser. Forskning visar att högläsning kan förbättra läsförståelsen hos barn. Bland 

annat hävdar Giroir m.fl. (2015:2) att högläsningen för med sig många fördelar om 

eleverna tillåts att hålla diskussioner baserade på en text som lästs upp. Det som sker är 

att en autentisk kontext skapas som möjliggör att ett akademiskt språk kan utvecklas och 

tas i bruk av eleverna. 

 

Att behärska läsning är en grundläggande färdighet för alla elever då läsning är till stor 

hjälp för att kunna utveckla kunskaper och färdigheter inom alla ämnen i skolan menar 

Eckeskog (2013:1). Hon nämner att läsning kan vara en källa till rekreation samt 

personlig utveckling. Genom läsning och samtal kan en narrativ fantasi övas upp, det vill 

säga en förmåga att leva sig in i andra människors tankar och känslor men även för att 

kunna skifta perspektiv och känna samhörighet med andra individer. Denna förmåga 

beskriver hon som viktig i ett demokratiskt samhälle. Förmågan som hon beskriver 

utvecklas bäst genom litteraturläsning. För att kunna vara fullvärdigt deltagande i en 

demokrati är det fullt nödvändigt att förstå det man läser. Vidare menar hon att det är 

ännu viktigare att besitta en god läsförståelse i dagens informationssamhälle i och med 

den framväxt samhället gör. Alltså inte bara för den enskilda individen utan för 

medborgare i allmänhet. Med det sagt menar hon att det har en stor betydelse för ett land 

och dess sociala och ekonomiska utveckling.  

 

Både PIRLS och PISA genomför regelbundna undersökningar gällande elevers 

läsförmåga samt läsförståelse. Således kan bekräftas att det är ett aktuellt område med 

omfattande forskning. På vilket sätt högläsning (lärare läser för elever) kan möjliggöra en 

utveckling inom läsningens område anses också vara väl utforskat. Detta genom  

omfattande forskningsartiklar och undersökningar som syftar till att ta reda på 

högläsningsvanor med mera. I och med detta vill vi återigen påpeka att vårt ämnesinnehåll 

är relevant i dagens läge, både i skolan och allmänt i vårt samhälle. 
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2.1 Forskning om läsningens innebörd 
 

I Nationalencyklopedin beskrivs läsning enligt följande: 

Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att 

kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och 

förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna 

ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet 

innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl (Lundberg).   

 

Detta innebär således att dessa huvudmoment innehar en viktig roll för att skapa god 

läskunnighet. 

 

Enligt Bråten (2008:11) är läsförståelse en förmåga som är fullkomligt väsentlig i det 

kunskapssamhälle vi lever i. Inte enbart med det utbildningssystem som existerar där 

förståelse för olika texter har en central roll i elevens sätt att införskaffa kunskap. Att ha 

en läsförmåga som innebär att en individ kan läsa och förstå är minst lika viktigt ute i 

samhället som i skolan. Detta för att kunna vara deltagande på ett meningsfullt sätt i 

yrkeslivet och i samhället. Via medier får vi ständigt ny information om vad som händer 

i världen, vilket ställer höga krav på att vi som medborgare behärskar läsning för att kunna 

hänga med och förstå vad det skrivs om. Detta är grundläggande, och således kan sägas 

att läsförståelse berör den kärna som finns i en utbildningsverksamhet i det moderna 

kunskapssamhälle som idag existerar.      

 

2.2 Läsförståelsens komponenter 
 

Det kan sägas att läsförståelse till stor del handlar om att förvärva den mening som en 

text förmedlar. Läsförståelse är en flerdelad process med många beståndsdelar och det är 

viktigt att lärare och lärarstudenter känner till detta. Att skapa mening genom en text och 

samspela med en text på så vis att det går att dra slutsatser kräver att läraren vet vad 

läsförståelse innebär. Synliggörandet av de individuella skillnaderna hos elever och att  få 

undervisningen att anpassas till samtliga individer är ett grundläggande moment i 

undervisningen. För att detta ska kunna ske finns det ett antal komponenter som bör finnas 

med i läsförståelseundervisningen (Bråten 2008:47). De komponenter som Bråten menar 

har en stor betydelse för elevens möjlighet till utveckling i läsförståelse är: ordavkodning, 

talspråk, koncentration, uppmärksamhet, förkunskaper, användandet av lässtrategier samt 

läsmotivation. Dessa delar har således egna rubriker i den kommande texten där det 

beskrivs noggrannare varför Bråten anser att detta är relevant.  

 

2.2.1 Ordavkodning 
 

Ordavkodning är enligt Bråten (2008:47ff) en avgörande del vid läsförståelse. 

Ordavkodning innebär att som läsare kunna identifiera bokstäver och bilda ord i en text 

samt att kunna omvandla dessa skrifttecken till ljud och dess rätta betydelse. Sambandet 
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mellan ordavkodningsfärdigheter och läsförståelse har visat sig vara extra viktigt under 

de första skolåren. Den vanligaste orsaken till svag läsförståelse är just problemen med 

att uppnå ett bra flyt i ordavkodningen. Det bästa sättet att utveckla ordavkodning är 

varaktig övning, med det menas: att träna mycket på identifiering av ord, att läsa 

omfattande, repetera och att litteraturen och materialet som bearbetas har en lämplig 

svårighetsgrad. Genom detta skapas ett läsflyt, ett vidgat ordförråd och ett mindre 

ansträngande arbetssätt. Att inte behöva anstränga sig vid ordavkodningen är 

betydelsefullt för förståelsen. Ju mer en individ ägnar medveten uppmärksamhet åt 

avkodningen, desto mindre blir kapaciteten att tolka textens innehåll. Därför vill man så 

snabbt som möjligt uppnå en så kallad automatisk avkodning (snabb och felfri) för att 

eleven inte ska behöva använda sin medvetna uppmärksamhet till att avkoda orden utan 

istället kunna fokusera på textinnehållet. När eleven övar och utvecklas, inpräglas fler ord 

i minnet och detta leder i sin tur till att orden i en text kan identifieras noggrannare och 

snabbare (Bråten 2008:47ff). 

 

Kindle (2009:202ff) säger att högläsning i form av att lärare läser för elever har visat sig 

vara ett framträdande förhållningssätt för att skapa förståelse. Att läsa högt för barn 

utvecklar elevers  språk men också den tidiga läsförmågan.  

 

Baker m.fl. (2015:1ff) menar även att det finns fördelar med högläsningens tillämpning 

just när det handlar om förståelse och igenkännandet av ord. Som lärare kan och ska du 

hela tiden jobba med att identifiera ord för att ge eleverna möjlighet att skapa en förståelse 

samt för att de utvecklar sitt ordförråd vilket främjar läsförståelsen. För att uppnå en god 

läsförståelse behöver en elev kunna känna igen ord och veta deras betydelse. Detta är en 

positiv del av högläsningen och just att kunna jobba direkt mot eleverna och ta itu med 

frågor som kan uppstå är betydelsefullt. Läraren kan hela tiden hålla en dialog med dem. 

I och med dessa delar utgör högläsning en viktig del i att skapa och utveckla elevers 

förståelse.  

        

2.2.2 Talspråk och ordförståelse 
 

En individs muntliga språkkompetens kan sägas vara a och o vid läsförståelse menar 

Bråten (2008:55-56). Grundläggande är att förstå ett språk: talspråk, i skrift eller skrift 

digitalt. Även om en elev har tillägnat sig en god ordavkodningsfärdighet kan den 

emellertid inte läsa med bra förståelse om den muntliga språkkompetensen är otillräcklig. 

Som tidigare nämnts menar Bråten att det är en självklarhet att elever är i behov av att ha 

tillräckliga förståelsekunskaper om ord och deras betydelse i en text för att kunna förstå 

det lästa. Om en elev läser en text utan att förstå vissa betydelsefulla ord är det svårt att 

skapa ett sammanhang. På ett enkelt sätt kan en formulering som denna beskriva 

ordförrådets betydelse: läsare som besitter ett större ordförråd förstår mer av det som läses 

än en person som har ett mindre ordförråd (Bråten 2008:55-56). 

 

Den tidigare förskolläraren Aimee Toth (2013:203) bekräftar Bråtens teori och menar att 

ny forskning visar på ett samband mellan elevers ordförråd och hur väl de presterar i 
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läsförståelse. De elever som i den amerikanska studien National Assessment of Education 

Progress (NAEP) presterade högt i läsförståelsetesterna presterade också högt i 

ordförrådstesterna. I en artikel (Toth 2013) beskriver hon en, enligt henne, effektivare 

metod som hon utvecklat för att förbättra elevernas ordförråd. För att få in ord i 

undervisningen som eleverna vanligen inte kom i kontakt med valde hon böcker att läsa 

som innehöll många liknelser och metaforer, med många ord utanför elevernas vanliga 

ordförråd.  

 

Toth (2013:203) har också med framgång testat en orduppgift med en av sina tidigare 

klasser. Eleverna fick utgå ifrån skolgården och komma på saker som Toth senare skrev 

upp. För att i nästa skede underlätta för eleverna började hon kategorisera orden. Efter ett 

tag hade klassen lyckats bygga upp en lista med svåra, beskrivande ord med koppling till 

skolgården. Tack vare denna strukturering kunde eleverna förstå innebörden av orden och 

koppla ihop till rätt föremål/objekt. Aimee menar att hon upptäckte att barnen hade breda 

ordförråd men inte kunde koppla ihop orden med varandra i hjärnan. De kunde känna till 

ett ord, men inte komma på någon synonym till ordet. I och med övningar som denna 

utvecklar eleverna sin verbala förmåga och kan således få ett mer avancerat språk.  
   

Högläsningen spelar även här en viktig roll, förutsatt att man använder rätt metodik, det 

vill säga att som lärare vara medveten om vad man vill åstadkomma och hur man ska nå 

dit. Arbetar man genom interaktion med eleverna och involverar dem kan hela tiden en 

identifiering av svåra ord ske, vilket möjliggör ett mer avancerat språk och en bättre 

förståelse hos eleven (Johnston 2016:40). Även Toth (2013:205) bekräftar vikten av att 

stanna upp emellanåt och diskutera med eleverna. När hon läste för sin klass genomförde 

hon övningar som syftade till att elever skulle återberätta information som de fått lyssna 

till av klasskamrater. Hon kunde presentera frågor som eleverna fick diskutera 

sinsemellan. Därefter skulle den ena berätta för klassen vad den andre kommit fram till. 

Toth menar att denna typ av övningar, då elever får återberätta för klassen vad andra har 

sagt, är nyttiga i strävan efter att expandera ordförrådet.   

 

Slutligen betonar hon vikten av att ibland stanna upp och förklara ord som eleverna 

kanske inte förstår. Låt dem själva komma med förslag. Hon förklarar också att det ibland 

går att lista ut vad ett ord betyder med hjälp av de andra orden i samma mening. Tids nog 

blev eleverna inte rädda att fråga vad saker och ting betydde som de inte förstod, utan 

snarare tvärtom – nyfikenheten tog över (Toth 2013:205). 

 

God läsförståelse bygger även på den förutsättning att elever erhåller vissa färdigheter i 

grammatik, funktionen av enheter som verb, substantiv, adjektiv och adverb. Lägg därtill 

att en språklig medvetenhet är nödvändig, till exempel att kunna se om en mening 

överensstämmer med språkets regler. Det verbala minnet är också en viktig del i 

läsförståelse. Läsförståelsen är bunden till detta på så sätt att en förmåga krävs för att dels 

kunna plocka fram och även för att komma ihåg det meningsfulla ur en text (Bråten 

2008:56-57). Kindle (2009:202) menar även hon att högläsning för elever, samtidigt som 

man under tiden hjälper dem med ordavkodning, stärker den verbala biten, förutsatt att 
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motivationen hålls vid  liv genom texter som  eleverna uppskattar.  

 

Bråten bekräftar det som Kindle (2009) och Johnston (2016) beskriver i sina artiklar, att 

skickliga lärare kan förbättra ordförrådet avsevärt genom att hjälpa till att identifiera svåra 

ord för eleverna. Dessa lärare tar de tillfällen som ges för att lära elever nya ord och 

begrepp. Studier visar att lärarna i fråga inte försöker att förenkla eller förytliga sitt språk 

utan uppträder istället med ett moget och konsekvent språk inför eleverna. De ges då 

möjligheten att höra nya ord och fråga efter ordens betydelse. Tillvägagångssättet att ge 

raka och tydliga klargöranden av ords betydelse kan i hög grad öka elevernas ordförråd. 

Att då bland annat använda sig av högläsning som en del av detta är ett ypperligt tillfälle 

att lära eleverna nya betydelser och det på ett naturligt sätt. Om läraren använder sig av 

kapitelböcker med ett utmanande och utvecklande språk när den läser för elever ökar 

möjligheten för detta. Det är också viktigt att läraren avsätter tid till att diskutera språk 

och innehåll. Eleverna kan förhoppningsvis även bli mer insatta i varierande språkformer 

genom denna kvalitetslitteratur vilket banar väg för en god förståelse (Bråten  2008:58-

60).  

 

2.2.3 Koncentration och uppmärksamhet 
  

Koncentration och uppmärksamhet är även det en komponent som måste finnas i åtanke 

i läsförståelseundervisningen. Bråten (2008:61) förklarar att en elev som kan bibehålla 

sin koncentrationsförmåga samt uppmärksamhet och arbeta under en längre tid utan att 

avledas av de inre och yttre störningarna, har ett stort försteg när det gäller att läsa och 

förstå innehållet i en text. Det är allmänt känt att elever kan ha svårt med koncentrationen 

och än svårare blir det om ett textinnehåll är för krävande. Uppmärksamhetsproblem beror 

ofta på att det brister i intresse för textinnehållet, låg motivation, brister vad gäller 

förkunskaper, ordförråd eller ordavkodningsförmåga (Bråten 2008:61). Därför är det 

viktigt att läraren underlättar och förebygger detta fenomen genom att välja ut lämpliga 

texter och involvera eleverna i textvalet för att kunna tillgodose deras intressen, vilket 

förhoppningsvis ger eleverna mer läsmotivation (Kindle 2009:202ff).  

 

2.2.4 Förkunskaper ger ett sammanhang för textinnehållet  
 

Under de första årskurserna beror vanliga läsförståelseproblem ofta på att elever läser 

texter utan förkunskaper om innehållet, givetvis blir det då svårt att kunna relatera och 

associera det lästa till något de själva har upplevt och kan förstå innebörden av. För att 

jobba emot denna situation är ett förslag att låta elever möta en omfattande och varierad 

mängd informativa texter,  med en lämplig svårighetsgrad och med ett innehåll som består 

av saker som eleverna sedan tidigare känner till och då lättare kan förstå vad de läser 

(Bråten 2008:63ff).    

 

Bråten (2008:63ff) menar att man måste arbeta för att åtgärda bristande förkunskaper. 

Elever kan inte förväntas göra framsteg och utveckla sin läsförståelse om de saknar 

förkunskaper om en text som behandlas. Hur ska eleven kunna tolka något den inte förstår 
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sig på? Därför poängterar bland annat Bråten (men även många fler) att val av text är av 

yttersta relevans. Svårighetsgraden måste vara lämpligt anpassad efter individernas 

förkunskaper för att göra ett lärande möjligt. Utöver detta är det dessutom viktigt för att 

skapa läsmotivation och ett engagemang. 

 

I och med elevers olikheter menar Eckeskog (2013:19) att undervisningen måste vara 

anpassad till den enskilda individen. Olika barn har olika stora ordförråd, därmed ska 

lämpliga ord och begrepp studeras i relation till textinnehållet. De texter som behandlas i 

klassrummet bör ha ett innehåll som är välanpassat för eleverna. Eckeskog menar att det 

då är enklare att motivera och samtala om innehållet. Dessa texter ska även användas i 

interaktion. Eftersom det är viktigt att elever får samspela och diskutera litteraturen är det 

väsentligt att texten i fråga är anpassad så att eleverna förstår innehållet. 

 

Genom att få lyssna på böcker lär sig barn om olika saker såsom människor och relationer, 

olika delar av världen, hur saker ser ut men också hur de fungerar (Hvistendahl 

2008:132ff). Detta menar Hvistendahl ger kunskaper som i sin tur skapar förståelse. 

Exempelvis blir det då enklare för ett barn att utveckla sin läsförståelse i och med att det 

kan knyta an till verkliga händelser och erfarenheter. Genom detta sker en utveckling av 

elevens förkunskaper.  

 

2.2.5 Användandet av läsförståelsestrategier 

  
När det handlar om läsförståelsens komponenter framställer Bråten (2008:69) 

läsförståelsestrategier som en grund för att bli en god läsare. Det som menas med 

läsförståelsestrategier är att man som läsare kan ställa frågor till sig själv under läsningen, 

kan försöka förutse innehållet i texten, skapa visuella föreställningar, summera 

textinnehållet och dra slutsatser. Dymock & Nicholson (2010:166) säger att det är en 

teknik och en plan för att nå den information man behöver. Vidare skriver de att lärare 

bör ha vissa mål vid arbete med strategier. Det är viktigt att arbeta med 

bakgrundskunskaper, interaktion med frågor, struktur- och textanalyser, låta eleverna 

skapa mentala bilder samt sammanfatta. Som lärare är det viktigt att se till att eleverna 

vet hur strategier ska användas och när de ska användas. 

 

Minnesstrategin är vanlig och enkel i och med att den handlar om att repetera 

informationen i texten. För att träna upp denna strategi kan eleven läsa repetitivt samt 

skriva under sin läsning, på så sätt memoreras innehållet. Bråten (2008:69-70) skriver att 

strategin att strukturera används för att sammanfatta och skaffa sig en överblick medan 

övervakningsstrategin avser ett kontrollerande av sin förståelse under läsningens gång. 

Detta genom att kritiskt ställa frågor till sig själv för att se om förståelsen finns.  

 

Ett mönster som iakttagits hos goda läsare är deras starka förmåga att skapa visuella 

föreställningar. Vanligtvis reagerar dessa läsare på texter genom att forma inre bilder samt 

göra tolkningar, vilket har betydelse för läsförståelsen. Ofta har individer dessa förmågor 

men de behöver hjälp med att aktivera strategierna. Att lärare undervisar i 
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läsförståelsestrategier är av stor betydelse för att ge elever rätt möjlighet till utveckling. 

Framgångsrika undervisningsmetoder är framförallt att aktivera eleverna, låta dem göra 

visuella föreställningar och förutsägelser. Låt dem ställa frågor till texten, räta ut 

frågetecken och sammanfatta tillsammans men även enskilt. Eleverna kan teckna bilder 

som får representera idéer de har (Bråten 2008:62ff). Forskare styrker detta (Scharlach 

2008:20ff) och menar att högläsning är en framgångsrik metod i att utveckla dessa 

strategier. Genom att lärare interagerar med elever genom ständiga samtal och övningar 

finns det möjlighet att nå eleverna och ta itu med problem direkt när de dyker upp menar 

Scharlach (2008:20ff) och Baker m.fl. (2015:1ff). 

 

Giroir m.fl. (2015:2-3) betonar vikten av att ge eleverna möjlighet att få diskutera utifrån 

en bok som lästs upp. Diskussionen kan då te sig på ett annat sätt och med andra ord än 

vad som vanligen sker i klassrummet, på rasten eller i matsalen etcetera. Att diskutera 

utifrån ett ämne, inom givna ramar, kräver att eleverna tänker till så att språket kan 

anpassas därefter. Under dessa diskussioner kommer nya ord på tal som kan anammas av 

andra elever som aktivt lyssnar. Dock räcker det inte med att bara diskutera. Vidare menar 

författarna att det är när eleverna får använda sig av det nya språket som den verkliga 

utvecklingen kan ske. Det första steget är att ta till sig de nya orden. Det andra steget är 

när eleverna blir utmanade att använda och praktisera det nya språket genom att göra 

meningsfulla uppgifter, skriftligen eller muntligen. Detta möjliggör en djupare 

bearbetning av språket och djupare förståelse av de idéer som också blir kopplade till 

språket. I och med detta torde läraren variera typen av böcker som den läser för sin klass, 

då olika sorters böcker ger olika typer av diskussioner – och därmed blir språket varierat 

från gång till gång.  

 

Med detta perspektiv i bagaget är det lätt att förstå varför lärare väljer att hålla boksamtal 

eller be eleverna att skriva ned sina tankar när de läst klart en bok. För att maximera 

utvecklingen av ordförrådet och läsförståelsen behövs alltså språket användas rent 

praktiskt också. Att bara läsa utan vidare kan definitivt uppskattas av eleverna och ibland 

kännas lämpligt även för läraren, men för att högläsningen ska fungera som ett 

pedagogiskt verktyg och ha en positiv effekt på läsförståelsen krävs någon typ av 

uppföljning. 

      

Att undervisa i läsförståelse kan vara komplext, till exempel att förmedla framgångsrika 

strategier till eleverna. Westlund (2009:38) menar att ett lämpligt tillvägagångssätt är att 

som lärare agera modell för eleverna, alltså att konkret visa eleverna hur en strategi kan 

användas för att de sedan ska kunna aktivera olika tankeprocesser. En lärare bör tänka 

högt när den läser en text för att visa eleverna hur en strategi kan användas för att förstå 

en text. Eleverna ges tips och får därefter testa att göra likadant, arbeta efter 

läsförståelsestrategier. Här konstrueras kunskap utefter elevernas egna förutsättningar 

och nivåer. Denna metod som kallas direktundervisning (läraren iscensätter hur den 

tänker och går tillväga) är effektiv när det handlar om att utvecklas och ta sig förbi 

eventuella hinder som kan uppstå i lärandet av läsförståelse, menar Westlund. 
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2.2.6 Läsmotivation 
 

Läsningens roll i skolan är av stor betydelse. Mycket handlar om att kunna läsa texter, 

tolka information, vara kritisk, lösa problem med mera. Läsningen är alltså viktig, men 

det är ett komplext moment och kräver ansträngning och energi från eleven, menar Bråten 

(2008:75-80). För att underlätta elevernas lärande vinner man mycket på att skapa 

läsmotivation. Vidare beskriver han att motivation handlar om att människor gör det de 

gör, valet de gör samt varför. Motivation handlar om varför människor väljer det ena 

framför det andra. Det aktiva val som en människa gör påverkas av värderingar och vilka 

uppfattningar samt mål en individ har. Bland alla aktiviteter som finns såsom teve, spel, 

musik och lek skapas en konkurrenssituation. Det är motivationen som styr individens 

val och om utgångspunkten är denna, måste läsningen vara en tillfredsställande aktivitet 

för att det ska vara tillräckligt motiverande för individen att välja att läsa självmant. 

Bråten menar att elever som har en inre motivation får ett försprång i och med att man 

utvecklar läsning och förståelse genom att läsa omfattande.  

 

Men hur gör man med elever som saknar denna läsmotivation? Som lärare är det viktigt 

att dessa elever får utvecklas och det gör de bäst genom att svårighetsgraden är anpassad 

efter deras färdigheter, viktigast är att eleven får lyckas. När en text väljs ut är det 

angeläget att denna text stimulerar elevens intressen. Läraren bör vid återkoppling 

fokusera på de individuella framstegen och inte jämföra med andra elever. En lärare bör 

försöka locka fram lusten hos eleven och bereda mark för interaktion och samarbete, 

menar Bråten (2008:75-80). Med framgångsrika metoder kan detta utföras, exempelvis 

genom konkreta och praktiska aktiviteter som är sammanlänkade med läsning. Lärares 

högläsning för elever menar Johnston (2016:40) är en gynnande faktor vid läsinlärningen 

då det kan skapa en läsmotivation. Dock är det viktigt att läraren engagerar sig vid val av 

text och har inlevelse för att förstärka upplevelsen samt låter eleverna interagera genom 

frågor och samtal. 

 

Fox berättar i sin bok Läsa högt (2003:13ff) om den förtrollande högläsningen, att små 

barn kan bli som helt förtrollade av hennes sätt att läsa högt. Hon skapar en slags lek där 

hon lever sig in i bokens handling genom att förändra sin röst och göra gester för att få 

med barnen in i detta som hon menar blir en slags lek. Hon berättar om en treårig pojke 

som blev alldeles fäst vid högläsningen och till slut på egen hand kunde tyda enstaka ord 

i boken. Fox menar att han började lära sig läsa genom den stimulerande högläsningen 

som han fick ta del av. Fox menar att en viktig aspekt att ta hänsyn till är valet av bok. 

Den ska vara rolig och gärna innehålla sådant som rim, rytm och upprepningar, men 

kanske viktigast av allt är hur man läser. Hon poängterar att det handlar mycket om att 

samspela med barnet under själva läsningen och genom högläsningen skapa en relation 

till barnet. När hon läste för den 3-årige pojken skojade, skrattade och kramades de. Hon 

förstärker situationen och skapar en rolig stund vilket ofta leder till att barnet förknippar 

läsning med roligt. Det man ska komma ihåg är att det skiljer sig mellan individer 

beroende på olika saker men bland annat ålder är en påverkande faktor. Men det är viktigt 
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att göra läsning till något stimulerande för att ett barn självmant ska välja läsningen 

framför alla andra saker som är med och konkurrerar. 

 

2.3 Att undervisa i läsförståelse 
 

Eckeskog (2013:20-21) beskriver en definition av läsförståelse som så att den innebär att 

läsaren ska försöka tolka textens innebörd och att detta sker genom ett samspel med 

texten. Ändamålet med läsning är att förstå det skrivna och att undervisa i detta är 

grundläggande. Hon menar att då läraren handleder eleverna i undervisningen bör detta 

ske med hjälp av väl valda metoder. Att hjälpa elever till att nå en god läsförståelse är en 

av lärarnas viktigaste uppgifter.  

 

En del klarar av att på egen hand införskaffa sig det som krävs för att utveckla sin 

läsförståelse men för många elever är det en invecklad sträcka att ta sig igenom. För att 

hjälpa dessa elever krävs en undervisning av kvalité vilket innefattar kontinuitet då det är 

en komplex situation (Eckeskog 2013:16ff). Vidare antyder hon att eleverna 

nödvändigtvis behöver få arbeta med att hitta effektiva strategier och sedan träna på 

användningen av dessa för att slutligen kunna begagna dessa på egen hand vid läsningens 

förlopp. De behöver även få arbeta med varierande texter för att få olika erfarenheter och 

stifta bekantskap med litteratur. För att ta fasta på det lästa är det även angeläget att 

eleverna får interagera med andra genom att exempelvis resonera om innehållet, läsa högt 

och även träna på att tänka högt. Emellertid beskriver Eckeskog att det är problematiskt 

för skolbarnen att öva in strategier och sedan kunna använda dem för nya innebörder. 

Därmed har läraren en central roll i detta och den så kallade direktundervisningen är en 

lyckosam strategi som läraren kan använda sig av vid denna situation, alltså att själv tänka 

högt inför eleverna.  

 

För att förstå en text måste läsaren vara kapabel till att göra tolkningar av vissa händelser. 

För att klara av detta krävs färdigheter om semantik och språkets syntax. Den 

bakomliggande anledningen till att en individ blir en god läsare är dennes förmåga att 

skapa en överblick av innehållet i en text och att kunna sortera det som sker. För att kunna 

skapa denna fördelning av textinnehållet måste individen klara utav att tolka information 

och uppfatta vad som är av betydelse. Samtidigt som läsaren bearbetar texten ska denne 

kunna associera det som händer till sina egna erfarenheter och förkunskaper. Det är 

många delar som måste interagera med varandra för att få läsförståelsen att klaffa och det 

bevisar vikten av undervisning (Eckeskog 2013:21). Scharlach (2008:20ff) berättar att 

många lärare hävdar att deras elever är duktiga läsare men de beklagar sig över att 

eleverna inte förstår vad de läser. Detta visar klart och tydligt att man som lärare måste 

fokusera på strategier i förståelseprocessen. Läsförståelsen kommer inte per automatik 

bara för att eleven läser. Eckeskog bekräftar att det inte är tillräckligt att låta elever läsa 

omfattande för att de ska utvecklas och bli goda läsare. De behöver få hjälp med hur de 

ska ta sig fram och hur de ska göra för att använda lämpliga strategier. Det är en lång 

process då den är så pass komplex. Det är inte bara att förstå ett ord, varje ord måste sättas 
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in i ett sammanhang för att det ska få en innebörd. Ordet i texten ska relateras till något 

som finns i läsarens kännedom. Därav vikten av ett stort ordförråd som vidgas i samband 

med textens svårighetsgrad (Eckeskog 2013:21). 

 

Läsförståelse är ett omfattande område och enligt Westlund (2009:8-9) finns det ännu 

ingen läsforskare som har lyckats skapa en modell som täcker in alla komponenter såsom 

de kognitiva förutsättningarna och motivation samt de socioekonomiska 

bakgrundsvariablerna, till exempel skolor, uppväxtmiljö, resurser och lärartäthet. Vidare 

menar Westlund att läsförståelseforskningen fortfarande processar, bearbetas. En sak som 

dock är säker, precis som Eckeskog nämner, är att läsförståelsen inte kommer automatiskt 

genom att ha ett bra flyt i läsningen. Läsförståelse kräver undervisning. Alltmer tyder på 

att läraren i fråga måste vägleda sina elever för att utveckla läsförståelsen hos dem. 

Innehållet i undervisningen bör presenteras för eleverna så att de blir medvetna om mål 

och vet vad som förväntas. I annat fall kan syftet med att läsa och bearbeta texter förbli 

en gåta för eleven, menar Westlund (2009:8-9).  

 

Braun (2008:1-4) anser att en avgörande faktor i utbildningen är läraren i klassrummet, 

det är den personen som väljer vilken kvalitet och nivå undervisningen ska hålla. Det är 

av yttersta vikt då lärarkompetensen är bland det viktigaste för att en elev ska uppnå 

resultat i skolan. Att eleverna får läsa och på egen hand utveckla sin läsförståelse är inte 

tillräckligt utvecklande. Läraren behöver undervisa i detta, vara en hjälp för eleven och 

demonstrera framgångsrika tillvägagångssätt så att eleven kan utveckla sin läsförståelse, 

både på bredden och på djupet (Westlund 2009:9). Braun (2008:1-4) antyder att detta är 

viktigt då man annars riskerar att tappa elever och det har visat sig vara svårt för elever 

att kompensera för det lärande de har gått miste om. 

 

Att bedriva läsförståelseundervisning innefattar såklart många olika delar. Lässtrategier 

och motivation är två grundläggande faktorer för att goda resultat ska uppnås menar 

Westlund (2009:9-10). Genom att aktivt undervisa i läsförståelse kan en lärare se över 

elevernas behov och nivå och genom detta skapa utmaningar som kan höja deras drivkraft 

till att vilja utvecklas samt höja deras läsintresse. En del av lärarens roll är att skapa ett 

lärande som känns meningsfullt och som eleven kan ha nytta av.  

 

Genom att undervisa i läsförståelse ges eleverna bättre möjligheter till att bli goda läsare, 

det hjälper dem också att uppnå ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till olika texter. 

Eleverna behöver någon som visar hur man gör, någon som berättar vilka strategier som 

kan användas och där är direktundervisning en metod som är utvecklande (Westlund 

2009:11-15). 

 

Eckeskog (2013:19-20) berättar utifrån flertalet undersökningar att skolor som är 

framgångsrika i att utveckla elevers läsförståelse arbetar mer i smågrupper och ger mer 

stöd till eleverna. När deras undervisning i smågrupper sker arbetar de extra med 

ljudinlärning genom specifika metoder, textfrågor som kräver självständig läsning. 

Eckeskog berättar också att dessa skolor har ett bra sätt att variera undervisningen och att 
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de använder mycket övningar där eleverna får möjlighet att resonera kring litteratur som 

har använts gemensamt i undervisningen. 

 

2.4 Högläsning i undervisningen 
 

Många kan nog känna igen sig i att barn kan tycka att det är mysigt när en vuxen tar fram 

en bok och läser högt tillsammans med dem. Det barnen eventuellt inte tänker på är 

lärandet som uppstår. Samma sak gäller förmodligen även många av oss vuxna. Det som 

faktiskt uppstår (förutom en eventuell mysig stund) är att barnen får chansen att lära sig 

nya begrepp och vidga sitt ordförråd, vilket de har nytta av i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen, menar Dominković (2006:131ff). Om den vuxne är medveten om dessa 

möjligheter och väljer att interagera med barnen blir det en pedagogisk situation där de 

vägleds mot större kunskaper och erfarenheter om språk, fakta och böcker i allmänhet. 

Vidare anser hon att det inte är bokens innehåll i sig som är det viktigaste, det viktigaste 

är att upprätthålla en dialog så att barnen involveras och genom detta kan utvecklas i sin 

läs- och språkinlärning. 

 

Fox (2003:30) berättar om en rektor på en skola i USA som läste högt för alla elever på 

hela skolan dagligen, då hon trodde så starkt på högläsningens effekter. Rektorn ansåg att 

det hade en stark inverkan på elevernas läs- och skrivutveckling. Fox menar att 

högläsning är undervisning på alla sätt och vis. Under tiden hon skrev denna bok åkte hon 

runt och föreläste i olika delar av världen och hade titeln rådgivare i läs- och 

skrivutvecklingsfrågor. Hennes erfarenheter är att högläsning har en oerhört positiv 

inverkan för att bland annat lära sig att läsa och skriva. Fox läste mycket för sin dotter när 

denna var en liten flicka och hon menar att detta ledde till att dottern läste vid fyra års 

ålder. Vidare skriver hon att hon inte gjorde något speciellt förutom att just läsa för dottern 

(Fox 2003:9-12).  

 

Enligt Fletcher m.fl. (2012:8) har man i en studie genom observationer av elever och 

lärare kunnat se att högläsning där läraren läser högt för eleverna är en populär del av 

undervisningen. Att lärarna berättar om böckernas handling för att säkerställa att det 

uppskattas av eleverna är av betydelse för att vinna deras intresse och göra dem delaktiga. 

Eftersom människan ofta är motivationsstyrd är intresset centralt och för att bevara 

elevernas intresse gjorde lärarna i klassrumsobservationen dem delaktiga genom att ställa 

mycket frågor som de fick besvara. Eleverna fick även göra förutsägelser i texten. 

Fletcher m.fl. menar att ett effektivt sätt för att fånga elevers intresse är att just tillämpa 

högläsning. Detta visar sig även bidra till elevernas egen läsmotivation och prestation. 

Som Bråten (2008:75-80) tidigare nämner är det viktigt och en del av lärarens roll att 

locka fram lusten hos eleven. Detta för att möjliggöra lärandesituationer.  

 

Utifrån Dominković bok Läsa högt för barn (2006:15-16) beskrivs lässituationen där en 

vuxen läser för barn som en språkupplevelse dem emellan och denna situation sägs vara 

mer betydelsefull än de vardagliga samtalen då barnens möjligheter att möta nya ord och 
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begrepp är större än det vardagliga livet erbjuder. Lässituationen där den vuxne läser ger 

också barnet större kunskap om ords betydelser. Det har visat sig att barn får ett medvetet 

förhållningssätt till ord när en vuxen läser för dem, stannar upp och identifierar ord samt 

begrepp och för samtal om betydelserna.  

 

Dominković (2006:15-16) skriver vidare att flera undersökningar visar att denna förmåga 

har en stor betydelse för elevernas resultat i skolan. Om barnen får denna typ av läskvalitet 

redan i förskolan kan de registrera ljuden i de enskilda orden vilket är av stor vikt när 

barnen ska lära sig att läsa. Även förståelsen förbättras genom högläsning. Genom den 

interaktion som uppstår vid en effektiv högläsning får barnen ta del av hur ord fungerar 

vilket skapar förståelse för vårt språksystem. Om en elev har goda färdigheter i 

ordkunskap och språkstruktur främjas den när det kommer till läroböcker och att 

självständigt kunna arbeta med dessa. Interaktion kring litteratur skapar bättre 

förutsättningar för eleven att bli framgångsrik just när det avser detta moment. 

 

Kindle (2009:202ff) menar att högläsning för barn rekommenderas som en strategi för att 

bygga det muntliga språket såväl som den tidiga läsförmågan. Högläsning är allmänt 

accepterad som ett sätt att utveckla barns ordförråd, i synnerhet barn i de yngre åldrarna 

men även hos äldre och skickligare läsare ses högläsning som ett kraftfullt redskap för att 

förvärva ordförrådet. Man vet att det finns många styrkor med högläsning, dock är det 

brist på kunskap när det handlar om lärares tillvägagångssätt i verksamheten för att 

utveckla  elevers  ordförråd  genom   högläsning.                                                                                          

 

Högläsning där lärare läser texter högt för elever och regelbundet nyttjar variationen av 

tonhöjd, tonförändring, tempo och volym samt låter elever ställa frågor, är enligt Johnston 

(2016:40) främjande för förståelse, ordförråd, satslära och det muntliga språkets 

utveckling. Att elever finner en glädje vid läsning är viktigt för prestationer i skolan då 

det har visat sig att elever som ägnar mer tid åt läsning gör bättre ifrån sig i skolan. 

Högläsning där interaktion äger rum har en positiv inverkan på elevers läsutveckling och 

det grundläggande är att eleverna interagerar och deltar i sitt eget lärande genom att 

förståelsestrategier inövas, ordförrådet vidgas samt att det skapas ett förhållningssätt till 

högläsning som aktivitet. En nyckel är att eleverna får vara aktivt involverade genom att 

göra förutsägelser, ställa frågor samt svara på frågor och inte bara  vara  passiva  lyssnare 

 (Johnston  2016:40).  

 

Som Kindle (2009) tidigare nämner finns det många fördelar med högläsning, nämligen 

att det är utvecklande för språk och den tidiga läsförmågan. Johnston (2016:40) är även 

av samma åsikt och poängterar vikten av att inte enbart öppna en bok och läsa. Hon menar 

att det är metodiken i högläsningen som är nyckeln, hur man väljer att samspela kring 

texten. Johnston skriver att vägen till en effektiv högläsning är ett systematiskt 

tillvägagångssätt som har sin början redan vid val av text. Läsaren måste kunna se att det 

går att diskutera innehållet och skapa en dialog kring det och väl där måste det finnas en 

förståelse hos eleverna. Detta är nödvändigt för att kunna återberätta och sammanfatta 

samt göra kopplingar runt det som sker i boken. Förutsägelser via bilder ska eventuellt 
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även det göras. För att möjliggöra allt detta är det följaktligen viktigt med en text som har 

en tilltalande handling för att underlätta lärandet, berättar Johnston.  

 

2.5  Att utveckla elevers  läsförståelse  
 

När barnet går i förskola utvecklas till största del det muntliga språket. Westlund 

(2009:13) skriver att det under denna fas är av stor betydelse att barnet expanderar sitt 

ordförråd eftersom det är sammanfogat med utvecklingen av språket i sig. Att förstå ord 

och begrepp samt att barnet kan använda detta i rätt sammanhang är grundläggande under 

förskoleåldern. Det är alltså viktigt för barnet och elevens utveckling att man inriktar sig 

på det muntliga språket och talspråksförståelsen under barnets förskoleperiod.  

 

När barnet sedan börjar skolan är det vanligtvis kodknäckarfasen som är av högsta 

prioritet. Eleven lär sig mer om att bokstäverna symboliserar ett språkljud och att 

bokstäver som ljudas samman bildar ord och meningar. I denna fas sker en övergång i 

elevens användande av huvudstrategi, eleven förflyttar sig från att ha haft fonologisk 

läsning som huvudstrategi till ortografisk läsning som huvudstrategi. Eleven känner då 

alltmer igen ords olika stavelsemönster, uttal och betydelse och behöver således inte 

längre ljuda.  Bokstäverna utgör ett ord och en symbol. Det är oerhört viktigt att eleverna 

når denna fas för att kunna läsa automatiserat och följaktligen kunna lägga sin 

uppmärksamhet på att förstå textinnehållet. Därmed är det av stor vikt att elever läser 

omfattande, för att på så vis kunna ta sig igenom faserna snabbt och för att i tidig ålder 

kunna gå vidare till förståelsefasen då läsning handlar om att förstå (Westlund 2009:13).   
 

2.6 Engagera eleven 
 

Baker m.fl. (2015:1ff) berättar om en studie som gjordes i USA där man undersökte 

undervisningskvalitetens effekter beträffande elevers ordförråd och förståelse vid 

högläsning. Utifrån denna studie har det visat sig vara betydelsefullt att utgå från några 

punkter. En av dessa punkter är att interaktionen mellan eleverna är i centrum och att man 

samarbetar på ett sätt som gynnar eleven. Som lärare bör man vara tydlig i hur man 

levererar en uppgift och att eleverna får vara delaktiga, dels genom lämpliga texter, dels 

genom att eleverna får vara med och göra bland annat förutsägelser. I 

forskningsundersökningen som gjordes i USA med 39 klasser (årskurs 1) beskrivs 

framgångsrika metoder, däribland att elever får ett pappersark där de involveras genom 

att få ta del av huvudpersonen i den text som ska bearbetas samt delar av handlingen. 

Detta för att skapa en förståelse för texten.  

 

När högläsningstexterna handlade om djur berättar Baker m.fl. (2015:1ff) att eleverna 

fick tre riktlinjer att utgå ifrån på förhand för att sedan under läsningen kunna delta genom 

att försöka identifiera dessa tre viktiga egenskaper hos djur: Hur ser djuren ut? Vad äter 

de? Var bor de? Genom detta får eleverna något att utgå från, något som gör dem 

uppmärksamma på textinnehållet. De får arbeta med att ta in det som högläsaren läser, 



  

22 

 

bryta ned informationen och plocka ut det som är relevant. Det som eleverna bland annat 

tränar genom detta är att tolka information och skapa en förståelse.  

 

En grundläggande egenskap med högläsningen var användningen av strukturerade 

dialoger mellan lärare och elever men även dialogen mellan eleverna, både under och 

efter högläsningen. Dessa dialoger skulle syfta till att förlänga elevernas förståelse för 

berättande och resonerande texter genom den verbala interaktionen. Om eleverna visade 

problem med att förstå textinnehållet eller visade svårigheter med att identifiera ord skulle 

läraren direkt vara där som ett stöd och försöka lösa detta. Baker m.fl. (2015:1ff) menar 

att det som är avgörande för högläsningens effekter och det som ger positiva resultat i 

förståelse och språkutveckling är kvaliteten på undervisningen, instruktionerna och 

lärarens förmåga att leverera detaljerade samt tydliga instruktioner. Författarna menar att 

dessa riktlinjer är extra viktiga för att förbättra elevers resultat. 

 

Scharlach (2008:20ff) betonar att det viktigaste med läsning är att kunna förstå och att det 

är därför vi läser. Hon skriver att ett av de mest väletablerade resultaten i forskning som 

avser läsning är att förståelse utvecklas genom en rad av ändamålsenliga och motiverade 

läsaktiviteter. Genom att utveckla elever till att bli aktiva och engagerade läsare görs det 

möjligt för eleven att införskaffa mer kompetens. Även om förståelsen förbättras genom 

omfattande läsning, menar forskare att förståelsen skulle förbättras ännu mer om läsare 

gavs mer kunskap om  förståelsestrategier  (Scharlach 2008:20ff). 

 

Kerry-Moran (2015:1ff) menar på liknande sätt att man bör använda sig av strategier för 

att få ut så mycket som möjligt av högläsningen. Att använda sig av högläsning på ett 

effektivt sätt kan förbättra barns läsförståelse, uppmuntra dem till ett litteraturintresse, 

hjälpa dem att hitta ett bra flyt och en bra rytm men det kan även ge stimulans till mer 

oberoende läsning. Att använda sig av en effektiv högläsning innebär att en lärare ser till 

att det finns strategier som ger kvalitet i momenten. Kerry-Moran menar att man arbetar 

extra för att utveckla uttrycks- och inlevelseförmågan vid högläsning hos lärarstudenter 

just eftersom det är en viktig del. Lärarutbildare arbetar med strategier från områdena 

drama, muntliga tolkningar och historieberättande för att förbättra den expressiva 

kvaliteten hos lärarstudenter vid högläsningsmoment. Strategierna som används 

fokuserar på att strukturera högläsningsuppgifter för att uppnå framgång. Detta genom att 

använda kontraster i att uttrycka sig, till exempel förändringar i tonhöjd, ljudnivå och 

varierande takt med pauser för att öka  variationen.  

 

Kerry-Moran (2015:1ff) skriver att vid utbildning av lärarstudenter i momentet 

högläsning är det absolut första steget att man lär studenterna att ha en inlevelseförmåga, 

detta för att ge skolbarnen klara förväntningar. Eftersom högläsning har visat sig vara en 

gynnande faktor i läsinlärningen är det viktigt att man gör det bästa av det och inte nöjer 

sig med att bara läsa en berättelse. Eftersom det uppstår ett lärande är det angeläget att 

skapa kvalitet i momentet för att eleverna ska ges bästa möjliga förutsättning att förvärva 

så mycket kunskap som möjligt. På samma sätt som att man vill skapa kvalitet i 

undervisningen beskriver Kerry-Moran, som så många andra också, att bokvalet är en 
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påverkande faktor. Högläsaren ska ge eleverna njutning och skapa engagemang för att 

detta ska generera en lärandesituation och förutsättningarna ökar om eleverna uppskattar 

handlingen i en bok eller en text. 

 

2.6.1 Gå in i rollen som berättare 
 

När högläsaren sätter ton tar den med lyssnaren in i berättelsens värld genom synintryck, 

ljud och en uttrycksfull röst som inspirerar fantasin att flöda fritt. Genom att vara 

uttrycksfull och läsa med inlevelse överförs det känslomässiga innehållet och egna 

tolkningar av berättelsen kan göras. Att betona ord gör berättelsen mer spännande än om 

läsaren läser i samma tonhöjd och tempo. Det som kan tyckas svårt är att veta vilka ord 

som är gynnsamma att lägga extra betoning på. Här skriver Kerry-Moran (2015:1ff) att 

det ofta är verben som ska betonas då de är de viktigaste orden just för att de beskriver en 

handling. Hon nämner ändå att andra ord kan vara viktiga och att man som läsare måste 

känna av sammanhanget. Variationen i läsningen är grundläggande för att bevara 

elevernas intresse och således är det bra att understryka ord på åtskilliga sätt som att ta 

pauser för att väcka intresse, ha ett varierande tempo i läsningen och skifta tonhöjd. Dessa 

verktyg är att tänka på i och med att det förstärker stimulansen hos eleverna, berättar 

Kerry-Moran. 

 

Fler författare är inne på samma spår. Fox (2003:41) menar att det inte räcker med att vi 

läser högt – vi måste läsa bra också. Hur man läser bra går inte exakt att säga, men att 

läsa med så stor inlevelse som möjligt är en bra början. Kroppshållning, uttrycket vi har 

i ögonen, ögonkontakt med mottagaren/mottagarna, att vi inte läser entonigt och att vi ska 

låta det vi läser avspeglas i vårt minspel är några faktorer att tänka på som påverkar 

läsupplevelsen. Om vi höjer och sänker rösten, gör pauser och betonar vissa ord låter det 

bokstavligt talat som musik i elevernas öron, och generellt tycker barn om musik. Viktigt 

är dock att inte överdriva rösten så att det låter absurt eller löjligt, utan man ska sikta på 

att låta intressant. Undvik den gulliga, sockersöta och nedlåtande tonen till varje pris. Fox 

slår fast att man aldrig får tala ner till barn.    

 

Vid högläsning har ögonen, som tidigare nämnts, en viktig roll. Med dem kan vi förstärka 

historien och återberätta den med blicken. Vi kan animera en berättelse genom att spärra 

upp ögonen, ”lyssna” med dem, vara ”rädda” med dem, ”glada” och så vidare. Fox 

(2003:42) menar att berättelsen måste finnas lika mycket i ögonen som i munnen när 

läraren läser högt för elever.  
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3 Metod 

 
Vår undersökning bygger på den kvalitativa metoden. Vi har intervjuat lärare för att ta 

reda på deras uppfattning om och tillämpning av högläsning. Detta för att få en inblick i 

skolan och kunna ta del av lärarnas uppfattning om högläsningens styrkor samt få 

konkreta tips och metoder som anses som framgångsrika. 

 

Det som gör vår studie kvalitativ är dels antalet lärare som har låtit sig intervjuas, dels att 

vi har låtit lärarna besvara frågorna och inte styrt samtalet allt för mycket själva. Bryman 

(1997:59) skriver att ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer som lämnar stort 

utrymme åt respondenten att forma sina svar klassas som en kvalitativ metod. Genom 

frågorna vill man skapa en förståelse av hur respondenten tänker kring frågorna och få en 

inblick i hur denne resonerar. Mängden respondenter skiljer sig i den kvalitativa metoden 

jämfört med den kvantitativa. En större undersökning som kanske innefattar tusen 

personer är en kvantitativ metod, då forskaren samlar in ett stort antal fakta och analyserar 

dem i syfte att finna mönster som antas gälla generellt för alla människor (Stukát 

2011:35). 

 

Den kvantitativa metoden var aldrig något alternativ då det skulle ta allt för mycket av 

vår tid, åtminstone om vi hade utgått från att göra intervjuer. Antagligen skulle vi inte 

heller klara av att uppnå den mängd respondenter som krävs för att det ska räknas som en 

kvantitativ metod i och med att responsen från våra intervjuförfrågningar var procentuellt 

låg. I och med att vi i vår undersökning vill komma underfund med, enligt lärarnas 

uppfattning, framgångsrika metoder i högläsning kände vi dessutom att det var relevant 

att göra en kvalitativ undersökning. Repstad (1999:10) menar att denna metod har ett djup 

som den kvantitativa metoden saknar. Han menar att man får djupare inblick genom 

denna metod och det var främst lärares tankar och uppfattningar vi ville ta del av.  

 

3.1  Urval 

 

Sammanlagt har sex stycken lärare intervjuats i denna undersökning. Vilka klasser de 

undervisar i varierar med begränsningen att alla är aktiva inom årskurs 1-3. De arbetar 

alla på skolor i och strax utanför Gävle. Fyra lärare tackade ja via via mailutskicket, där 

deras mailadresser fanns tillgängliga på Gävle kommuns hemsida och två av lärarna 

kontaktades via telefon. Det fanns ingen baktanke med att få tag i olika typer av lärare, 

det vill säga med olika erfarenheter, ålder, kön och så vidare. Omkring hundra stycken 

mail skickades till personal på slumpvis valda skolor och de som svarade ja blev 

intervjuade. Därefter kontaktade vi två stycken lärare via telefon för att kunna utöka 

antalet  intervjuer.   
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3.2   Informanter  

 

Lärare A arbetar på en f–3-skola i Gävleborgs län. Hon är utbildad 1–7-lärare och har 

arbetat som lärare i 16 år fördelat på tre olika skolor. I dagsläget undervisar hon en årskurs 

1 och i denna klass finns 20 elever. På skolan finns totalt cirka 100 elever.  

 

Lärare B arbetar på en f–3-skola i Gävleborgs län. Hon är utbildad 1–7-lärare med 

inriktning svenska och so. I sin nuvarande klass, vilket är en årskurs 1, har hon 20 elever. 

Hon har arbetat som lärare  på lågstadiet i 22 år, på den nuvarande och på en annan 

tidigare.  

 

Lärare C arbetar på en f–3-skola i Gävleborgs län. Hon är utbildad 1–7-lärare och har 

arbetat som lärare i åtta år. Hon har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i tre år och i sin  

klass som är en årskurs 3 har hon 27 elever.  

 

Lärare D arbetar på en f–3-skola i Gävleborgs län. Hon är utbildad 1–7-lärare och har 

arbetat som lärare i sex år, dessa år på samma arbetsplats. Hon har 22 elever i sin 

nuvarande klass som är en årskurs 2.  

 

Lärare E arbetar på en f–3-skola i Gävleborgs län. Hon  är  utbildad 1–7-lärare  och  har 

arbetat  som  detta  i  åtta  år,  sex  år  på  sin   första arbetsplats  och  snart  två  år  på  sin 

nuvarande. Hon undervisar i en årskurs  2  för   tillfället  och  den  innehåller 25 elever. 

 

Lärare F arbetar på en f–3-skola i Gävleborgs län. Hon är utbildad 1–7-lärare och har 

arbetat som lärare i 17 år. På sin nuvarande arbetsplats har hon varit i snart ett år. I hennes 

klass, en årskurs 3, finns det 26 elever. 

 

3.3 Intervjufrågor 
 

De frågor vi ställde till lärarna tar  sin utgångspunkt dels från vår frågeställning, dels kring 

högläsning generellt (se bilaga 2). Vi ville att lärarna skulle ge oss en helhetsbild av sina 

högläsningsvanor men också gå in djupare på just läsförståelsen, då detta var huvudsyftet 

med arbetet. Rangordningen på frågorna hade mindre betydelse tyckte vi, bortsett från att 

frågorna om elevernas läsförståelse och ordförråd kom lite senare. Innan dessa frågor 

ställdes undrade vi bland annat hur ofta lärarna läste, vilka tider de läste, vilka böcker de 

använde och hur böckerna valdes ut. Det kändes rimligt att inleda med dessa frågor som 

kan anses vara lite enklare att besvara. 

 

Under varje intervju kunde frågorna avvika litegrann från ursprunget. Ibland kom vi in 

på diskussioner, då vi samtidigt förde en dialog med läraren och inte bara lyssnade på vad 

de hade att säga. Därför var inte frågorna helt skrivna i sten. Andra gånger kunde vi lägga 

till någon fråga som vi ansåg vara lämplig, eller bortse från någon annan vi redan tyckte 

vara besvarad och så vidare. Baktanken var ofta att läraren kunde få utveckla sitt 
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resonemang med hjälp av följdfrågor. Det var framförallt efter frågorna som handlade om 

något slags lärande som det kunde uppstå en dialog: Vilket lärande ser du vid 

högläsningens tillämpning? Vilka är dina erfarenheter gällande högläsningens roll för 

en utvecklad läsförståelse? Och Hur påverkas ordförrådet av högläsning? Vid ett flertal 

av intervjuerna fick vi upprepa, eller förtydliga, en fråga för att läraren skulle kunna förstå 

och sedermera besvara den. Framförallt den frågan om läsförståelse. Det var vi också 

beredda på, och det blev intressanta diskussioner till följd av detta. 

 

Som avslutning på varje intervju ställdes frågan Finns det ytterligare tankar som du vill 

dela med dig av? Det visade sig vara en nyttig fråga att ställa då flera stycken av de 

intervjuade lärarna kom på flera synvinklar när de nu gavs chansen att fundera fritt. 

Många intressanta svar dök upp under denna sista punkt. Det var inte ovanligt att de 

funderade länge och väl innan de besvarade den. En lärare sökte även upp oss efter det 

att intervjun ägt rum och berättade nya saker som denne kommit på i efterhand. 

 

3.4  Genomförande 

 
Informanterna som ställde upp intervjuades alla enskilt på sina arbetsplatser, antingen i 

ett klassrum, biblioteket eller i personalrummet. Det valet fick de stå för själva och det 

bestämdes på plats. Vi studenter satt bredvid varandra och läraren mittemot oss. Inför 

intervjuerna hade ett frågeformulär förberetts som användes, och vi antecknade lärarnas 

svar skriftligen via en dator. Detta innebar att vi inte fick med svaren ordagrant men vid 

behov kunde läraren upprepa svaret så att det hanns med att antecknas. Vi berättade hur 

intervjun skulle gå till, och att lärarna fick, om de ville, ta del av anteckningarna som förts 

för att kontrollera att allt stämde. De första frågorna vi ställde handlade lite om lärarnas 

bakgrund: hur länge de varit aktiva inom läraryrket, vilka skolor de arbetat på, hur stor 

klass de för tillfället har etc. Därefter kom vi in på frågor som har att göra med deras 

uppfattningar av högläsning. Vad den betyder för just deras elever, vilka böcker de läser, 

hur mycket de läser, om de ser några effekter av högläsningen på eleverna med mera.      
 

Hälften av de intervjuade lärarna fick ta del av frågorna innan intervjun skulle äga rum. 

Det framgick via mail i processen  när ett möte skulle arrangeras. Den andra halvan fick 

inte ta del av frågorna  på förhand. Vi var  nyfikna  på att se  om svaren skulle skilja sig åt 

generellt när vi väl skulle sammanställa dem. Frågorna var utformade efter 

undersökningens syfte: att ta reda på hur lärare uppfattar högläsningen som pedagogiskt 

verktyg för att främja elevers läsförståelse.  

 

 

3.5  Metoddiskussion 

 

Tack vare den kvalitativa metoden och de semistrukturerade intervjuerna i denna studie 

har vi fått genomtänkta och omfattande svar, vilket vi anser vara positivt. Varje lärare var 
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fri att mer eller mindre ta upp vad de ville, och med hjälp av våra följdfrågor blev ingen 

intervju riktigt någon annan lik. I det kvalitativa synsättet med de öppna intervjuerna 

anses forskarens egna tankar och erfarenheter vara en tillgång och spelar stor roll för 

tolkningen av det insamlade materialet. 

 

När en intervju äger rum är det samtidigt svårt för informanten att inte bli påverkad. 

Informanten ansvarar för att vara sig själv och berätta utifrån sin personliga ståndpunkt 

och med sina egna ord utifrån de frågor som ställs. Krag Jacobsen (1993:11) menar att då 

intervjun är iscensatt av intervjuare påverkas således informanten i hög grad av vad 

intervjuaren gör och har förberett. Informanten vet att svaren eventuellt kommer att 

publiceras via något medium någonstans och undviker kanske därför att ta upp något, 

eller tvärtom, informanten kanske vill framställa sig själv i god dager och modifierar 

därför sanningen lite. Oavsett hur ärlig eller inte informanten är så går det inte att komma 

ifrån det faktum att denne befinner sig i en ovan situation och därför talar mycket för att 

svaren kan skilja sig från verkligheten – även om det naturligtvis inte är någonting man 

kan utgå ifrån. Det intervjuaren kan göra är att hålla en bra intervju. En bra intervju är 

autentisk och trovärdig. De svar som informanten ger är ett intryck av äkthet och detta är 

en förutsättning för att vi inte ska börja tvivla på det autentiska. Om det sker förlorar 

intervjun sin mening  (Krag Jacobsen 1993:13).  

 

Det är också viktigt att poängtera att de resultat vi kommit fram till genom intervjuerna 

endast är uppfattningar från lärare. Ett svar vi erhållit måste nödvändigtvis inte vara rätt, 

utan snarare kanske vad läraren tror är rätt. Dessutom vill vi påpeka det faktum att studien 

gjorts i en liten skala. Inte mer än sex stycken lärare har intervjuats, och vi vill inte hävda 

att deras åsikter och uppfattningar är representativa för svenska skolor generellt. Om en 

större studie som innefattat fler lärare hade gjorts hade resultatet kunnat bli annorlunda. 

Den kvalitativa metoden kritiseras ibland för dess bristande tillförlitlighet och att den är 

alltför subjektiv (Stukát 2011:36). Det låga antalet undersökningspersoner begränsar eller 

omintetgör möjligheterna till generalisering, vilket är synonymt med den kvantitativa 

metoden.  

 

3.6  Etiska  aspekter 

 

Denna studie är gjord i enlighet med de etiska principer som Vetenskapsrådet (2002:7-

14) ställer som krav: informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet. De lärare som intervjuats i vår undersökning har alla deltagit av egen 

fri vilja enligt samtyckeskravet. De har blivit informerade om vad studien innebär och 

handlar om och att de hade rätt att avbryta intervjun när de ville om så önskades. Vidare 

har de blivit informerade om att både de själva och deras skolor förblir anonyma i studien, 

som utgår ifrån konfidentialitetskravet. Den information vi samlat in kommer endast att 

användas för forskningsändamål enligt nyttjandekravet. Alla lärare har fått samtliga 

principer förklarade för sig. De visste alla före, under och efter intervjun vad som gällde. 
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4 Resultat 

 
Tidigare forskning har visat att högläsning har en positiv inverkan på elevers läsförståelse 

(se forskningsbakgrund). Högläsningen, när läraren läser högt för elever, kan användas 

för olika syften och i olika sammanhang. Det gemensamma är att varje 

högläsningssituation också är en lärandesituation, även om det inte alltid är något man 

tänker på och har som avsikt. I vår studie som bygger på lärarintervjuer har det framgått 

att lärare i årskurs 1–3 ofta läser varje dag för sina elever. Anledningarna kan skilja sig åt 

från lärare till lärare, men det vanligaste är att lärarna själva upplever positiva effekter 

som en konsekvens av högläsning med eventuellt bokprat eller annat liknande till följd. 

Därför tar de mer än gärna till en högläsningsbok i den vardagliga undervisningen.   

 

I och med det som Kindle (2009:202ff) skriver, att det är brist på kunskap gällande lärares 

tillvägagångssätt vid tillämpning av högläsning i skolan, kändes det relevant att utföra en 

kvalitativ intervjuundersökning med syftet att ta reda på hur lärare går tillväga när de 

arbetar med högläsning. Relevant är även att ta reda på vilken uppfattning lärare har 

beträffande högläsning och dess positiva effekter. Frågeställningen som arbetet ska 

besvara lyder hur arbetar lärare med högläsning för att främja elevers läsförståelse?, 

och resultatet kommer här nedan. Lärare läser högt för sina elever och de anser att det 

bland annat har en positiv inverkan på elevernas läsförståelse. Forskning visar också på 

det, ändå tappar Sverige i ranking i PIRLS senaste undersökningar. Kan det vara ett 

tecken på det som Kindle (2009) nämner, att bristen på kunskap är en del av förklaringen? 

 

I den kommande texten presenteras grundskollärarnas tillämpning av högläsning i skolan 

utifrån de resultat vi har kommit fram till. Därefter lyfter vi fram grundskollärarnas 

uppfattning om högläsningens effekter. Avslutningsvis sammanfattas resultatet. 

 

4.1 Grundskollärarnas tillämpning av högläsning i skolan 
 

De resultat vi fått in under vår undersökning pekar oftast åt samma håll. Lärarna har den 

uppfattningen att högläsning är nyttigt för eleverna och kan ha en viktig del i strävan efter 

att utveckla läsförståelsen. Därför läser de alla så mycket de hinner för sina elever. 

Läraren A är inget undantag. För henne är högläsningen en viktig del i undervisningen. 

Barnen tycker om att lyssna när hon läser och hon läser högt varje dag mellan 9.10 och 

9.30. Ibland låter hon eleverna få reflektera över det hon läser. Till sin hjälp brukar hon 

använda studiematerialet från En läsande klass, där karaktärer som spågumman, 

detektiven och de andra figurerna sitter på klassrumsväggen. Studiematerialet En läsande 

klass tillämpas under vissa perioder berättar hon.  

 

När lärare A högläser för eleverna blickar de ofta tillbaka i boken och pratar om vad som 

hänt. Tack vare detta märker lärare A om eleverna har hängt med eller inte. Ibland får de 

också rita till högläsningen berättar hon. Vad för sorts böcker hon läser skiftar. Hon 
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brukar låta barnen ge förslag på något de själva läst som de därefter gemensamt reflekterar 

över och bestämmer om hon ska läsa den högt eller inte. Hon nämner att eleverna tycker 

om att vara i biblioteket och leta böcker, vilket eventuellt kan ha en liten del att göra med 

hennes högläsning. Lärare A understryker också vikten av att själv läsa böcker och vara 

påläst för att på så sätt kunna tipsa och motivera eleverna till att själva läsa.  

 

Lärare B läser högt för sin klass varje morgon, högläsningen är schemalagd i 20 minuter. 

Hon har alltid en bok som hon själv läser i helklass. Kommer det in en vikarie får denne 

ta en annan bok. När en bok är avslutad har hon ett boksamtal med klassen, där hon frågar 

vad eleverna gillade med boken, inte gillade, inte förstod och så vidare. Om hon märker 

att något svårt ord eller någon krånglig mening dyker upp i texten brukar hon pausa och 

fråga rakt ut om någon elev kan förklara, eller åtminstone försöka gissa. Ibland kan även 

detta variera:  

Det händer att ordet eller frasen förtydligas lite senare i samma mening, därför kan jag 

ibland vänta med att förklara – det kan falla på plats ändå tids nog. (Lärare B). 

Vidare berättar hon att hon ibland tar hjälp av bibliotekarien för att välja ut böcker. 

Arbetar de exempelvis med ett tema kan hon snabbt och smidigt gå till biblioteket och 

fråga om passande förslag. Andra gånger väljer hon något själv. Av erfarenhet vet hon att 

somliga böcker brukar fungera bra och då väljer hon en sådan. Att ha läst boken innan är 

en stor vinst menar hon, så att man vet vad som dyker upp i den och kan vara förberedd 

på eventuella frågetecken. Därför menar lärare B att lärare generellt behöver läsa mycket 

böcker. Hon menar att lärare inte bara kan gå runt på gamla klassiker utan då och då 

behöver de hitta nya böcker också. Det händer även att hon låter elever vara med och 

tycka till om vad som ska läsas. Lärare B uppfattar att hennes elever gillar att lyssna på 

högläsning. De tycker att det är avkopplande och mysigt. Hon säger att lärare inte borde 

sluta med högläsning så tidigt, utan gärna fortsätta med det ända upp i högstadiet.      

 

Lärare C läser så ofta som hon kan för sina elever, vilket vanligen blir tre till fyra gånger 

i veckan. Hon önskar dock att hon kunde högläsa mer än så, varje dag helst. Högläsningen 

sker efter den första rasten klockan 9.50. Läraren tycker att det är ett passande tillfälle att 

läsa högt, och eleverna uppskattar det. Om hon fick som hon ville skulle hon ha haft en 

matta på golvet i klassrummet som eleverna kunde samlas på och lyssna. Utöver hennes 

egen högläsning brukar hon dela upp klassen i grupper om fyra, där varje elev får inta en 

karaktär från en bok och läsa dennes stycken. Denna typ av övning gillar de. När dessa 

smågrupper läser högt berättar lärare C att hon märker vilka elever som hänger med i 

texten ordentligt och inte. En elev kan läsa en mening, uttala orden korrekt, men kopplar 

inte vad sammanhanget betyder. Med andra ord är detta ett sätt för läraren att se hur 

avkodningen och läsförståelsen ligger till hos eleverna.  

 

Vidare berättar hon att de ibland använder studiematerialet En läsande klass. Dessa 

figurer sitter på väggen och används i vissa perioder. Vad gäller böcker som väljs ut 

berättar läraren om en Facebook-grupp där andra lärare tipsar om böcker att läsa. Annars 

väljer hon ofta sådana som hon läst förut och vet att barnen brukar uppskatta. Ibland 

kommer även bibliotekarien med tips på böcker. Det händer också att eleverna kommer 
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med önskemål och lärare C berättar om ett exempel då en elev hade med sig en bok 

hemifrån som klassen blev intresserad av. Slutligen berättar även denna lärare att hon 

helst ser högläsning som ett fortsatt moment i skolan även i de äldre åldrarna. Bara för att 

elever lär sig att läsa själva betyder det inte att läraren bör sluta att läsa högt anser hon.      

 

Lärare D läser högt för sina elever ungefär fyra gånger i veckan. Ibland mer, ibland 

mindre. Eleverna tycker om när hon läser högt för dem och läraren uppskattar också dessa 

stunder. Det är tyst och lugnt, även om inte alla lyssnar jämt berättar läraren. De läser 

alltid i helklass på morgonen runt klockan nio. Vanligtvis pratar de om boken och 

eleverna får ställa frågor samt uttrycka vad de tyckte om den. Ibland händer det att skolan 

ägnar någon förmiddag då alla lärare väljer varsin bok att läsa och eleverna får välja 

vilken de vill lyssna till. Vid sådana tillfällen brukar ett mer omfattande bokprat äga rum 

efteråt. För det mesta väljer lärare D vilken bok hon har för avsikt att läsa för klassen, 

andra gånger kan hon hämta tre–fyra stycken in i klassrummet och låta eleverna rösta. 

Det brukar gå bra, en del sura miner kan förekomma men när hon väl börjar läsa är det 

ingen fara längre.  

 

Lärare E läser högt för sin klass varje dag, ibland två till tre gånger. Detta sker oftast i 

helklass. Hon läser alltid på morgonen efter samlingen och ibland även efter en rast. Detta 

i ungefär 10–15 minuter. De flesta av eleverna tycker om högläsning, även om det finns 

de som inte lyssnar till fullo under dessa stunder. Hon berättar att många av hennes elever 

älskar spännande böcker och att det verkligen syns på deras ögon att de blir fångade av 

böckerna hon läser. Läraren ser högläsningen som en potentiellt väldigt mysig stund om 

möjlighet finns. Hon berättar att ett enkelt knep är att dra för gardinerna för att göra det 

mer stämningsfullt.  

 

Hon brukar välja böcker som hon vet om att eleverna vanligtvis inte kommer i kontakt 

med. Annars tar hon sådana som hon av erfarenhet vet att barnen tycker om. Om hon har 

möjlighet brukar hon försöka välja en bok som går att koppla till någonting de jobbar 

med. Exempelvis en bok om fjärilar om de arbetar med fjärilar på naturkunskapen. Hon 

saknar en bibliotekarie på skolan som kan tipsa om idéer, då det inte finns någon. Lärare 

E berättar också att hon tycker att det är viktigt att vara bekant med böcker redan innan 

de ska högläsas, men tiden räcker inte alltid till för att möjliggöra detta. Hon involverar 

inte sina elever när en bok ska väljas då det ofta uppstår problematik runt dessa tillfällen. 

Hon engagerade eleverna i detta förut men väljer numera att göra det på egen hand.  

 

Lärare F läser i helklass varje dag för sina elever. Tidpunkten är strax innan rasten, 

ungefär vid klockan 9. Hon vill att läsningen ska vara ett återkommande, kontinuerligt 

moment och om hon läser högt innan rasten blir eleverna lugna och kan smyga ut 

försiktigt efter det. Hon väljer helst själv vilka böcker hon ska högläsa, även om hon är 

öppen för elevers egna idéer. Lärare F berättar att hon delvis använder högläsning för att 

erbjuda litteratur som eleverna inte läser i vanliga fall. På så sätt får de ta del av nya saker 

såsom fakta men även ord och begrepp. Därför kan det också bli lite svårare. Hon brukar 

medvetet välja ganska svåra böcker, med ett mer avancerat språk. 
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Läraren upplever att hennes elever gillar högläsningen skarpt. Hon brukar erbjuda dem 

möjlighet att rita, men de vill hellre titta på henne. Hon tycker att det är väldigt viktigt att 

eleverna får lyssna till högläsning i skolan. Helst ser hon det som ett fortsatt inslag även 

i äldre åldrar, ända in på högstadiet.  

 

4.2 Grundskollärarnas uppfattning om högläsningens 

effekter  
 

Lärare A anser att högläsning kan ha positiva effekter på eleverna. För det första tränas 

förmågan att sitta stilla och lyssna, vilket är viktigt att elever i grundskolans tidigare år 

behärskar. Läraren menar att ordförståelsen också förbättras. Vid krångliga ord brukar 

hon stanna upp och samtala om dessa med eleverna. Andra gånger kan elever själva räcka 

upp handen om det är något de inte förstår, eller anteckna ett ord på en lapp. Då försöker 

läraren förklara vad ordet betyder, och hitta synonymer om det är till hjälp. Ibland kan 

hon också ha tur säger hon. En elev kan fråga om ett ords innebörd under högläsningen 

och hon kan då referera till något exempel från verkligheten som inträffat nyligen och 

därmed ge en god förklaring till vad ordet innebär.  

 

Vidare berättar hon om en bok som hon för tillfället går in och högläser i en annan årskurs 

än sin egen. Den boken är populär och där kommer frågor regelbundet om texten. 

Eleverna är otroligt frågvisa och tycker att det är intressant att få ord förklarade för sig. 

Läraren berättar också att dessa frågor ofta kan leda in på roliga sidospår. I de 

efterföljande diskussionerna som då sker är lärare A övertygad om att många elever 

utvecklar sitt ordförråd och sin läsförståelse.   

  

Lärare B tycker sig se ett lärande vid högläsning. Dels handlar det om att ta till sig 

berättelser, att förstå vad de betyder och handlar om. Sedan tränas ordförrådet upp. Likt 

lärare A berättar hon att högläsning också är en träning i att vara lyssnare. Att kunna 

lyssna är viktigt. De som inte kan läsa får en längre berättelse levererad som de kan ta del 

av. Läraren gillar också det faktum att alla elever lyssnar till samma bok – vilket ger 

läraren förutsättningar för att låta eleverna ta del av historier och berättelser de i vanliga 

fall kanske inte skulle söka sig till. Det betyder i princip att pojkar kan få lyssna till böcker 

om hästar och flickor om ishockey – eller vice versa. 

 

När det kommer till läsförståelsen berättar lärare B att hon jobbar mycket med hur man 

bygger upp en berättelse. Med inledning, problem, slut och så vidare. Hon försöker påvisa 

att dessa delar även finns med i de högläsningsböcker hon använder, så oavsett om det är 

skönlitteratur eller en liten berättelse som eleverna får skriva ska dessa delar finnas med.  

 

Lärare C anser att högläsning kan generera positiva effekter hos eleverna, beroende på 

vad boken handlar om och hur den fångar eleverna. Blir de intresserade tror hon att de 

kan ta till sig nya ord under läsningens gång och därmed expandera ordförrådet. Då 

märker hon också att många hänger med och lyssnar och hon tror att många förstår mer 
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än vad de säger: ställer hon en fråga kring boken räcker inte många elever upp handen, 

men det betyder inte för den sakens skull att de inte vet svaret eller förstår frågan. 

 

Även om hon ibland gillar att pausa i boken för att prata om ord så föredrar hon ändå att 

läsa vidare eftersom läsningen kan bli ryckig annars. Hon berättar också att det är viktigt 

att man som lärare själv gillar boken – det smittar liksom av sig i läsningen på eleverna. 

Hon hoppas att eleverna får en egen läslust också, till följd av hennes högläsning. Lärare 

C tror att högläsning såväl som tyst läsning ger ett bättre ordförråd.  

 

Lärare D menar att konsten att lära sig att sitta stilla och lyssna ligger i fokus såklart. När 

eleverna lyssnar ordentligt till högläsning blir de vanligtvis ganska frågvisa och har 

funderingar om ord som klassen diskuterar. Lärare D brukar låta sina elever rita i en ritbok 

när hon läser högt, och uppmuntrar då dem att anteckna ord de inte förstår (i den mån de 

kan). På så sätt kan elevernas ordförråd expanderas om de tar till sig de nya orden. Hon 

är väldigt mån om att föra boksamtal med eleverna när hon läst ut en bok:  

Det kanske viktigaste av allt vid högläsningen är att diskutera boken efteråt. Struntar man 

i det tror jag att mycket går förlorat. Mina boksamtal är inspirerade av Aidan Chambers 

Böcker inom oss och ”jag undrar-inriktningen”. Dessa samtal brukar bli väldigt givande 

och eleverna uppskattar det. Det är också ett bra sätt för mig att se om de förstått bokens 

innehåll eller inte. (lärare D) 

 

Här berättar alltså lärare D att hennes boksamtal ger en indikation på hur eleverna står sig 

i läsförståelse. Förstår de alla ord, fraser och meningar? Kan de läsa mellan raderna och 

på så sätt ta till sig information också? Läraren menar att högläsning utan något slags 

samtal under eller efter boken är ganska, som hon säger, ”bortkastat”.  

 

Lärare D berättar också att när det kommer till läsförståelse tränas den allra bäst av egen 

tyst läsning, om det finns tillhörande frågor. Detta kräver då att eleverna går tillbaka i 

texten och letar, undersöker och drar egna slutsatser och förutsägelser. Annars riskeras 

att eleverna bara sveper igenom orden, avkodar dem men tänker inte på vad det betyder 

och vad som faktiskt står i texten. Hon säger även att hon ofta uppmuntrar elever att gå 

tillbaka i texten om de inte förstår. Det tar inte alltför lång tid att läsa om en sida och i det 

långa loppet kan det definitivt vara värt det. Hon utesluter inte att hennes egen högläsning 

också kan ha en positiv effekt på läsförståelsen, eftersom hon själv visar hur man kan 

göra för att förstå en text bättre: gå tillbaka i texten, försöka förutse vad som komma skall 

och så vidare. Förhoppningsvis anammar eleverna denna lässtrategi i sin egen läsning 

också.  

 

Lärare E ser ett omfattande lärandemoment vid högläsningens tillämpning. De små 

eleverna tränar på att sitta stilla och lyssna. Ordförståelsen breddas, under förutsättning 

att man som lärare stannar upp om det händer någonting och samtalar: Varför gjorde hon 

så? Vad tror ni kommer hända härnäst? Etc. För att detta ska fungera bra menar lärare E 

att det gäller att få eleverna att våga gissa och förutse. Det finns inga rätt och fel. Så länge 
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de får fundera och tänka så gör det mer för läsförståelsen än om hon bara läser på konstant 

utan avbrott.  

 

Lärare E tror att det är viktigt att få eleverna att försöka skapa inre bilder, alltså visuella 

bilder i huvudet utifrån det hon högläser. Det förekommer att hon låter eleverna måla av 

det de kommer att tänka på när hon läser. Hon tror mer på att hennes högläsning ska 

utveckla elevers läsförståelse jämfört med om de får sitta och läsa tyst själva. Framförallt 

när det handlar om texter som inte är skönlitteratur, till exempel en faktatext då eleverna 

har tillgång till texten själva och lärare E kan läsa högt så att eleverna själva kan följa 

med i texten. Om inte frågor till texten redan finns kan hon själv ställa några. Denna typ 

av läsförståelsestrategi tror hon mycket på. 

 

Slutligen berättar hon om ett arbetssätt som innebär att hon via en iPad, som är ansluten 

till projektorn, projicerar en bild på en duk på bokens sidor så att eleverna kan se den text 

hon läser, men också se eventuella bilder. Detta kan medföra vissa fördelar. Eleverna kan 

följa med i texten samtidigt som de får höra den. De kan, om de hinner, se vissa ord de 

anser svåra eller inte känner till och lyssna på hur de uttalas.  

 

Lärare F väljer, som tidigare framgått i texten, medvetet svårare böcker att högläsa för 

sina elever. Hon säger att hon har ”en skyldighet att hitta svårare litteratur”. Vad som är 

svårt och inte är naturligtvis en definitionsfråga och varierar från klass till klass. Språket 

är avancerat och således krävs att hon stannar upp i texten med jämna mellanrum då det 

ibland dyker upp svåra ord eller krångliga fraser. Detta kan definitivt påverka ordförrådet 

hos eleverna hävdar läraren. Hon menar också att fantasin kan utvecklas och därmed ges 

eleverna en förutsättning att också få ett mer kreativt tänkande i bästa fall.  

 

Vidare pratade lärare F om att hennes högläsning ger eleverna en bättre förståelse för hur 

en berättelse eller saga ofta är uppbyggd, vilket kan hjälpa dem själva när de skriver egna 

berättelser. Det finns oftast en eller flera huvudpersoner, det händer någonting viktigt i 

texten, ett problem uppstår, en lösning på detta behövs och ett avslut som knyter ihop alla 

delar och så vidare.  

 

Vad gäller läsförståelsen brukar hon upptäcka när hon stannar upp och ställer frågor om 

eleverna hänger med i texten eller inte, på något sånär i alla fall. Hon berättar också att 

hon brukar samtala med eleverna innan de påbörjar en ny bok. Dock främst när det inte 

handlar om skönlitteratur. De pratar lite om framsidan, bildtexter och bilder. Vad tror 

eleverna att texten kommer att handla om och vad kan man ha för funderingar utifrån titel 

och omslag? Lärare F menar att eleverna kan få en viss förförståelse på detta sätt och 

därmed kan det bli lättare att förstå innehållet. Ett sätt att jobba med läsförståelse alltså. 

Hon tror att lärare ofta utgår ifrån att elever förstår allt när de läser, vilket inte alltid måste 

vara fallet. 
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4.3 Resultatsammanfattning 
 

De lärare som ingått i den här undersökningen är överens om att deras högläsning kan ha 

en positiv inverkan på eleverna, i flera olika aspekter. Deras svar påminner ofta om 

varandras och generellt stämmer de väl överens med det som forskning visar. De läser 

högt för sina klasser regelbundet, ofta vid samma tider på dagarna. Fyra intervjuade lärare 

av sex läser varje dag. De allra flesta elever verkar uppskatta att läraren läser högt för 

dem.  

Som tidigare framgått fick hälften av lärarna ta del av intervjufrågorna på förhand. Det 

visade sig att de lärare som inte fick ta del av frågorna på förhand gav mer utförliga svar 

och kunde ge tydligare exempel på hur de arbetade med högläsning. De förklarade även 

hur just deras högläsningstillämpning var till nytta för eleverna. Av detta kunde vi också 

känna igen oss från den forskning som vi hade bearbetat sedan innan. Således kan vi 

konstatera att de lärare som fick ta del av frågorna innan intervjuerna inte gav utförligare 

samt mer konkreta svar såsom vi hade förväntat oss. Effekten blev snarare motsatt, de 

lärare som inte fick ta del av frågorna på förhand gav mer precisa svar.  

De intervjuade ser alla ett lärande vid högläsningens tillämpning. Flera stycken nämner 

att eleverna får träna på att sitta stilla och lyssna. Alla lärare är av den meningen att 

ordförrådet blir bättre. Eleverna får en skarpare förståelse för hur en berättelse är 

uppbyggd. Det primära syftet med undersökningen var att ta reda på lärarnas uppfattning 

gällande om högläsning kunde ha positiva effekter på elevernas läsförståelse. Fyra av 

lärarna berättar att de anser detta, men de hade svårt att ge några konkreta exempel 

inledningsvis. Efter att vi som intervjuare börjat diskutera eventuella effekter på 

läsförståelsen kunde några av lärarna återge situationer från verkligheten som tyder på en 

utvecklad läsförståelse och inse att läsförståelsen hos eleverna förmodligen påverkas mer 

än de först trott av högläsning.  

Resultatet har också visat att de intervjuade lärarna har en positiv inställning rent generellt 

till högläsning. Några stycken säger att de gärna skulle vilja läsa mer än vad de hinner 

göra. Helst vill de vara bekanta med högläsningsboken sedan tidigare innan de väljer att 

läsa den för klassen, men tiden räcker inte till för det alla gånger. Ingen av de intervjuade 

lärarna lyfter några negativa konsekvenser överhuvudtaget som följd av högläsning. 
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5 Diskussion 
 
Högläsning i undervisningen kan utformas på många olika sätt, elever kan läsa högt för 

varandra, läraren kan läsa för eleverna, läsning i smågrupper kan förekomma och så 

vidare. Det som vår uppsats avser är när läraren läser högt för eleverna. Läraren är en 

central punkt i undervisningen och kan i en samlad grupp presentera information, 

förmedla innehåll och styra diskussioner på ett effektivt sätt då alla elever är samlade i ett 

och samma moment. Under högläsningstillfällena kan läraren på ett utmärkt sätt ta 

tillfället i akt och interagera med eleverna och skapa lärandesituationer. 

 

Det som lockade oss när vi planerade detta arbete var att det finns så många möjligheter 

att ta vara på under högläsningens tillämpning. Vi tänkte då framförallt på samspelet som 

eventuellt uppstår när läraren bearbetar en bok eller text, diskussioner kring innehållet, 

läraren som central figur i hur man går tillväga för att förstå en text och hur man kan 

hjälpas åt för att lära sig nya ord och begrepp. Dessa detaljer tänkte vi extra mycket på 

när vi började med vår granskning av forskning och det som kändes som en sådan 

möjlighet var att alla kan delta och vara aktiva samtidigt. Alla elever är i en gemensam 

situation under högläsningen vilket innebär att om läraren i fråga ska förklara något svårt 

ord eller begrepp, kan alla elever ta del av detta samtidigt. En motsvarighet som vi tänkte 

på var när alla elever sitter och räknar matematik. I den situationen drar eleverna åt olika 

håll. Ett barn kanske räknar bråk på sida 43 i matematikboken medan ett annat barn 

arbetar med tiokamrater på sida 17. Att då som lärare springa runt i klassrummet som en 

vägvisare och ett verktyg i lärandet är tidskrävande och alltid finns det väl någon elev 

som inte får tillräckligt med tid för att knäcka koden. I högläsningssituationen kan alla 

vara samlade under ett och samma innehåll, det vill säga att elever och lärare ägnar sin 

energi åt ett gemensamt innehåll, i detta fall en bok och dess handling. Tillsammans kan 

eleverna utveckla sitt språk och sin förståelse med läraren som en central punkt i 

undervisningen.  

 

I och med dessa funderingar, om att elever ges goda förutsättningar att utveckla 

förståelsen av ord och begrepp samt att läraren kan åskådliggöra hur man går tillväga för 

att förstå en text, föddes tanken om att denna typ av högläsning torde kunna främja 

elevernas egen läsförståelse.  

 

Det vi fick fråga oss därnäst var vad tidigare forskning hade att säga om detta och även 

vad de yrkesverksamma lärarna hade för uppfattning. Skulle det gå att förankra vårt syfte 

och vår frågeställning till den tidigare forskningen?  

 

Att högläsning är positivt framgår tydligt i den forskning och litteratur som har bearbetats. 

Men det som är avgörande är kanske inte att man läser utan hur man läser. Det som 

författarna till artiklarna och litteraturen är eniga om är att lärare inte ska nöja sig med att 

öppna en bok och läsa. Baker m.fl. (2015:1ff) menar att det är viktigt att hålla en dialog 

när man högläser. Högläsningen ger en chans till att förklara sådant som eleverna inte 



  

36 

 

känner till. Författarna påpekar att dessa dialoger är betydelsefulla för elevernas 

utveckling av förståelseförmågan. Det kräver att läraren hjälper till med svåra ord som 

dyker upp i texten, det räcker som sagt inte med att enbart läsa utan läraren bör vara aktiv 

och ge exempel och föreslå hur eleverna kan gå tillväga. Kindle (2009:202) utvecklar 

denna tråd och menar att om man hjälper till med ordavkodningen när man läser för 

eleverna finns det goda möjligheter för eleverna att utvecklas inom den verbala biten. 

Men ingenting kommer av sig självt, Kindle påpekar noggrant att man måste se till att 

förutsättningarna finns för att eleverna ska gynnas. Det är viktigt att hålla motivationen 

vid liv och detta kan göras genom att välja kvalitetslitteratur som lockar fram elevernas 

lust och engagemang (Bråten 2008:75-80).  

 

Man kan med lätthet konstatera att det gäller att ha många bollar i luften om man vill få 

ut så mycket som möjligt av en situation. Kerry-Moran (2015:1ff) anser att inlevelsen 

bidrar till lust och motivation. Med inlevelse menas sådant som tonförändringar, att 

betona ord, använda sig av gester och liknande. Detta skapar spänning och dramatik 

(Johnston 2016:40).  

 

Utöver de resultat vi har funnit från tidigare forskning så poängterar forskare att elevernas 

engagemang är betydelsefullt. I och med detta är det viktigt att som lärare involvera 

eleverna när högläsning tillämpas. Detta kan ske genom att eleverna får vara med och 

besvara frågor från texten, göra förutsägelser, teckna till läsningen och liknande. Detta 

menar Baker m.fl. (2015:1ff) stärker förståelsen för textinnehållet, något som de 

intervjuade lärarna också belyser.   

 

Utifrån den forskning samt litteratur som har bearbetats under denna uppsats har vi 

kommit fram till att det är bra att läsa högt i undervisningen och detta kom inte som någon 

överraskning. En viktig men inte lika självklar del är då istället hur de yrkesverksamma 

lärarna tillämpar de strategier som vi har kunnat avläsa från tidigare forskning, just 

eftersom så många påpekar att man inte ska nöja sig med att enbart läsa. Nyckeln sägs 

vara hur man läser och att man har en plan och därtill ett mål. Läraren bör vara tydlig med 

vad den vill med denna högläsningsprocess. Frågan man då kan ställa sig är: Vad vill 

lärare uppnå med högläsning och vilken uppfattning har de om högläsning?  

 

I våra lärarintervjuer som utgjorde grunden för detta arbete framgick det att lärarna i stora 

drag arbetade på liknande sätt med högläsning i undervisningen. Dock skiljde sig deras 

uppfattning en aning och vissa lärare ansåg att högläsningens roll i undervisningen var 

viktigare än vad några andra tyckte. Gemensam nämnare var deras positiva attityd till 

högläsning. De flesta lärarna läser varje dag varav en till och med läser upp till tre gånger 

per dag. Runt högläsningstillfällena arbetar de med allt från studiematerialet En läsande 

klass till boksamtal. En intressant fråga som vi har ställt oss efter dessa intervjuer är om 

lärarna själva vet vilken nytta detta antagligen gör för eleverna. Då vi framförde frågan 

vilket lärande ser du vid högläsningens tillämpning? fick vi oftast som svar att ”eleverna 

får träna på att lyssna, varva ned, lär sig nya ord samt att de får förståelse för en berättelses 

uppbyggnad”. Dessa nämnda delar tror även vi är av stor nytta under elevernas skolgång 
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men även utanför skolans ramar. Efter att ha läst åtskilliga mängder forskningsartiklar 

och litteratur är vi av den uppfattningen att högläsning bidrar med mer än så. Som flera 

av författarna nämner är det viktigt med inlevelse när läraren högläser för eleverna. Att 

som lärare leva sig in i boken med gester och en varierad röst kan skapa en slags 

underhållning vilket kan bidra till en läsmotivation för eleverna (Fox 2003:13ff). Om 

läraren visar att så här kul kan det vara med en bra bok, kan detta smitta av sig till 

eleverna. Bara där tror vi att man vinner mycket då en utmaning kan vara att få elever att 

vilja läsa och frivilligt välja läsning framför andra konkurrerande intressen (Bråten 

2008:75–80). Två av lärarna som intervjuades hade en extra stark koppling till högläsning 

varav den ena läste högt för sina elever fler än en gång om dagen. Dessa två lärares åsikter 

om högläsning och hur man bör läsa samt arbeta med högläsning kunde vi tydligt förankra 

till vår forskningsbakgrund. De var mer införstådda i högläsningens effekter, det vill säga 

om man läser på rätt sätt. I slutet av intervjun frågade vi läraren som läste flera gånger 

om dagen, om hon hade läst mycket forskning om högläsningens effekter. Det hade hon 

inte men hon brann verkligen för högläsning berättade hon.  

 

Gensvaret vi fick av lärarintervjuerna anser vi stämmer överens med den forskning som 

vi har fått kunskap om under arbetets förlopp. Det som skiljde sig var att forskningen 

påvisar fler och tydligare fördelar än vad de flesta lärarna kunde förklara. Alla lärare var, 

precis som tidigare forskning belyser, positiva till högläsning i undervisningen men alla 

kanske inte var helt medvetna om vad högläsning kan ge eleverna. Flertalet nämnde att 

det gav ett större ordförråd och skapade en bättre ordförståelse.  

 

Lärarna som var mer införstådda i fördelarna med att läsa högt och påvisade varför 

högläsning är viktigt noterades också arbeta noggrannare och djupare med högläsning. 

De hade mer struktur, stannade upp lagom ofta i texten för att diskutera svåra ord och nya 

begrepp, dock inte alltför ofta då de inte ville att det skulle bli för ryckigt och hackigt. 

Dessutom förändrade de rösten vid passande tillfällen och när spänning uppstod kunde 

de nästan viska orden från texten. Vid vissa tillfällen stannade några lärare upp i texten 

och lät eleverna göra förutsägelser och det kan vi se från forskning är viktigt. Dels genom 

att låta eleverna engagera sig men också för att skapa en slags strategi i att lära sig att 

förstå samt ställa frågor till texten. 

 

5.1 Lärares uppfattning om högläsningens roll för en 

utvecklad läsförståelse 
 

Genom all bearbetning av text och forskning tror vi att högläsning kan gynna 

läsförståelsefärdigheter. Oavsett hur en lärare går tillväga när den läser så introduceras 

eleverna för nya ord och begrepp. Eleven kommer i kontakt med ett språk och får chansen 

att möta fler ord än det vardagliga livet i sig (Dominković 2006:15-16). Om läraren då 

dessutom stannar upp i läsningen allt eftersom och går igenom svåra ord och begrepp får 

förmodligen eleverna en större förståelse för språket i och med att ordförrådet växer och 

de kanske hittar liktydiga ord. Det kan tänkas vara omöjligt att mäta exakt hur mycket 



  

38 

 

läsförståelsen kan utvecklas genom detta men för varje nytt ord som eleven lär sig 

betydelsen av torde väl förmågan att förstå bli bättre. 

 

När vi ställde frågan vilka är dina erfarenheter gällande högläsningens roll för en 

utvecklad läsförståelse? till lärarna fick vi känslan av att flertalet av dessa kanske inte 

hade funderat så mycket kring detta tidigare. Vi fick inte direkt någon respons här utan 

fick snarare förklara lite hur vi hade tänkt samt ställa följdfrågor om de märkt av effekter 

i ordförråd och förståelse. I och med våra följdfrågor kunde svar ges och vi fick medhåll 

om att ordförrådet växer genom diskussioner och lärarens förklaringar vid 

högläsningstillfällena. Två av lärarna skiljde sig dock från resterande och menade att med 

rätt sorts litteratur kan definitivt läsförståelsen gynnas i och med att man lär sig mycket 

nya ord och begrepp när man stannar upp och diskuterar. Framförallt tycker en av lärarna 

att högläsningen kan skapa ett läsintresse vilket kan bidra till en utvecklad läsförståelse.   

 

Att urskilja på vilket sätt högläsningen gynnar elevernas läsförståelse är en komplex fråga 

där inga exakta svar har presenterats. Det har varit svårt för lärarna att kunna visa upp att 

så är fallet även om de tror att det kan bidra genom en del punkter såsom ordförståelse, 

ordförråd och läsintresse. Men i stora drag har denna fråga varit möjlig att förankra till 

den tidigare forskningen.  

 

Vi har flera gånger varit inne på att det inte räcker för lärare med att bara högläsa en bok. 

Det räcker inte heller med att bara stanna upp ett fåtal gånger under bokens gång och 

ställa frågor, utan boksamtalet efteråt väger mycket tungt. Barn- och ungdomsförfattaren 

Aidan Chambers menar att ”samtal utgör en grundläggande del av våra liv, inte minst för 

att många av oss ofta inte vet vad vi tänker förrän vi hör oss själva säga det” (Chambers 

1993:10). Vi som skriver detta arbete tycker att detta är mycket kloka ord och vi 

instämmer helt. Vi tror att det är väldigt viktigt för eleverna att samtala och reflektera 

över en bok för att bygga på förståelsen. Nya saker, som de kanske inte tänkt på tidigare, 

kan dyka upp. Elever som har det svårare att hänga med i bokens handling ges en 

möjlighet att få saker och ting förklarade för sig vilket kan vara väldigt betydelsefullt för 

dem. Detta menar bland annat även lärare E är viktigt. Hon berättade under intervjun att 

hon alltid har boksamtal efter en avslutad bok, just för att reda ut saker och för att kunna 

ställa frågor om texten. Detta visar att denna lärare har ett mål samt en plan med det hon 

gör. Hon berättar att det är oerhört viktigt att man inte bara läser utan allt som sker 

runtikring är även det av stor vikt, som exempel menar hon att man gärna själv ska ha läst 

en bok för att kunna vara förberedd på hur man ska arbeta med boken. Hon är fullständigt 

medveten om det som forskare menar är nyckeln vid högläsningen, nämligen hur man 

engagerar sig i momentet och hur medveten man är om högläsningens effekter. 

 

Flera av lärarna vi har pratat med betonar också vikten av att samtala med eleverna, och 

inte bara högläsa utan några som helst diskussioner. Högläsningen i sig kan vara mysig, 

eleverna får träna på att sitta stilla och lyssna, varva ner efter en lång lunchrast och 

liknande. Men för att lärarens högläsning ska bli ett lärande på nästa nivå krävs att 

eleverna får reflektera över texten och diskutera svåra ord som dyker upp. Backa tillbaka 
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och berätta om vad som hänt, vad de tror kommer att hända senare och liknande. Det är 

först då läsförståelsen kan förbättras. Detta enligt dels lärarna, dels den litteratur och 

forskning vi tagit del av.  

 

5.2 Tillförlitlighet  
 

Även om en enskild lärares tillämpning och uppfattning inte är ett svar eller en strategi 

som kan garanteras vara korrekt till fullo, kan det tänkas vara relevant i och med att det 

stämmer bra överens med all den forskning som vi har bearbetat. I och med att vi har gjort 

en kvalitativ undersökning så är inte heller fallet att få ett svar på vad som rätt och fel. 

Denna undersökning handlar om att se hur lärare arbetar med högläsning och just vilken 

uppfattning de har kring detta ämne samt vilka erfarenheter de har angående 

högläsningens effekter och inverkan på eleverna. Således kan man konstatera att det bara 

är en intressant koppling mellan informant och forskning.  

 

Det man kan fråga sig istället är hur andra lärare står i förhållande till våra informanter. 

Vi kontaktade omkring hundra lärare och utav dessa ställde sex lärare upp och lät sig 

intervjuas. Varför ställde just dessa sex upp och varför svarade så många nej eller svarade 

inte alls? Självklart vet vi att det har olika anledningar – till exempel tidsbrist – men en 

spekulation vi har haft är att de som tackade ja eventuellt kanske vet med sig att de arbetar 

mycket med högläsning och känner sig säkra under momentet högläsning. Andra lärare 

kanske känner mer osäkerhet och helt enkelt inte vet om deras arbetssätt är tillräckligt 

bra. Eventuellt kanske de av den anledningen tackade nej till att låta sig intervjuas för att 

de inte vet om deras svar var tillräckliga och givande för oss att ta del av. Det här är bara 

en spekulation men vi tror att det kan ligga något i detta då vi har svårt att se att alla lärare 

inklusive våra sex informanter skulle arbeta så snarlikt kring momentet högläsning.  

 

5.3 Slutsatser 
 

Lärarna som intervjuats i denna studie högläser för sina klasser regelbundet. För några 

stycken av dem sker det varje dag, med det gemensamma syftet att det har en positiv 

effekt på elevers egen läsförståelse, ordförråd och ordförståelse. Vi har genom olika 

frågor tagit reda på hur sex stycken lärare arbetar med högläsning. Frågorna har också 

fått lärarna att berätta om sina uppfattningar gällande deras högläsning och vad den kan 

göra för eleverna. Lärarna menar att det inte räcker med att bara högläsa, utan det krävs 

att de stannar upp och diskuterar med eleverna. Både ord, meningar och händelser. Allra 

helst ska där finnas ett boksamtal som äger rum efteråt också. 

 

Det är svårt att med säkerhet försöka bevisa vad lärarnas högläsning kan åstadkomma i 

klassrummet, därför valde vi att gå efter deras egna uppfattningar. Det som en lärare kan 

anse behöver inte stämma in hos någon annan. Men av de svar vi erhållit från lärarna 
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visade det sig att de mycket väl stämmer överens med det som forskning visat på, 

nämligen att högläsning är ett positivt inslag i undervisningen. Inte bara gällande 

läsförståelse och ordförråd, utan också att eleverna lär sig att sitta stilla och lyssna, samt 

får lära sig hur berättelser är uppbyggda vilket de har nytta av när de ska skriva egna 

berättelser. Därför skulle en slutsats kunna dras av detta. Högläsning – när läraren läser 

högt för klassen – har en positiv effekt på eleverna på flera plan och bör således ha en 

plats i undervisningen. Helst dagligen om vi, och flera lärare, fick bestämma.  

 

Anledningen till att vi valde att skriva om detta område grundade sig i att svenska elever 

presterar allt sämre på läsförståelsetester. Vi funderade på hur det kan komma sig, och 

efter att ha genomfört denna studie där en grupp lärare är överens om att högläsning gör 

mycket nytta kan man fråga sig: Sjunker andelen lärare som högläser för sina elever, 

något som i sin tur påverkar elevernas resultat i PIRLS undersökningar? Av de lärare vi 

har pratat med lät det som att deras elever hade en positiv inställning till både högläsning 

och egen tyst läsning och inte hade några problem med läsning och läsförståelse. Tidigare 

har vi varit inne på att de sex lärare vi intervjuat kanske svarade ja av en anledning, 

nämligen att de känner sig trygga med högläsning och praktiserar det regelbundet. Det 

betyder inte att resterande som tackat nej inte gör det, men en teori är att alla inte högläser 

för sina elever i samma utsträckning som våra informanter. 

 

Ett annat scenario är att lärare i stor utsträckning högläser för sina klasser, men glömmer 

bort/väljer att inte diskutera boken med eleverna. Inga svåra ord tas i bruk, inga meningar 

diskuteras och ingen återkoppling görs efter bokens slut där eleverna bör få utrymme att 

tänka till och reflektera över händelserna som har utspelat sig. I PIRLS undersökningar 

framgår det som tidigare nämnts att färre elever i Sverige får arbeta med olika typer av 

lässtrategier varje vecka i jämförelse med elever i många andra deltagande länder. Att 

arbeta med lässtrategier är något som eleverna vanligen gör själva, men med 

högläsningens hjälp kan läraren tipsa eleverna om hur de ska gå tillväga för att göra det 

på egen hand och kunna utvecklas till goda läsare. Får de ingen vägledning av läraren 

kanske de blir osäkra på hur de ska göra och kommer därmed inte vidare i sin 

läsutveckling. Då riskerar eleverna att läsa på samma sätt som lärare helst inte ska göra 

vid högläsning: oavbrutet utan reflektion och tänkande. Det är just den typen av läsning 

som inte genererar samma positiva effekter på elevernas läsförståelse. 

 

5.4 Framtida forskning 
 

Efter att ha undersökt hur lärare arbetar med högläsning i undervisningen samt hur deras 

uppfattning gällande detta område ser ut skulle det vara intressant att ta reda på hur 

omfattande föräldrar läser för sina barn och om det visar sig i prestationerna i läsförmåga 

och läsförståelse i undervisningen. Ett annat förslag på vidare forskning är att jämföra 

olika klasser med lärare som arbetar mycket med högläsning samt lärare som inte arbetar 
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i samma utsträckning med högläsning för att se om prestationerna i läsförståelse och 

läsförmåga skiljer sig.   
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Bilagor   

Bilaga 1 

Informationsbrev  
 

Hejsan!  
 

Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som heter Victor Söder och Christoffer 

Lehnbom. Vi läser sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Just nu skriver vi vårt examensarbete som 

handlar om lärares tillämpning av högläsning för att främja elevers läsförståelse och 

språkutveckling. 

 

I arbetet ska vi intervjua lärare och fråga hur dessa arbetar med just högläsning för att 

främja elevers läsförståelse och språkutveckling, och skulle vara tacksamma om du skulle 

kunna tänka dig att ställa upp på en intervju?   

 

Du och din skola förblir anonym i undersökningen och vi tror att intervjun kommer att ta 

cirka 20-30 minuter. Svara gärna på detta mail och ge förslag på en tid som skulle kunna 

passa.  
 

 

Mvh Victor och Christoffer   
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Bilaga 2  

Frågeformulär 
 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du varit verksam på din nuvarande arbetsplats? 

Vilka årskurser har du undervisat i och i vilken årskurs undervisar du idag? 

Hur stor är din nuvarande elevgrupp?   

 

 

 Tycker du att det är viktigt att använda högläsning i undervisningen? 

 

 (om svaret är ”ja”) vilket lärande ser du vid högläsningens tillämpning? 

 

 Hur använder du dig av högläsning (olika metoder såsom helklass, 

halvklass/övningar exempelvis boksamtal eller annat)?  

 

 Hur ofta läser du högt för eleverna? 

 

 Vilka tider på dagarna läser du för eleverna? 

 

 Har du någon speciell tanke bakom tidpunkten du väljer att läsa högt för 

eleverna? 

 

 Hur går du tillväga när du väljer texter/böcker? 

 

 Involverar du eleverna när en text/bok väljs ut? 

 

 Vilka är dina erfarenheter gällande högläsningens roll för en utvecklad 

läsförståelse?  

 

 Hur påverkas ordförrådet av högläsning? 

 

 Vad tycker eleverna om att du som lärare läser högt för dem? 

 

 Finns det ytterligare tankar som du vill dela med dig av? 

 

 

 

 

 

 


