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Abstract 

Title: Open the book and read aloud to the pupils – A study of reading aloud in teaching 

of grades 1-3 

Author: Cecilia Ekberg, spring term 2015 

Supervisor: Eva Jonsson 

The purpose of the study is to examine how teachers in grades 1 respective 3 describes and 

justifies the work with reading comprehension and language development along with reading 

aloud. The study is based on the following questions: 

 How do the teachers describe and motivate their work with reading aloud? 

 What approach are they using to enhance the reading aloud effect on pupils' language? 

 How do teachers work in order that students' reading comprehension will benefit from 

the teacher reading aloud? 

  Does the active work with reading aloud differ between grade 1 and grade 3 in these 

particular schools? If so, how?  

This study was made by using a questionnaire to 50 teachers and interviews with five teachers 

working in grade 1 and grade 3. The study is based on four theoretical extensions and these 

are Lev Vygotskijs theory of Socio-cultural perspective, Vygotskijs theory  ”Zone of proximal 

development”, Aidan Chambers theory of discussions of literature and Barbro Westlunds 

theory of reading strategies. The result of the study shows that teachers describe reading aloud 

as a positive approach that develops students' language skills and reading comprehension. The 

three most common ways of working to strengthen reading aloud effect on pupils' language 

development are reading strategies, discussions of literature and "En läsande klass". The main 

difference between the different grades is the actual time devoted to reading aloud. On 

average, teachers read aloud to students weekly for 1 hour and 59 minutes in grade 1 and for 1 

hour and 22 minutes in grade 3. 

 

Keywords: Reading aloud, language development, grade 1, grade 3   

Nyckelord: Högläsning, språkutveckling, årskurs 1, årskurs 3 
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1. Inledning 

En vårdag stängs solens strålar ute med hjälp av persiennerna i fönstret. 

Eleverna sitter på sina platser utspridda i klassrummet. Det är en dov 

belysning och lugnet börjar sprida sig. Läraren hämtar en bok från bokhyllan 

och berättar att det nu är dags för den dagliga högläsningen. Läraren öppnar 

boken och läser högt för eleverna. Jag, som lärarstudent, sitter och iakttar 

eleverna och själva högläsnings-situationen. Eleverna sitter tysta med 

uppspärrade ögon och öppna munnar och lyssnar intensivt på lärarens 

inlevelsefulla stämma. Här och var hör jag hur ett barn prövar ett visst ord 

från boken i sin mun. ”Ääängen”. Det var i detta ögonblick som jag såg det. 

Eleverna var säkert inte medvetna om vad som skedde just då, men vad jag 

kunde se, så skedde språkutveckling på högsta nivå.  

Texten ovan är ett utdrag från min loggbok skriven under min verksamhetsförlagda utbildning 

och upplevelserna från dessa högläsningssituationer gav inspiration till denna studie som 

kommer att handla om högläsning. Själva intresset för just högläsning har även sin grund i att 

jag under min lärarutbildning har stött på tidigare forskning som påvisat högläsningens 

positiva effekt på barns läs- och skrivkunskap.  

Arbetet kommer att handla om hur lärare beskriver och motiverar sitt arbete med högläsning i 

skolan. Studien belyser hur lärare tillsammans med högläsningen arbetar med språkutveckling 

och läsförståelse för att gynna elevernas utveckling. I studien jämförs två årskurser inom 

årskurs 1-3 för att se om det aktiva arbetet med högläsning skiljer sig år i just de här skolorna 

och om högläsningen används olika beroende på elevernas ålder. Läsförståelse, 

språkutveckling och högläsning beroende på barnets ålder, kommer vara centrala för min 

studie om högläsning eftersom att samtliga aspekter är aktuella i debatten just nu. För att 

kunna vända den negativa trenden med att svenska elevers läsförståelse minskar så kan man 

använda sig av högläsning, vilket även gör att deras språkutveckling gynnas (Lundberg & 

Herrlin 2006, s. 4). En faktor till varför läsförståelsen minskar skulle kunna vara att de äldre 

eleverna i skolan inte läser lika mycket böcker i hemmet som tidigare. I debatten om 

högläsning har många forskare propagerat för högläsningens positiva effekt. Däremot hörs 

sällan lärarnas röst om hur högläsning kan användas i skolan, vilket min studie tar sikte på.  

Ordet högläsning kan associeras till flera olika betydelser samt användas i olika situationer 

och sammanhang. I detta arbete kommer ordet högläsning genomgående att användas i 

betydelsen av att en vuxen läser högt ur en bok för ett eller flera barn.  
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2. Bakgrund  

Högläsning i undervisning är grunden till detta arbete. I detta avsnitt ges en inblick i språk-

utveckling, läsförståelse och hur högläsning används beroende på barnets ålder. Dessa är tre 

aspekter som samverkar med högläsning. Till sist redogörs för hur studien kommer att gå till. 

2.1 Läroplan 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 betonar vikten av att ha 

ett rikt och varierat språk för att kunna leva och verka i ett samhälle där olika kulturer och 

språk möts. Särskilt betonas att språket är människans främsta redskap som används för att 

tänka, kommunicera och generera ny kunskap. Under övergripande mål och riktlinjer står det 

att det är ett mål att: 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.” (Skolverket 2011a, s. 13)  

Läroplanen understryker att elever också ska få möta skönlitteratur i undervisningen och ske 

ges förutsättningar att utveckla sitt språk utifrån texter. Under centralt innehåll för svenska 

beskrivs det att elever ska kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer (Skolverket 

2011a, s. 222, 223). Vid högläsning får eleverna möjlighet att utveckla deras språk, möta 

skönlitteratur samt återberätta bokens innehåll före, under och efter högläsning. 

2.2 Språkutveckling och läsförståelse 

Maj Björk, lärarutbildare inom didaktik och svenskdidaktik, och Caroline Liberg, professor 

inriktning mot läs- och skrivprocesser, menar att högläsning är viktigt för barns 

språkutveckling eftersom att de får möjlighet att möta många nya ord och utveckla sitt 

ordförråd. Vid högläsning får barnen möta skriftspråkets värld med dess satsbyggnad och 

vänja sig vid hur berättelser är uppbyggda, vilket förbereder dem inför sin egen läsning. De 

menar att när en vuxen läser en bok högt och eleverna får samtala om innehållet, så sker en 

språkutvecklande aktivitet där eleverna ges bra förutsättningar att få en djupare förståelse av 

texten (Björk & Liberg 2002, s. 12, 23, 89, 90). Högläsning är alltså enligt Björk & Liberg 

språkutvecklande i sig, men i skolan så kan man konstruera lärandeaktiviteter där tanken är att 

förstärka högläsningens effekt på språkutvecklingen och att öka läsförståelsen.  

Barbro Westlund, läsforskare inriktad mot elevers läsförståelse, menar att det finns flera 

skillnader mellan den skrivna texten mot det talade språket. Skriven text har en annan 
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meningsuppbyggnad, ofta med längre meningar, inskjutna bisatser och rikare ordval. 

Westlund menar att en högläsningsbok ska läsas av lärare och att innehållet sedan bearbetas 

tillsammans i klassrummet. När eleverna får samtala om bokens innehåll och fördjupa sig i 

texten så ges eleverna en större möjlighet att förstå bokens innehåll. Westlund menar också att 

när eleverna får skapa inre mentala bilder och lära sig att läsa mellan raderna så påverkar det 

läsförståelsen positivt (Westlund 2009, s. 72, 107). Genom att eleverna får diskutera bokens 

innehåll så kan elevernas läsförståelse förbättras, vilket i sin tur även bidrar till att elevernas 

språkutveckling gynnas. 

2.3 PISA och PIRLS 

De internationella kunskapsutvärderingarna PISA och PIRLS undersöker elevers förmåga att 

förstå, använda, tolka och värdera texter för att utveckla sina kunskaper för att kunna delta i 

samhället. Detta gäller främst skönlitteratur. Resultatet av studierna visar att svenska elevers 

läsförståelse har sjunkit sedan testernas start år 2000 respektive 2001. PISA-undersökningen, 

som bland annat har undersökt läsförståelsen i årskurs 9, visar att Sveriges genomsnittliga 

resultat år 2000 låg över OECD-genomsnittet i läsförståelse, men att det år 2012 hade sjunkit 

under genomsnittet (Skolverket 2012, s 28). OECD är ett internationellt verktyg som 

analyserar flera områden som påverkar ett lands ekonomiska utveckling. Både PISA och 

PIRLS menar att eleverna behöver utveckla förståelsen kring vad de läser för att motverka 

den sjunkande trenden. I PIRLS-undersökningen, som undersöker elevers läsförmåga och 

läsförståelse i årskurs 4, framkom det att allt färre barn ägnar sig åt läsning av skönlitteratur 

idag än tidigare samt har mindre intresse för läsning. Dessutom framkom det i PIRLS-

rapporten att det sjunkande intresset för läsning bör lyftas som ett problem eftersom det har 

stor betydelse för elevers läsförståelse (Skolverket 2011b, s. 7, 49). 

Trots den sjunkande läsförståelsen hos elever i årskurs 4 respektive 9 påpekar Ingvar 

Lundberg, professor inom läs- och skrivutveckling, och Katarina Herrlin, lektor inriktad mot 

läs- och skrivutveckling, att eleverna i de yngsta årskurserna, F-3, ofta får en bra start i den 

litterära världen och att de allra flesta elever gillar att läsa (Lundberg & Herrlin 2006, s. 4). 

Aidan Chambers, författare inom litteraturvetenskap och teoretiker om boksamtal, menar att 

en anledning till detta kan vara att elever i de lägre årskurserna ofta har högläsning som ett 

vanligt inslag (Chambers 2011, s. 64). Ett sätt att förbättra svenska elevers läsförståelse är att 

använda sig av gemensam högläsning med samtal om boken. Chambers menar att 

boksamtalen är avgörande för elevernas språkutveckling i relation till högläsningen, då 

eleverna ges möjlighet att få större förståelse i vad texten handlar om (Chambers 2011, s. 64). 
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2.4 Högläsning i olika åldrar 

Trots att högläsning medför positiva effekter för språkutveckling och läsförståelse så kommer 

allt färre barn i kontakt med böcker i hemmet och får allt färre böcker lästa för sig. 

Barnbarometern, ett projekt även kallat Småbarnens Kultur- och Mediebarometer, har 

genomfört åtta undersökningar mellan åren 1984-2003 där de undersökte 3-8åringars läsvanor 

i hemmet. Sammanlagt har 3002 barn ingått i mätningarna. Anna Lund är författare och har 

utifrån Mediamätning i Skandinavien ABs resultat sammanställt rapporten åt Barnarometern. 

Resultatet visar att år 1984 läste 85 % av 3-8 åringarna böcker själv eller fick böcker lästa för 

sig, medan läsningen år 2003 hade sjunkit till 74 %. I rapporten kan man läsa att ju äldre 

barnen blir, så får de succesivt färre böcker lästa för sig. De barn som är 3-4 år läser eller 

lyssnar på fler böcker i hemmet än de äldre barnen som är 7-8 år. Själva lästiden, då barnet 

läser själv eller lyssnar på högläsning, hade för 3-8åringarna minskat från 32 minuter per dag 

(år 1984) till 16 minuter per dag (år 2003), vilket är en halvering av högläsningens värdefulla 

tid (Lund 2003, s. 1, 7, 13, 21). 

PIRLS skriver i sin rapport att elevers och föräldrars inställning till läsningen är viktiga 

faktorer som har betydelse för läsförståelsen och intresset för läsningen (Skolverket 2011b, s. 

7, 8, 83). Även Björk & Liberg stödjer PIRLS tanke om att när vuxna inte visar sig som 

läsande förebilder kan detta spegla av sig på eleverna, vilket i sin tur kan påverka barnet så att 

det får ett sjunkande intresse för läsning och att dess läsförståelse då inte stimuleras. De 

menar att eftersom att alla barn har olika förutsättningar i hemmet så är det därför viktigt att 

skolan tar sitt ansvar för att alla barn ska få högläsning i undervisningen (Björk & Liberg 

2002, s. 12, 89, 90). Chambers påpekar att det är ett stort misstag att tro att högläsning enbart 

behövs i de lägre klasserna. Han menar att högläsning oftast används för yngre elever 

eftersom att de ingår i en period där man brukar tala mest om läsinlärning. Däremot menar 

Chambers att läsinlärning är en utsträckt process som sträcker sig för hela skoltiden och för att 

eleverna ska kunna utvecklas till läsare är därför högläsningen nödvändig genom hela 

skoltiden (Chambers 2011, s. 62, 65, 71).  

2.5 Undersökningen 

När det gäller tidigare undersökningar om högläsning och läsförståelse i Sverige har jag utgått 

från PIRLS som har undersökt hur elever i årskurs 4 presterar i läsförståelse och 

Barnbarometern som har undersökt hur läsningen och högläsningen används i hemmet för 

barn upp till årskurs 2. Jag kan se ett gap i forskningen och undrar därför vad elever i årskurs 

3 får för förutsättningar att utveckla sin språkutveckling och läsförståelse genom högläsning. 
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Jag kan inte hitta någon studie som har undersökt detta så därför kommer jag att undersöka 

det vidare. Studien kommer att undersöka hur lärare i årskurs 1 respektive årskurs 3 arbetar 

för att stärka elevernas språkutveckling och läsförståelse tillsammans med högläsningsboken, 

utifrån elevernas ålder. För att undersöka detta så kommer jag att jämföra lärare som arbetar 

med årskurs 1 med lärare som arbetar med årskurs 3. En intressant faktor är att eleverna i 

dessa årskurser oftast har kommit olika långt i sin läs- och skrivutveckling, vilket kan stärka 

mitt empiriunderlag. Den nya kunskapen jag är intresserad av att få fram, är om eller hur 

lärare har olika syften med högläsning beroende på elevernas ålder.  

Denna studie utgår från ett aktuellt ämne som belyser högläsningens vikt för elevers 

språkutveckling. Det är aktuellt då svenska elevers läsförståelse sjunker och att högläsningen 

kan vända denna trend. Eftersom att läroplanen, PISA och PIRLS samt flera forskare betonar 

vikten av språkutveckling så har jag valt att undersöka högläsning ur ett språkutvecklande 

perspektiv. I studien undersöks vilka arbetssätt som lärarna använder tillsammans med 

högläsningen för att stärka elevernas språkutveckling och läsförståelse. I denna studie 

kommer två metoder att användas; kvantitativ metod samt kvalitativ metod.  För att få reda på 

hur lärarna arbetar med högläsning i just årskurs 1 respektive 3 så kommer jag att intervjua 

lärare via en enkät och intervjuer. Lärarna får beskriva och motivera hur de arbetar med 

högläsning utifrån språkutveckling, läsförståelse och åldersanpassad högläsning.  

 

3. Syfte & frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur lärare i årskurs 1 respektive 3 beskriver och motiverar sitt arbete 

med språkutveckling och läsförståelse tillsammans med högläsning.  

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Hur beskriver och motiverar lärare sitt arbete med högläsning? 

 Vilka arbetssätt används för att förstärka högläsningens effekt på elevernas 

språkutveckling?  

 Hur arbetar lärare så att elevernas läsförståelse gynnas tillsammans med 

högläsningen? 

 Skiljer sig det aktiva arbetet med högläsning åt mellan årskurs 1 och årskurs 3 i just de 

här skolorna? I så fall hur? 
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4. Teorianknytning 

I detta avsnitt redogörs för de fyra teorianknytningar som studien utgår ifrån. Dessa är Lev 

Vygotskijs teori om Sociokulturella perspektiv, Vygotskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen, Aidan Chambers teori om boksamtal och Barbro Westlunds teori om 

lässtrategier. 

Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Lev Vygotskij 

(1896-1934) var en rysk psykolog som har haft stor betydelse för moderns utvecklings-

psykologi och pedagogik. Vygotskij menade att kunskap är något som man utvecklar 

tillsammans med andra och att själva interaktionen mellan människor är central för att lärande 

ska kunna ske. Kontakten mellan barnet och den vuxna är särskilt viktigt för barnets språk-

utveckling, särskilt när barnet växer upp i en miljö där samtalet ofta är i fokus. Tillsammans 

med andra bygger barnet succesivt upp den språkliga förmågan (Vygotskij 1999, s. 174).  

Studien utgår också från Vygotskijs teori ”Zone of proximal development”, som på svenska 

ofta översätts till den närmaste utvecklingszonen eller den proximala utvecklingszonen. Den 

närmaste utvecklingszonen är ett viktigt begrepp som innebär att undervisningen bör utgå från 

det som barnet kan, men att den gärna kan ligga snäppet ovanför barnets egen 

utvecklingsnivå. Genom att vara medveten om barnets närmaste utvecklingszon kan man 

lättare veta hur det kan stimuleras på bästa sätt. Gunilla Lindqvist, lektor inom pedagogik, har 

gett ut Vygotskijs tidigare ryska upplaga i Sverige. I slutet av varje kapitel har Lindqvist 

tolkat Vygotskijs teorier. Lindqvist framhåller Vygotskijs idéer och menar att den närmaste 

utvecklingszonen har blivit ett värdefullt redskap inom utbildning och utveckling. Vygotskij 

menade att ”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det i morgon göra på 

egen hand.” (Vygotskij & Lindqvist 1999, s. 271). Detta innebär att om ett barn får hjälp av 

någon vuxen eller av någon som kan betydligt mer, så kan barnet senare utföra detta 

självständigt. Vygotskij menar att det dock är viktigt att betona att varje barns utveckling sker 

på ett individuellt plan och att man aldrig kan anta att utvecklingen hos eleverna ser likadan ut 

(Vygotskij & Lindqvist 1999, s. 271, 284).  

Det finns flera sätt att arbeta och samtala om textens innehåll. Det två vanligast 

förekommande är boksamtal och att arbeta med lässtrategier. Chambers teori om boksamtal 

innebär att man samtalar om en bok tillsammans med andra. Han menar att samtalet har tre 

ingredienser och det består av att utbyta entusiasm med varandra, byta ”frågetecken” det vill 

säga att diskutera svårigheter samt utbyta kopplingar i texten eller upptäcka mönster. En fras 
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som ofta förekommer med Chambers boksamtalsfrågor är ”Jag undrar” och används ofta av 

läraren till eleverna som en inledning till själva boksamtalet. Därefter får eleverna säga vad de 

gillade eller ogillade med boken, ta fram frågeställningar och undersöka vilka mönster de ser. 

Samtal om litteratur är ett slags gemensamt reflekterande. Genom att ägna sig åt boksamtal så 

får eleverna ett verktyg att ge form åt de tankar och känslor som väckts av boken samtidigt 

som eleverna tillsammans i klassrummet tolkar texten och ger den en mening. Enligt 

Chambers bör läraren välja böcker som bygger på elevernas tidigare erfarenheter och som 

eleverna känner ett intresse till (Chambers 2011 s. 135-141, 203, 229). Chambers teorier utgår 

från den närmaste utvecklingszonen då undervisningen bör utgå från elevens nivå och intresse 

för att gynna elevernas fortsatta utveckling. 

Det andra sättet handlar om läsförståelse. Barbro Westlund är en läsforskare som är inriktad 

mot elevers läsförståelse. Hon har skrivit böcker om att undervisa i läsförståelse och har 

försökt att omvandla och förklara amerikanska modeller så att de kan förstås och genomföras 

av svenska lärare. Westlund utgår från forskarna Palinscar och Brown som har skapat ett 

undervisningsprogram med strategier för att hjälpa svaga läsare att bli goda läsare. De har 

utvecklat fyra huvudstrategier eller lässtrategier som eleverna får använda sig av för att förstå 

textens budskap. De fyra huvudstrategierna innebär att eleverna förutspår handlingen eller 

ställer hypoteser, ställer egna frågor om texten, klargör otydligheter och sammanfattar texten. 

Westlund utgår alltså från dessa strategier, men har förenklat dem något. Enligt Westlund så 

utvecklas elevernas läsförståelse på bästa sätt när de får diskutera bokens innehåll utifrån 

lässtrategierna muntligt tillsammans i klassrummet (Westlund 2009, s. 9, 73ff, 107). Westlund 

introducerade bl.a. begreppet ”läsfixarna” för att förklara att lässtrategier för eleverna kan 

beskrivas som mentala verktyg för ökad förståelse. Projektet En läsande klass, som inspirerar 

lärare att undervisa i läsförståelsestrategier, har skapat egna strategier utifrån Westlunds 

läsfixare. Dessa är omdöpta till Spågumman som förutspår handlingen, Reportern som ställer 

frågor om texten, Konstnären som skapar inre bilder av det lästa, Detektiven som reder ut 

oklarheter och nya ord samt Cowboyen som sammanfattar det viktigaste (ELK 2015). 
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5. Tidigare forskning 

Forskningsfältet för studier om högläsning i skola och hem är brett. Däremot har jag inte 

funnit någon forskning som studerar just hur lärare beskriver och motiverar högläsningen 

inom årskurs 1 respektive 3. Därför redogörs för ett urval av tidigare forskning, både svensk 

och utländsk, som behandlar högläsning i skolan från förskoleklass till årskurs 6 ur aspekterna 

språkutveckling, läsförståelse och högläsning i olika årskurser. 

Högläsning är ett arbetssätt som ofta används i de yngsta årskurserna i skolan. Caroline 

Liberg har i sin doktorsavhandling Learning to read and write (1990) undersökt hur elever i 

de yngsta årskurserna arbetar för att lära sig att läsa och skriva, bland annat med högläsning. 

Resultatet av studien visade att högläsning ses som en viktig faktor för barns läs- och 

skrivutveckling, då eleverna här utvecklar sin språkutveckling. Studien visade också att 

interaktion mellan barnet och en vuxen eller ett annat barn, är en förutsättning för att lärande 

ska kunna ske. Resultatet visar att elever är i behov av att få individanpassad undervisning. 

Liberg menar däremot att det ofta är ett dilemma för lärare när det gäller läsning och det är att 

det inte finns ett typiskt program eller arbetssätt som passar alla elever. Liberg menar att en 

effektiv läsning därför skapas genom att läraren läser för eleverna och anpassar 

undervisningen efter elevernas behov och utvecklingsnivå (Liberg 1990, s. 182, 188).  

För att främja elevers språkutveckling kan ett sätt vara att utöka deras ordförråd med hjälp av 

orden som finns i högläsningsboken. Två professorer, Andrew Biemiller och Catherine Boote, 

har i sin studie An effective method for building vocabulary in primary grades (2006) 

undersökt hur högläsningen i skolan kan påverka elevernas ordförråd. Undersökningen visade 

att om läraren läser om en bok så ökar eleverna sitt ordförråd i genomsnitt med 12 %. De 

menar att elever till och med i årskurs 2, kanske ännu högre upp, är prelitterata vilket innebär 

att de inte förstår det skriftliga språket lika väl som det talade språket. Därför menar Biemiller 

och Boote att elever ända upp till årskurs 3 behöver få lyssna på text då de kan ha svårt att ta 

till sig nya ord genom egen läsning. När läraren förklarade främmande ord vid själva 

högläsningen, så lärde sig eleverna i genomsnitt 10 % fler ord, än om läraren inte hade 

förklarat dessa (Biemiller & Boote 2006, s. 44-56).  

Att använda sig av högläsning i klassrummet kan vara ett sätt att låta eleverna få lyssna på 

skriven text och samtala om den. I sin doktorsavhandling Litteraturarbetets möjligheter 

(2007) har Karin Jönsson genom observation undersökt vad elever i årskurs F-3 får för 

möjligheter att läsa, skriva och samtala om skönlitterära texter. Jönsson är själv lärare och har 



11 

 

gjort studien i sitt eget klassrum under fyra års tid. Undersökningen visar att när lärare läser 

högt för eleverna så är eleverna ofta aktiva lyssnare som ställer frågor och kommenterar 

bokens innehåll, för att förstå och skapa mening. Jönsson menar att boksamtalet som sker i 

helklass efter högläsningen hjälper elever att bygga förståelse, tänka vidare, få svar på frågor 

samt väcka nya frågor. Jönsson iakttog att högläsningen i förskoleklass ser annorlunda ut mot 

årskurs 3. Bland annat utvecklades elevernas sätt att samtala om innehållet i böcker ju äldre 

eleverna blev och de behövde inte använda sig av lässtrategier lika mycket i årskurs 3 i 

jämförelse med i förskoleklass (Jönsson 2007, s. 6, 234, 240).  

Att använda sig av boksamtal tillsammans med högläsningen kan också öka elevernas 

språkutveckling. I studien Effects of teachers' reading-aloud styles on vocabulary acquisition 

and comprehension of students in the early elementary grades (2002) har Edna Greene 

Brabham och Carol Lynch-Brown, två forskare från USA, jämfört grade 1 (årskurs 2 i 

Sverige) med grade 3 (årskurs 4) för att se om högläsningen gav olika effekter på elevernas 

ordförråd och läsförståelse. Resultatet i studien visar att högläsningen och det efterföljande 

boksamtalet innefattar viktiga verktyg för barnets språkutveckling då eleverna ges möjlighet 

att öka ordförrådet och få större förståelse av texten. Brabham och Lynch-Brown menar att 

när lärarna är medvetna om att inkludera övriga arbetssätt, exempelvis boksamtal, har de 

större möjlighet att tillgodose elevernas behov på bästa sätt. Resultatet visade att samtliga 

elever, oavsett årskurs, gynnades av boksamtalet eftersom att det gav ett ökat ordförråd och 

större läsförståelse (Brabham & Lynch-Brown 2002, s. 466-472).  

Själva arbetet med läsförståelse kan se olika ut från lärare till lärare, men också beroende på 

vilket land läraren arbetar i. I doktorsavhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse. En 

jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår 

(2013) har Barbro Westlund jämfört hur fem svenska lärare och fem kanadensiska lärare 

arbetar med läsförståelsen. Anledningen till varför dessa två länder jämförs beror på att 

svenska elevers läsförståelse har sjunkit i tidigare PIRLS-undersökningar medan Kanadas inte 

har det. Resultatet av Westlunds studie visar att de kanadensiska lärarna har fått bättre stöd i 

hur man kan göra för att stödja elevernas utveckling av en god förståelse av texten, bland 

annat i de kanadensiska styrdokumenten. För att eleverna ska nå god läsförståelse menar 

Westlund att svenska lärare därför behöver få veta hur de aktivt kan undervisa i 

förståelsestrategier, exempelvis via Läroplanen. Westlund menar att om lärarna snarast får 

kunskap i hur de kan göra för att utveckla elevernas läsförståelse, så skulle resultatet av 

svenska elevers läsförståelse kunna höjas (Westlund 2013, s. 28, 274-297).  
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6. Metod och material 

För att undersöka hur lärare i årskurs 1 respektive 3 beskriver sitt arbete med läsförståelse och 

språkutveckling tillsammans med högläsning, så använde jag mig av två metoder för att få 

fram dessa svar. Först gjordes en kvantitativ undersökning som bestod av en enkät-

undersökning. En kvantitativ metod innebär att det är stora urval och att man analyserar tal 

eller siffror. Syftet med enkäten var att få ett större empiriunderlag där jag utifrån de 

medverkandes svar kunde hitta mönster och skapa statistik. Mitt arbete blir med hjälp av 

enkäten mer tillförlitligt då 50 lärare har deltagit och som ger mig en större möjlighet att 

jämföra lärares svar med varandra. Därefter gjordes en kvalitativ undersökning som bestod av 

intervjuer med fem verksamma lärare. En kvalitativ metod innebär att man har små urval och 

där fokus riktas mot att förstå hur någon upplever något. Syftet med intervjuerna var att 

undersöka hur lärare beskriver och förklarar själva högläsning i skolan, vilket inte kom fram i 

enkäten då jag inte kunde ställa följdfrågor och få veta mer på djupet. 

Då mitt arbete utgår från två metoder så ges en tydligare bild av hur lärare beskriver sitt arbete 

med högläsning i årskurs 1 respektive 3. Jag har valt att utgå från lärare som arbetar inom 

Stockholms län. Själva urvalet av lärare består av slumpmässigt valda lärare som vårterminen 

2015 har en årskurs 1 eller 3. Lärarnas mejladresser har jag fått via skolornas hemsidor. På 

vissa skolor har det stått att lärarnas kompetens är F-3, därför har jag en fråga i enkäten om 

vilken klass inom F-3 de arbetar i för att säkerställa att rätt person blir intervjuad. Här nedan 

ges en inblick i hur jag gick till väga för att nå de två syftena. 

6.1 Enkäten: material och genomförande 

Jag har gjort en statistisk undersökning med lärare via en enkät med sju frågor där de fick 

beskriva hur de använder sig av högläsning och varför, se bilaga 1. Enkäten har besvarats av 

50 lärare, där 25 lärare arbetar i åk 1 och 25 lärare arbetar i åk 3. Syftet med denna metod är 

att kunna jämföra lärarnas svar i årskurs 1 respektive årskurs 3. Jag valde att använda mig av 

en enkät eftersom att jag ville nå ut till fler lärare och undersöka högläsning i ett större 

perspektiv. Jag ville få ett stort empiriskt material där jag med hjälp av tabeller kunde 

analysera hur lärare beskriver att de använder sig av högläsning. Utifrån svaren på frågorna så 

kan jag analysera om jag ser några skillnader mellan årskurs 1 respektive 3, se om hur de 

använder sig av språkutvecklande arbete tillsammans med högläsningen samt hur de gör för 

att öka elevernas läsförståelse. Via hemsidan https://sv.surveymonkey.com/ skapade jag själva 

https://sv.surveymonkey.com/
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enkäten. Sedan mejlade jag lärarna en och en och frågade om de ville delta i min enkät som 

skulle ta cirka 5 minuter att fylla i. Jag mejlade totalt 270 behöriga lärare som vårterminen 

2015 arbetade inom F-3. Det tog ca 3 veckor tills 62 lärare hade svarade på min enkät. Utifrån 

dessa 62 svar fick jag ta bort 6 svar då de lärarna arbetade i förskoleklass eller i årskurs 2. Av 

de resterande 56 svaren så använde jag mig av de första 25 svaren från lärare i årskurs 1 samt 

de första 25 svaren från lärare i årskurs 3. De resterande 6 svar som jag inte använde bestod 

av fyra svar från lärare i årskurs 1 samt två svar från lärare i årskurs 3.  

6.2 Intervjuer: material och genomförande 

Studien innefattar även intervjuer med fem verksamma lärare från fyra olika skolor som ligger 

i Stockholm stad. I samband med enkäten fick lärarna ange om de ville ställa upp på en 

intervju som skulle ta ca 30 minuter. Utifrån de 62 lärarna som svarade på enkäten, så erbjöd 

sig 23 lärare att ställa upp på en intervju. Jag mejlade de två första lärarna som vårterminen 

2015 arbetade i årskurs 1 respektive årskurs 3 och via mejlkontakt bestämde vi träff i de 

skolor de arbetade i. Vid en intervju så ville även en kollega till läraren också gärna delta på 

intervjun. Jag valde att ta med denna informant också i min studie eftersom att denne lärare 

arbetade åldersintegrerat inom årskurs 1-3.  Åldersintegrerat innebär att en klass består av 

ettor, tvåor och treor i samma klass. Jag såg det som en styrka i min studie då resterande 

lärare arbetade åldershomogent. Åldershomogent är när en klass består av enbart ettor, tvåor, 

treor etc. Själva intervjun består av fem lärare där två lärare arbetar i årskurs 1, två lärare i 

årskurs 3 samt en lärare som arbetar åldersintegrerat inom årskurs 1-3.  

Syftet med att använda mig av semistrukturerade samtal var att få en djupare förståelse i hur 

fem lärare beskriver och förklarar hur de använder sig av högläsning. Intervjuerna är ett bra 

komplement till enkäten eftersom att jag här, på ett mer konkret plan, kunde få höra hur 

lärarna beskrev och motiverade själva högläsningen i undervisningen. Jag kunde också ställa 

följdfrågor för att få större insikt i hur de upplevde högläsningen. Dalen menar att intervjuer 

är en bra metod som ger beskrivande information om hur andra människor upplever något 

(Dalen 2007, s. 9). Varje intervju tog mellan 25-45 minuter och den genomsnittliga tiden var 

36 minuter. Jag spelade in själva samtalen med hjälp av en diktafon för att kunna få bästa 

möjliga underlag för senare utarbetning (Dalen 2007, s. 33), vilket lärarna gav samtycke till. 

Eftersom att de intervjuade lärarna är anonyma så använder jag mig av fingerade namn; Anna 

(årskurs 1), Bella (årskurs 3), Clara (årskurs 1), Doris (årskurs 1-3) & Emma (årskurs 3). 

Lärarna heter alltså något annat egentligen. 



14 

 

6.3 Tillförlitlighet  

Jag har utgått från att lärarna är behöriga i årskurs F-3 då det var denna information som jag 

hittade på skolornas hemsidor. I enkäten fick de även förtydliga vilken årskurs de har just nu 

vilket ökar tillförlitligheten att rätt person intervjuas. Däremot kan inte jag säkerhetsställa att 

den faktiska F-3 läraren själv har svarat på enkäten och inte heller om läraren har blivit 

påverkad av andra faktorer i deltagandet i enkäten.   

Ett metodproblem som jag kan se är att 62 lärare deltog i enkäten av 270 stycken. Man kan ju 

tänka sig att det är de lärare som är positiva till högläsning som bemödat sig om att fylla i 

enkäten och som tackade ja till intervjun. Om flera lärare skulle ha svarat på enkäten hade 

kanske resultatet sett annorlunda ut. Om jag i enkäten skulle haft en fråga där lärarna hade fått 

klicka i färdiga svar med varför de använder sig av högläsning, så kanske jag skulle ha fått 

mer exakta svar. Däremot hade det kanske också inneburit att de hade blivit påverkade av 

svarsalternativen och klickat i fler svarsalternativ än vad de arbetar med i verkligheten. 

I analysen av mitt empiriska underlag har jag använt mig av innehålls- och samtalsanalys. 

Ann Kristin Larsen, sociolog och lektor på Högskolan i Oslo, menar att det är ett bra sätt att 

analysera sitt empiriska underlag på. Hon menar att samtalen först ska transkriberas till text 

och därefter delas upp i teman. Vid innehålls- och samtalsanalys försöker forskaren finna 

mönster, kopplingar, likheter och skillnader. Sedan ställs resultatet mot teoretiker och tidigare 

forskning, vilket kan göra att ny kunskap skapas (Larsen 2009, s. 101-102). I min analys utgår 

jag från denna strategi när jag har tolkat det som lärarna har svarat på frågorna i både enkäten 

och i intervjuerna. 

6.4 Forskningsetik 

Jag har i min studie utgått från de fem etiska krav som studien bör följa när människor 

medverkar i en studie (Dalen 2007, s. 20-21). Innan lärarna deltog i enkäten så blev de 

informerade via mejl om att syftet med det självständiga arbetet var att undersöka hur lärare 

använder sig av högläsning i skolan. Vid intervjun informerade jag även om detta muntligt. 

Jag informerade också om att deltagandet var frivilligt och att undersökningen utgick från 

konfidentialitetskravet, som innebär att läraren och de nämna elevernas namn förblir 

anonyma. Jag informerade dem om att när de deltar i enkäten eller intervjun så samtycker de 

till att jag får använda materialet till min studie. Lärarna fick också information om nyttjande-

kravet som innebär att jag enbart kommer att använda materialet till mitt självständiga arbete.  
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7. Analys och resultat  

I detta avsnitt redogörs för resultatet av enkäten och intervjuerna som integreras med teori och 

tidigare forskning. Här nedan presenteras hur lärarna i årskurs 1 respektive 3 beskriver och 

motiverar den tid som läggs åt högläsning, högläsningens syfte, metoder som används i 

samband med högläsningen och hur de anpassar högläsningen efter elevernas ålder. Djupare 

förståelse ges bland annat i hur lärare arbetar med högläsning ur ett språkutvecklande 

perspektiv samt för att främja elevers läsförståelse. Under resultatets gång jämförs svaren 

utifrån lärare som arbetar i årskurs 1 med lärare i årskurs 3 för att tydliggöra skillnader mellan 

dessa årskurser.  

7.1 Tid som ägnas till högläsning 

I detta stycke redogörs för hur mycket tid lärare i årskurs 1 respektive 3 ägnar åt högläsning 

varje vecka. 

 

Samtliga lärare som deltog i enkäten använder sig av högläsning i undervisningen. Lärarna 

angav att de läste högt mellan 15 minuter till 180 minuter (tre timmar) i veckan. I detta 

stapeldiagram tydliggörs antal minuter som lärare i årskurs 1 respektive årskurs 3 ägnar till 

högläsning varje vecka. De flesta lärarna, 50%, i årskurs 1 svarar att de läser 91-120 

minuter/vecka. Av de lärare som arbetar i årskurs 3 svarar de flesta, 35%, att de läser 31-60 

minuter/vecka. Genom att titta vilket svarsalternativ som är vanligast förekommande i 

respektive årskurs, visar det att fler lärare i årskurs 1 ägnar mer tid åt högläsning än årskurs 3.  
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Den genomsnittliga tid som samtliga lärare, båda årskurserna tillsammans, ägnar åt 

högläsning är 100,5 minuter per vecka, vilket innebär 1 timme och 40 minuter och 30 

sekunder. Genom att undersöka genomsnittet av tid som lärare ägnar åt högläsning så kan en 

mer tillförlitlig bild ges av hur högläsning används i de respektive årskurserna. I årskurs 1 är 

den genomsnittliga tiden till högläsning 119 minuter i veckan, som innebär 1 timme och 59. I 

årskurs 3 svarade lärarna att de i genomsnitt läser högt 82 minuter i veckan, som innebär 1 

timme och 22 minuter. Detta innebär att den genomsnittliga tiden som ägnas åt högläsning i 

dessa skolor skiljer sig mellan årskurserna. Eleverna som går i årskurs 3 får inte lika mycket 

högläsning som eleverna i årskurs 1. De får 31% mindre tid till högläsning. Även om det 

”bara” är 37 minuters skillnad mellan årskurs 1 och 3 så blir det mycket tid som eleverna i 

årskurs 3 förlorar sammantaget under en längre tid. Särskilt när högläsningen har visat sig 

påverka elevernas språkutveckling så pass mycket (Liberg 1990, s. 182). Detta resultat, är 

som sagt, ett genomsnitt av de medverkande lärarnas svar men det ger en indikation på hur 

lärarna ställer sig till själva användningen med högläsning i de lägre årskurserna. 

Resultatet visar att eleverna i årskurs 3 inte får samma tid till högläsning som eleverna i 

årskurs 1. Chambers menade att högläsning vanligtvis används för de yngsta eleverna, även 

om de äldre eleverna också behöver få böcker lästa för sig (Chambers 2011, s.64). Även i 

denna studie så visar just det som Chambers tidigare sagt, att yngre elever får mer högläsning 

än de äldre. Detta kan enligt Liberg bli problematiskt för eleverna för deras läs- och 

skrivutveckling då högläsning har visat sig vara en viktig del (Liberg 1990, s. 182). Även 

Biemiller och Boote menade i resultatet av sin studie att elever behöver få lyssna på text ända 

upp till årskurs 3 då de kan ha svårt att ta till sig nya ord genom egen läsning (Biemiller & 

Boote 2006, s. 56). Ur ett sociokulturellt perspektiv ges troligtvis inte eleverna i årskurs 3 

samma förutsättningar att kunna delge och byta kunskap tillsammans med högläsningsboken i 

jämförelse med eleverna i årskurs 1, då själva lästiden varierar. Därför behöver vikten av 

högläsning betonas, då eleverna tillsammans vid högläsningen kan hjälpa varandra att 

utvecklas. 

En möjlig anledning till varför tiden är olika mellan årskurs 1 och 3 kan vara att lärare i 

årskurs 3 måste anpassa undervisningen efter de nationella prov som samtliga elever i årskurs 

3 ska göra. I enkäten skrev tre lärare från årskurs 3 att de ägnar mindre tid åt högläsning nu 

under vårterminen då mer tid ägnas åt Nationella prov. Vid intervjun med Emma som arbetar 

i årskurs 3 förtydligar hon detta: ”Eh, generellt så läser jag mer på hösten i trean än på våren. 

Just nu är det inte mycket (tid till högläsning). Nu är det mest kring nationella provet.”. Detta 
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skulle kunna vara en möjlig orsak till varför eleverna i årskurs 3 inte har samma 

högläsningstid som elever i årskurs 1. 

I intervjuerna framkom det två andra sätt som lärarna förhöll sig till den tid som de avsätter 

för högläsning, utifrån de två årskurserna. Det ena sättet var att Doris sa att hon lägger lika 

mycket tid till högläsning för båda årskurser. Hon förtydligade under själva intervjun: ”Jag 

läser cirka 30-40 minuter per dag. Det är lika viktigt att läsa oavsett årskurs. Man ska läsa så 

ofta som möjligt, oavsett om man går i ettan, tvåan eller trean.”. Doris arbetar i en 

åldersintegrerad klass med elever i årskurs 1, 2 och 3 vilket innebär att hennes elever får lika 

mycket tid till högläsning oavsett vilken årskurs de går i.  

Det andra sättet som framkom i intervjuerna var att läraren medvetet anpassade 

högläsningstiden beroende på årskurs, vilket Clara förtydligar: ”I ettan har jag mycket 

högläsning, just för att stödja dem i deras språkutveckling. I trean försöker jag läsa lika 

mycket, eh men det är svårt, för här vill eleverna läsa allt mer själva också. Självklart läser jag 

högt för dem också, men inte lika mycket som i ettan.”. En möjlig anledning till att lärare i 

enkäten lägger ned mindre tid åt högläsning i årskurs 3 skulle kunna vara att de resonerar som 

Clara och anpassar högläsningen efter elevernas ålder och behov. När det gäller att anpassa 

högläsningen går det alltid, ur Vygotskijs proximala utvecklingszon, att anpassa 

undervisningen efter elevernas nivå och behov. Det kan exempelvis ske genom att välja 

böcker som är ovan elevernas egen utvecklingszon. Att anpassa högläsningen utifrån 

elevernas ålder ses som en förutsättning för att eleverna ska kunna nå ny kunskap. Genom att 

läraren är medveten om barnets närmaste utvecklingszon så kan barnet stimuleras på bästa sätt 

(Vygotskij & Lindqvist 1999, s. 271). Även Chambers menar att det är särskilt viktigt att 

undervisningen utgår från elevens nivå och intresse för att gynna elevernas fortsatta läs- och 

skrivutveckling (Chambers 2011 s. 229).  

Av den tidigare forskning som jag har hittat så finns det ingen studie som har undersökt tiden 

som lärarna ägnar åt högläsning. Därför utgår jag från Barnbarometerns undersökning som är 

gjord i hemmet. Undersökningen visade att år 2003 var lästiden, vid enskild läsning eller 

högläsning, 16 minuter per dag för barn mellan 3-8 år. I rapporten betonas att högläsningen är 

viktig och att det är oroväckande att barnen kommer i kontakt med böckerna så pass lite 

(Lund 2003, s.7). Eftersom att denna studie belyser läsning i hemmet kan min studie stärka 

bilden av hur mycket tid som avsätts till högläsning i skolan. Resultatet av den här 

undersökningen visar att elever i årskurs 1 får 24 minuters högläsning varje skoldag och 
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elever i årskurs 3 får 16 minuters högläsning varje skoldag. I relation till Barnbarometern 

undersökning får elever i årskurs 3 samma antal minuter lästid som i deras undersökning. 

Däremot visar den här undersökningen att eleverna i årskurs 1 ligger ovanför 

Barnbarometerns gemensnitt. En möjlig orsak till varför de eleverna får mer böcker lästa för 

sig i hemmet skulle kunna vara att lärarna är mer medvetna om högläsningens vikt än 

föräldrarna. Detta förtydligar Doris i sin intervju: ”Alltså vi i skolvärlden, som, vi vet ju hur 

viktig högläsningen är men det är ju inte alla vuxna som vet det. Så det är någonting vi alltid 

tar upp och pratar om med föräldrarna, för att dom också ska förstå hur viktigt det är.”. Enligt 

Doris är det viktigt att uppmana föräldrar till att läsa för sina barn så mycket tid som möjligt, 

eftersom att det ger så mycket för barns språkutveckling. 

7.2 Högläsningens syfte 

I detta stycke redogörs för anledningar till varför lärarna använder sig av högläsning i 

klassrummet.  

 

På den här frågan så angav lärarna en eller flera anledningar till varför de använder sig av 

högläsning och sammanlagt gavs 12 anledningar. Utifrån diagrammet kan man tyda att lärarna 

motiverar att de använder högläsning för att det bland annat utvecklar elevernas språk och 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Svarsprocent    

 

Anledningar 

Högläsningens syfte  

Åk 1

Åk 3



19 

 

läsförståelse men också för att det är en mysig och avkopplande stund. Majoriteten av lärarna 

betonar främst att högläsningen används för att utveckla elevernas språkförmåga. När läraren 

läser högt och kommer till ord som är nya eller svåra för eleven, menar lärarna i enkäten att de 

avsätter tid att gå igenom och förklara dessa ord. Detta menar lärarna bidrar till att eleverna 

får möjlighet att lära sig nya ord och begrepp på ett naturligt vis. Lärarna menar att när 

eleverna tränar sig i att förstå innehållet i själva texten, så ges de eleverna en bra möjlighet till 

att utveckla läsförståelse. I enkäten framkom att högläsning ger eleverna en chans att få 

fantisera och skapa inre bilder, vilket lärarna menar är viktigt för att förstå själva innehållet på 

ett tydligare vis. Särskilt fokus riktas åt språkutvecklande, avkopplande stund och att utveckla 

läsförståelse, då dessa enligt lärarna är de vanligaste skälen till att använda högläsning. 

Undersökningen visar att lärare i båda årskurserna främst använder sig av högläsning för att 

det är språkutvecklande. I intervjuerna framkom det att samtliga fem lärare ser 

språkutvecklingen som en naturlig del av högläsningen. De menar att eleverna här får samtala 

om innehållet och få djupare förståelse för vad som står mellan raderna. Anna förtydligar vad 

språkutvecklingen innebär:  

Språkutvecklingen, den betyder allt för att få andra texter. Det är ju otroligt viktigt för 

språkutvecklingen att man, att man, möter nya ord och uttryck. Framför allt genom att 

lyssna på spännande berättelser och att det innehåller bra beskrivningar. Sen behöver 

det inte vara så svåra ord men att det är ett varierat språk och välskrivet. 

I intervjuerna framkom det att Anna och Clara använder högläsning för att hjälpa till med 

språkutvecklingen för de elever som har ett mindre ordförråd. Lärarna menar att de stannar 

vid svåra ord och samtalar ofta om bokens handling för att stötta dessa elever. Genom att 

lägga till synonymer till ett svårt eller nytt ord under själva läsningen menar Clara att eleverna 

får en större förståelse för vad det svåra ordet innebär, vilket kan ge dem ett större ordförråd. 

Språkutveckling, ur ett sociokulturellt perspektiv, innebär att eleverna ges möjlighet att 

samtala tillsammans med andra och på så sätt förbättra sina språkkunskaper (Vygotskij 1999, 

s. 174).  

I intervjun framkom det att samtliga lärare använder sig av högläsning för att det utvecklar 

eleven positivt. I intervjun med Doris framkom det att hon anser att högläsning är ett viktigt 

inslag för elevernas utveckling. Hon menar att: ”Jag ägnar den tiden (30-40 minuter per dag) 

åt högläsning för att det är nästan lika viktigt som att lära sig att gå. Att kunna lyssna, att 

förstå, att lära sig ett språk. Ja, högläsning är otroligt viktigt för dom (eleverna).”. Även Clara 
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menar att högläsningen är viktig för eleven: ”Det är ju det sättet man kan duscha, asså, ge dem 

ord på lågstadiet. De kan ju inte läsa så mycket själva, alltså ettorna kan inte läsa en lång bok 

och få så mycket utbyte. Men högläsningen är jätteviktig för språkutvecklingen.”. Genom att 

lärarna använder sig av högläsning kan alltså eleverna få ett starkare språk med stort ordförråd 

och större läsförståelse. 

Den största skillnaden mellan årskurserna är att fler lärare i årskurs 1 betonar att de använder 

högläsning i syfte för att det ska bli en mysig/avkopplande stund än i lärare i årskurs 3. För att 

få en djupare förståelse om avkoppling tillsammans med högläsning så förklarar Emma detta i 

sin intervju: 

Emma: Jag tänker att i ettan så är det många barn som inte läser så långa texter själva. 

Så där är det ju mycket, att läsa för barnen, för att de ska höra texten. Ehm, och i ettan 

så använder jag det också (högläsning) mer som avkoppling ibland. Det händer mer i 

ettan än i trean, att jag bara läser och låter barnen rita och bara koppla av.  

Jag: Varför då? 

Emma: Eh, det är nog mest för att dom behöver det (få koppla av). Dom har så mycket 

spring i benen, du vet, och behöver lära sig att ta det lugnt. Dom äldre barnen har inte 

samma behov av avkoppling som dom yngre, tror jag. 

De lärare i årskurs 1 som i enkäten har betonat avslappningens vikt i samband med 

högläsningen, kanske också menar som Emma, att eleverna i årskurs 1 har ett större behov av 

att bara få slappna av till en bra bok. Däremot menar Chambers att man helst inte ska läsa 

enbart för att. Han betonar att det är viktigt att eleven får återkoppla det som står i boken för 

att kunna bygga på sina tidigare erfarenheter, exempelvis genom boksamtal (Chambers 2011, 

s. 135-141).  

Undersökningen visar att 10 % av lärarna i årskurs 1 samt 15 % av lärarna i årskurs 3 

använder sig av högläsning för att utveckla elevernas läsförståelse. I intervjuerna nämner 4 av 

5 lärare att de arbetar med läsförståelsen i samband med att läraren läser högt. Jag har märkt 

att det finns två sätt som lärarna förhåller sig till när det gäller läsförståelsen. Det ena sättet är 

att när eleverna aktivt själva försöker förstå bokens innehåll enskilt eller tillsammans med 

andra, exempelvis vid boksamtal. Här är ett utdrag från intervjun med Clara som betonar att 

eleven aktivt måste förstå bokens innehåll:  
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Clara: Men jag tror att högläsningen är jätteviktig och att man måste göra det 

jättemycket och prata i mindre grupper och större grupper. Jag tror inte man pratar så 

mycket om text egentligen. Typ som varför gjorde han så? Varför blev hon så ledsen?  

Jag: Att analysera innehållet lite mer? 

Clara: Nej precis. Det är ju det man måste göra. Det är ju det som är läsförståelse. Så 

det handlar mer om förståelse i ett jätte sammanhang. Att analysera och fundera på 

sånna saker. Det måste eleverna få göra, just för att förstå innehållet. 

Det andra sättet är när läraren hjälper eleverna att öka deras läsförståelse under tiden vid 

själva högläsningsstunden, exempelvis genom att förklara vad som händer med sina ord än de 

som står i själva boken. Här är ett utdrag från intervjun med Doris, där hon medvetet hjälper 

eleverna att öka sin läsförståelse, även om eleverna kanske inte är medvetna om det:  

Jag läser ofta fel för att barnen själva ska uppmärksamma, att jag också kan läsa fel. 

Om jag läser Oj han fick så ont i bennet. (Då säger eleverna:) Nämen vänta (Doris), 

fick han ont i bennet? Jaha benet. (Läraren menar:) När läsförståelsen inte är viktig så 

blir det så. Om det är ord som är svåra måste man använda sig av en strategi. Det är 

viktigt att förstå, speciellt när de börjar i fyran och kraven höjs. Man måste kunna 

lyssna på någon. Just att man måste förstå vad man läser är viktigt. Att öva de här 

strategierna, i matte, no/so, svenska, är viktigt. 

Detta kan kopplas till Westlunds lässtrategier som eleverna använder sig av för att förstå 

textens budskap på ett djupare sätt. Westlund menar att genom att eleverna använder sig av 

dessa strategier så kan de få en större förståelse för texten vilket kan göra att de går från svaga 

läsare till att bli goda läsare (Westlund 2009, s. 75).  

I enkäten framkom att 5 % av lärarna i årskurs 1 respektive 10 % av lärarna i årskurs 3 menar 

att högläsningen ger en gemensam upplevelse och en gemensam utgångspunkt. Vid 

intervjuerna menade 3 av 5 lärare att en gemensam utgångspunkt är viktig vid högläsning. 

Anna och Clara menar att när eleverna får höra samma berättelse så ger det en bra 

utgångspunkt för eleverna att kunna dela den litterära upplevelsen kring en bok men också att 

kunna diskutera utifrån där alla har fått samma information och förutsättningar. Bella menar 

även att högläsningen används utifrån gemensamma referenser, vilket hon förtydligar: ”Man 

kan göra gemensamma referenser kring högläsning. För när vi har en läst en bok, vi säger 

Håkan Bråkan, så brukar han ofta göra tokiga saker. Om man pratar om vad någon gjort när 

den var liten, så kan vi koppla vad någon från en bok också har gjort. Detta gör att alla elever 
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kan göra liknande referenser.”. Gemensam utgångspunkt, kan ut ett sociokulturellt perspektiv, 

tolkas som nyckeln till kunskap. Genom att eleverna får samspela med varandra ges de en bra 

förutsättning att ge och få kunskap av varandra (Vygotskij 1999, s. 174). 

Undersökningen visar att lärarna använder sig av högläsning på två olika sätt, vilket 

framställer lärande ur två synvinklar. Dessa två, som jag kan se, är att lärarna menar att eleven 

får utvecklas ur ett individuellt respektive gemensamt perspektiv. Här nedan ges en tydligare 

bild av hur dessa två sorters lärande sker just vid högläsning. Vid det individuella lärandet får 

eleverna tillsammans med högläsningen möjlighet att utvecklas på ett enskilt plan. 

Exempelvis när de får lära sig att lyssna, skapa läslust, få ett större ordförråd och skapa inre 

bilder. Detta gör eleverna en och en genom att höra på högläsningsboken. I intervjuerna 

menar samtliga fem lärare att högläsningen är viktig för elevernas individuella utveckling, 

speciellt för elevernas egen läs- och skrivutveckling. Detta förtydligar Clara med varför hon 

använder högläsningen: ”För att de ska få ett ordförråd, för att det är ofta där det brister. Att 

man inte har ord så det är ju jättesvårt att läsa själv sen om man inte vet vad det är man, för 

ord man, förväntas läsa.”. Tidigare undersökningar visar att ordförrådet ökar tillsammans med 

högläsningen. I Biemiller och Bootes studie visar dem att om läraren förklarar ord under 

själva högläsningen så lär sig eleverna i genomsnitt 10 % fler ord (Biemiller & Boote 2006, s. 

44). 

Vid det gemensamma lärande får eleverna möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i 

klassen. Exempelvis när eleverna får diskutera innehållet tillsammans och ha en gemensam 

utgångspunkt. När eleverna får göra detta tillsammans, kan det enligt lärarna leda till ett 

gemensamt lärande där eleverna tillsammans med andra utvecklar sin egen utveckling. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är detta viktigt då eleverna ges möjlighet att läsa sig tillsammans 

med andra. När eleverna bland annat diskuterar om bokens innehåll så sker ett samspel mellan 

eleverna. Just den här interaktionen som sker mellan människor är central för att lärande ska 

ske, speciellt den språkliga förmågan (Vygotskij 1999, s. 174). I intervjun med Bella 

förtydligar hon att själva interaktionen mellan eleverna, boken och läraren är viktig för att 

lärande ska kunna ske. Hon menar att om eleverna känner ett intresse till boken så ökar dess 

chanser att eleven vill lyssna på berättelsen. Dessutom kan eleverna enligt henne lära sig 

mycket av varandra, elever och läraren, vid själva högläsningen. För att få en djupare 

förståelse i varför lärare använder sig av högläsning ur ett gemensamt perspektiv återkopplar 

jag till intervjun som jag hade med Bella: ”Ibland får eleverna skriva ned svåra ord på 

postitlappar. Sen (efter högläsningen) betar vi av dessa ord gemensamt. Jag använder alltid 
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alla elever, eh, för det är alltid någon som kan. De är duktiga på att berätta för kompisen vad 

ordet betyder.”. Detta är, ur ett sociokulturellt perspektiv, ett sätt som visar att eleverna 

tillsammans kan hjälpa varandra att nå utveckling. Utifrån Vygotskijs proximala 

utvecklingszon menar Bellas exempel att eleverna får lära sig tillsammans med andra som kan 

mer och att detta är bra tillfälle att låta eleverna lära varandra. 

7.3 Metoder i samband med högläsningen 

I detta stycke framställs vilka kompletterande arbetssätt som lärare använder för att förstärka 

högläsningens effekt på elevernas språkutveckling och läsförståelse. 

 

I det här diagrammet visas nio metoder som lärarna, i årskurs 1 respektive 3, använder sig av 

tillsammans med högläsningen. Undersökningen visar att det är olika slags arbetssätt som 

används tillsammans med högläsningen och som verkar ha olika syften. Enligt lärarna så får 

eleverna skriva, läsa, recensera handlingen, prata om bokens bilder, lyssna, samtala och 

genom genreundervisning få bredare kunskap om text och att den är uppbyggd med en början, 

mitt och ett slut. Lärarna betonar att dessa nio metoder används för att främja elevernas 

språkutveckling, där eleverna ska få ett större och starkare språk. Utifrån dessa metoder så 

finns det två arbetssätt som liknar varandra och som är svåra att fastställa vad lärarna 
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egentligen menade. Det är lässtrategier och En läsande klass. Dessa har båda som mål att 

utveckla elevernas läsförståelse. Däremot är En läsande klass ingen metod i sig, utan det är ett 

material för att nå läsförståelse. Eftersom att Westlunds lässtrategier används inom En läsande 

klass är det därför svårt att avgöra om flera lärare använder sig av just lässtrategier, än vad 

som framkommer i resultatet.  

De tre vanligast förekommande metoderna/arbetsätten som används kompletterande med 

högläsningen är lässtrategier, boksamtal och En läsande klass. Dessa tre används sammanlagt 

av 55 % av lärarna i årskurs 1 respektive 60 % av lärarna i årskurs 3. Dessa används enligt 

lärarna utveckla elevernas språk och läsförståelse genom att diskutera bokens innehåll före, 

under och efter läsningen. Även i intervjuerna var lässtrategier, boksamtal och En läsande 

klass de mest använda arbetssätten tillsammans med högläsningen. Här nedan förtydligas om 

hur lärarna motiverar varför de använder sig av just dessa metoder. Då En läsande klass är ett 

material för att nå läsförståelse, och inte en metod, som utgår från att arbeta med från 

Westlunds lässtrategier har jag därför valt att skriva dessa tillsammans med lässtrategier. 

Nedan vävs därför läsförståelse och en läsande klass samman då de båda utgår från 

lässtrategier. 

Lässtrategier, utifrån Westlunds teori om läsförståelse, innebär att eleverna ges möjlighet att 

förstå textens budskap genom att använda sig av lässtrategier. Dessa lässtrategier innebär att 

eleverna förutspår handlingen eller ställer hypoteser, ställer egna frågor om texten, klargör 

otydligheter och sammanfattar texten (Westlund 2009, s. 73ff). Undersökningen visade att   

45 % av lärarna i årskurs 1 och 40 % av lärarna i årskurs 3 använder sig av lässtrategier i 

samband med högläsningen. I intervjuerna framkom det att 4 av 5 lärare använder sig av 

lässtrategier. De menar att de använder lässtrategier för att kunna gå på djupet med en text, 

exempelvis att få reda på vad någonting i texten betyder eller att dra slutsatser. Doris menar: 

”Vi jobbar mycket med läsförståelsestrategier, eh, alltså nu pratar vi kanske frågor som 

liksom inte är på ytan utan som man behöver gå på djupet. Vad betyder det här? Vad kan vi 

dra för slutsatser? Det är ju jättemycket, eh, så att de där strategierna är också viktiga. Innan 

vi börjar läsa en bok.”. Clara använder också lässtrategier i undervisningen: ”Man måste börja 

prata om de här strategierna och tänkandet redan när man är liten. Just för att det är så otroligt 

viktigt att förstå vad man läser. Vad boken handlar om helt enkelt.”. 

De fyra lärarna menar att lästrategierna är ett bra sätt att kunna följa upp läsningen och 

tillsammans kunna diskutera innehållet utifrån. Anna förtydligar detta: ”Jag tror faktiskt det är 
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bra för eleverna att, eh, kunna använda sig av läsfixare (en lässtrategi) med läsningen. När vi 

diskuterar och pratar om boken, och någon undrar något, så blir det på ett sätt deras reporter 

(en lässtrategi) som undrar något, och inte dom själva. Det tror jag är en skön känsla för 

eleverna. Att man liksom kan, eh, gömma sig bakom någon annan.” Jönsson menar att när 

eleverna lär sig att använda lässtrategierna, så blir det lättare för dem att ta till sig texten. Hon 

menar också att ju äldre eleverna blir, och ju mer vana de är med att använda sig av 

lässtrategier, så sker lässtrategierna mer av sig själv. Jönsson menar också att lässtrategierna 

blir en naturlig del av läsningen (Jönsson 2007, s. 240). Att nästan 50 % av lärarna i 

undersökningen använder sig av lässtrategier, kan ur Westlunds teori om läsförståelse, 

innebära att eleverna ges större möjlighet att sätta sig in i bokens handling på ett mer naturligt 

sätt. Westlund menar att genom att eleverna redan som små får öva att använda dessa 

lässtrategier kan innebär att fler elever kan bli starkare läsare (Westlund 2009, s. 75).  

Chambers teori om boksamtal innebär att eleverna får samtala om en bok tillsammans, utifrån 

3 faktorer som innebär att eleverna får utbyta entusiasm, ”frågetecken” och kopplingar med 

varandra (Chambers 2011 s. 135). Undersökningen visade att boksamtal används av 15 % av 

lärarna i årskurs 1 och 20 % av lärarna i årskurs 3. Samtliga lärare som jag intervjuade 

använder sig av boksamtal. Enligt lärarna ges eleverna här tillfälle att få reflektera över 

bokens innehåll och diskutera innehållet i med varandra. De menar att eleverna också genom 

boksamtal får en större förståelse i att boken har en början, mitt och ett slut. Doris förtydligar 

vad boksamtal kan handla om: ”Eleverna får rita och prata efteråt. (...) De stora frågorna om 

varför saker hände kan leda till att en diskussion om det upp mot 30 minuter. Språket är ju i 

fokus i allt det vi gör och att tydliggöra det för barnen tror jag är viktigt. För omedvetet så får 

de så mycket av högläsningen.”. 

 I intervjun med Bella menar hon att boksamtal också är bra för att eleverna ska lära sig att 

göra textkopplingar, där de får koppla bokens handling till egna erfarenheter. Bella menar att 

textkopplingarna stärker själva kopplingen mellan text och händelse i det verkliga livet. I 

intervjun med Anna förtydligar hon varför boksamtal används i hennes klassrum: ”Vi 

använder oss av boksamtal. Här kommer också förståelsen in för att man pratar om olika delar 

i boken och då får man ju bearbeta boken ytterligare en gång och lyssna till sina kompisar. 

Just att ha sammanfattande aktiviteter gör att man får en förståelse om eleverna har hängt 

med.”. Alltså kan boksamtalen i samband med högläsningen både användas för eleven men 

också för att läraren ska få en uppfattning om eleverna förstod själva läsningen. 
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Undersökningen visar att lärarna menar att högläsningen och det efterföljande boksamtalet 

innefattar viktiga verktyg för barnets språkutveckling. De menar att elevernas här ges 

möjlighet att utöka sitt ordförråd och få en större förståelse av vad de hade läst. Det finns stöd 

av tidigare forskning som visar att boksamtalen är ett bra verktyg som ger eleverna större 

förståelse av bokens innehåll. Brabham och Lynch-Brown menar att när lärarna är medvetna 

om att inkludera övriga arbetssätt, exempelvis samtal tillsammans med boken, har de större 

möjlighet att tillgodose elevernas behov på bästa sätt. De menar också att boksamtalen ger 

eleverna en större läsförståelse (Brabham & Lynch-Brown 2002, s. 471).  Enligt Jönsson kan 

boksamtal hjälpa elever att bygga förståelse och tänka vidare (Jönsson 2007, s. 234).  

Enligt Chambers teori om boksamtal, innebär boksamtalet att eleverna får ett verktyg att ge 

form åt de tankar och känslor som väckts av boken samtidigt som eleverna tillsammans i 

klassrummet tolkar texten och ger den en mening. Enligt Chambers bör läraren välja böcker 

som bygger på elevernas tidigare erfarenheter och som eleverna känner ett intresse till 

(Chambers 2011 s. 135-141, 203, 229). I de skolor som jag intervjuade menar lärarna att 

samtliga elever får använda sig av boksamtal i samband med högläsningen. Detta kan ur 

Chambers teori om boksamtal innebära att dessa elever får större förståelse i vad boken 

handlade om och att de gemensamt får reflektera om boken och utbyta ny kunskap. Boksamtal 

förutsätter att samtal sker mellan individer (Chambers 2011 s. 135), och ur ett sociokulturellt 

perspektiv kan boksamtal leda till att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga då de får 

möjlighet att samtala med andra.  

Både i årskurs 1 och 3 beskriver lärarna att eleverna får samtala om texten och om bilderna 

för att på så sätt få förkunskap om vad boken handlar om. I båda årskurserna beskriver lärarna 

att de tillsammans med högläsningsboken använder sig av metoder som används enskilt eller 

gemensamt, exempelvis enskilda skrivuppgifter eller boksamtal i helklass. Däremot är det 

övervägande fler gemensamma arbetssätt än enskilda arbetssätt som används gemensamt i 

klassrummet, exempelvis samtal och förklaring av begrepp. Att lärarna använder sig av 

gemensamma arbetssätt i klassrummet, kan ur ett sociokulturellt perspektiv innebära att 

eleverna ges tillfälle att utvecklas tillsammans med andra där tillsammans bygger upp den 

språkliga förmågan. Ur ett sociokulturellt perspektiv är även interaktionen mellan människor 

är central för att lärande ska kunna ske. Vad jag kan se så ger majoriteten av lärarna eleverna 

möjlighet att få samtala och integrera tillsammans i små grupper och i helklass.  
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En skillnad mellan årskurserna är att lärare i årskurs 3 använder sig mer av individuella 

skrivövningar än lärare i årskurs 1. Med individuella skrivövningar menar lärarna att eleverna 

enskilt får skriva om vad texten handlade om och recensera boken. Individuella skrivövningar 

används av 5 % av lärare i årskurs 1 respektive 15 % av lärare i årskurs 3. En möjlig orsak till 

varför eleverna i årskurs 1 inte har lika mycket enskilda skrivövningar som årskurs 3 kanske 

beror på att samtliga eleverna i årskurs 1 inte kan läsa eller skriva. Vid en intervju med Anna 

förtydligade hon skillnaden mellan årskurserna. ”Eh, det är lite olika förutsättningar i en etta 

eller trea. I ettan är det ofta stor spridning, några kan läsa och några kan inte. I trean där är det 

mer lika, eh, här kan dom läsa. Även om det såklart inte alltid är så, men det är det mest 

vanliga”. Undersökningen visar att de metoder som lärarna använder sig av tillsammans med 

högläsningen visar att ju äldre eleven är och ju mer säkrare den är i sitt språk, desto fler 

arbetssätt används för att gynna dess skriftspråksutveckling tillsammans med själva 

högläsningen. I årskurs 1 används mer gemensamma övningar, vilket Bella menar är ett sätt 

att eleverna får möta skriftspråket på. Björk och Liberg menar att introducera skriftspråket för 

eleverna innebär att de lär sig dess satsbyggnad och vänjer sig hur berättelser är uppbyggda. 

Detta menar Björk och Liberg är ett viktigt verktyg som förbereder dem inför sin egen läsning 

(Björk & Liberg 2002, s. 23).  

Lärarna i både enkäten och intervjun använder sig av metoder som kompletterar elevernas 

språkutveckling tillsammans med själva högläsningen. I intervjuerna framkom det att Clara 

och Doris beskriver språkutveckling som en stor del av själva högläsningen. Clara menar att 

man kan måla med språket:  

Sen är det ju prata om hur det är uppbyggt. Att man kanske jobbar med texter efteråt, 

efteråt, plockar ur meningar jobbar vi med. (..) Hur kan man beskriva den här 

meningen, hur man kan gör den här meningen arg eller glad? Man kan plocka ur 

mycket av det man läst. Att ge en mening en känsla. Hur målar man med språket. Det 

behöver de ju verkligen, barn som har svenska som andra språk. De behöver ju lära sig 

att måla och fylla ut språket. Så det gör vi. 

Doris menar att hon alltid ligger steget före i texten och förklarar de ord som hon tror är svåra 

för eleverna att förstå. Hon förenklar inte texten utan om det är ett svårt ord så säger hon det 

och därefter fler synonymer till det svåra ordet och även ljudeffekter, för att tydliggöra det 

svåra ordet så att eleverna lättare förstår. Doris menar att det blir mer fängslande för eleverna 
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att få lyssna på en text som har flyt i texten och där eleverna inte behöver fråga vad ord på ord 

betyder.  

Doris - Imorse (i boken vi läste) då var det en häst. Hästen gnäggade och frustade. 

(Läraren gör gnäggljud). Då står jag och gör så. För vad betyder gnäggade? Jag har två 

tjejer som rider i klassen, dom vet vad ordet betyder. Ali (Elev i klassen – fingerat 

namn) han har ju ingen aning om, vad är gnäggade, vad fan är det? Men då måste jag 

ju göra det. (Gnäggljud hörs) sa hästen och gnäggade och frustade.  

Jag - Så du liksom förtydligar då? 

Doris - Ja gud ja! Hela tiden. 

Doris säger också att hon avslutar med filmvisning av berättelsen om det är möjligt för att 

stötta nyanlända och nybörjare. Detta för att hon tror att det blir lättare för eleverna att skapa 

sig ett större ordförråd om de både har hört boken och sett filmen.  

Resultatet från enkäten visar att lärarna använder kompletterande metoder som har olika syfte 

tillsammans med högläsningsboken, bland annat där eleven ska få skriva eller samtala om 

texten. Liberg menar att det inte finns ett typiskt arbetssätt som passar alla elever och att 

undervisningen därför ska anpassas efter elevernas behov och utvecklingsnivå (Liberg 1990, 

s. 188). När lärarna använder olika metoder är kanske syftet att variera undervisningen så pass 

mycket det går för att gynna samtliga elevers utveckling. Exempelvis genom att både ha 

enskilda och gemensamma övningar tillsammans med högläsningsboken där eleverna får 

skriva och samtala om bokens handling.  

Att kombinera flera olika metoder i det språkutvecklande arbetet menar Brabham och Lynch-

Brown är en bra metod för att tillgodose elevernas behov på bästa sätt. Genom att inkludera 

exempelvis genreundervisning eller boksamtal tillsammans med högläsningen menar de att 

eleverna får ett större ordförråd och ökad läsförståelse. Detta gäller både yngre och äldre 

elever. För att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt språk på bästa sätt menar därför 

Brabham & Lynch-Brown att lärarna bör kombinera flera metoder tillsammans med själva 

högläsningsboken. De menar också att lärare borde göra medvetna val när de arbetar runt 

högläsningen för att tillgodose själva undervisningssyftet och skapa lärande som tillgodoser 

elevernas behov på bästa sätt. De menar också att fördelen med högläsning är att det i 

kombination med olika metoder kan skapa ett kraftfullt verktyg som ökar elevernas 

språkutveckling samt läs- och skrivutveckling. De menar också att när elever samtalar 
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tillsammans med andra så ökar deras ordförråd och de får en större förståelse av bokens 

innehåll (Brabham & Lynch-Brown 2002, s. 466-472).  

7.4 Åldersanpassad högläsning 

I detta stycke framställs hur lärarna anpassar högläsningen beroende på elevernas ålder.  

 

På den här frågan svarade lärarna en eller flera förslag till hur de arbetar med högläsning 

beroende på elevens ålder. Sammanlagt föreslås 8 anledningar/svarsalternativ. Fem av dessa 

svarsalternativ handlar om hur lärarna tänker vid val av bok, därför en * framför dessa svar. 

Lärarna, i både årskurs 1 eller 3, anpassar högläsningen efter elevernas ålder och behov på 

liknande sätt. En möjlig anledning till varför lärarna svarar väldigt lika skulle kunna bero på 

att de troligtvis är vana att anpassa högläsningen efter elevernas ålder då de oftast har ettor 

ena året, tvåor andra och treor sista året. 

Undersökningen visar att 20 % av lärarna i årskurs 1 respektive 25 % av lärarna i årskurs 3 

menar att de väljer böcker som eleverna kan känna igen sig i. I enkäten förtydligar två lärare 

detta. Den första läraren skriver att ”Jag väljer oftast böcker som är på gränsen till svår för en 

del, just för att utveckla deras ordförståelse.”. Den andra läraren skriver att ”Vill att boken ska 

vara lite svår både textmässigt och innehållsmässigt för att texten ska vara i en utvecklingszon 
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för eleverna.”. Detta är två exempel på att lärarna arbetar utifrån Vygotskijs närmaste 

utvecklingszon som innebär att undervisningen utgår från det som barnen kan och känner igen 

sig i. Genom att vara medveten om barnets närmaste utvecklingszon menar Vygotskij att 

läraren då lättare vet hur eleverna det kan stimuleras på bästa sätt (Vygotskij & Lindqvist 

1999, s. 271). Genom att lärarna arbetar utifrån elevernas närmaste utvecklingszon så ges 

eleverna bra möjligheter att förstå innehållet på bästa sätt, men också kunna nå till nästa 

utvecklingsnivå.  

Undersökningen visar att 5 % av lärarna i årskurs 3 svarade att de utgår från böcker som 

passar klassen utifrån den gemensamma gruppsättningen. Vid intervjun med Clara förtydligar 

hon detta: ”Jag väljer böcker efter vad jag tror kommer passa gruppen. Jag anpassar mycket 

efter gruppens sammansättning. Det kan vara att jag väljer böcker som handlar både om 

pojkar och flickor men också kopplar till teman som dom behöver bli mer insatta i. Typ hur 

man är en god vän eller vad man inte får göra.”. I intervjun med Anna framkom det att hon 

också anpassar högläsningen efter elevernas behov. Om nämner att om hon märker av att 

eleverna behöver få mer kunskap av hur man är en god vän så läser hon böcker om det. Att 

utgå från det gemensamma, innebär ur ett sociokulturellt perspektiv att eleverna ges möjlighet 

att utvecklas tillsammans. Genom att läraren anpassar högläsningen efter elevernas 

sammansättning och så kan nya samtal ske bland eleverna vilket skapar goda fortsättningar 

för deras fortsatt språklig utveckling. 

I enkäten framkom att lärarna menar att själva längden på läspasset också är en viktig faktor. 

Att anpassa läspasset efter ålder har jag utifrån lärarnas svar sett kan ske på två olika sätt. Det 

första är att läspasset anpassas efter textens svårighetsgrad. Anna förtydligar detta under 

själva intervjun:  

Om jag läser nått med svårare ord så läser jag en kortare stund för att alla ska orka 

koncentrera sig. Under tiden högläsningen är i gång, eh, så kan jag fråga vad olika ord 

betyder, eller vad som egentligen hände nu, eh, för att fånga upp de barn som börjat 

sväva iväg i sina tankar. Det gör jag just för att ge dom en chans att hänga med. 

Det andra sättet är att läspasset anpassas efter elevernas förmåga att sitta stilla och lyssna. I 

intervjun med Bella menar hon att ”Jag läser ju oftare för åk 1 men passen blir kortare. Medan 

jag läser allt mer sällan i åk 3, även om jag fortfarande läser för dem, men jag kan ha längre 

pass.”. Även Emma tänker på längden när hon planerar högläsningen. ”Om jag vill att barnen 

ska lyssna aktivt och ta till sig det jag läser, då känner jag att, jag läser kortare stycken i ettan 
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eller följer upp saker oftare under läsningen. Medans i trean så räknar jag väl med att dom kan 

lyssna på en längre, ett längre stycke och sen diskutera det.”.  

Individanpassning innebär ur Vygotskijs proximala utvecklingszon att undervisningen 

anpassas efter varje barns utvecklingsnivå. Här får eleven möjlighet att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar och ska få stöd i att ha undervisning som ligger strax ovanför barnets egen 

utvecklingsnivå (Vygotskij & Lindqvist 1999, s. 271, 284). Om lärarna är medvetna om vad 

eleverna klarar av i samband med högläsningen och anpassar undervisningen efter detta, ges 

eleverna därför bättre förutsättningar att utvecklas på bästa sätt. Utifrån Vygotskijs proximala 

utvecklingszon det vara en förutsättning för att anpassa längden på läspasset för att lärande 

ske på bästa sätt. Att anpassa undervisningen efter eleverna kan ske på olika sätt. Liberg 

menar att utvecklingen kan se olika ut beroende på individ och att lärarna därför har ett stort 

ansvar i att anpassa själva högläsningen så att det passar samtliga elever. Därför menar Liberg 

att läraren ska anpassa undervisningen efter elevernas behov och utvecklingsnivå. Däremot 

menar hon att det kan vara en svårighet i en klass med många olika nivåer, men att målet ska 

vara att individanpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar (Liberg 1990, s. 182, 

188). 
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8. Slutsatser och sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i årskurs 1 respektive 3 beskriver och 

motiverar sitt arbete med språkutveckling och läsförståelse tillsammans med högläsning. I 

detta stycke redogörs för slutsatserna i samband med frågeställningarna. Eftersom jag har fyra 

frågeställningar så kändes det mest naturligt att dela in detta avsnitt i fyra delar. I slutet av 

detta avsnitt redogörs för förslag på vidare forskning. 

Lärare beskriver och motiverar sitt arbete med högläsning 

Lärarna i denna studie beskriver högläsning som ett givande och viktigt arbetssätt för 

elevernas läsförståelse och språkutveckling. De använder högläsning i klassrummet för att 

eleverna uppskattar det och att de får diskutera innehållet och skapa inre bilder. Lärarna 

menar att det också används för att det är en mysig/avkopplande stund där eleverna ska få 

lyssna på högläsning. Läraren kan läsa böcker över barnets utvecklingsnivå och samtidigt 

förklara ord och begrepp som är svåra för barnen. Enligt lärarna kan högläsning utveckla 

elevernas språk och läsförståelse exempelvis genom att eleverna får samtala om vad som har 

läst. Lärarna menar att de leder in eleverna i den litterära världen vilket ger dem tillfälle att 

skapa läslust och ett intresse för litteratur.   

Undersökningen visar att lärarna beskriver sig själva som en viktig länk i elevernas utveckling 

där de stöttar eleverna och anpassar undervisningen efter deras ålder och utvecklingsnivå. I 

genomsnitt använder lärarna högläsning 100 minuter i veckan, vilket innebär 1 timme och 40 

minuter. Lärarna beskriver att det kan vara svårt att avsätta lika mycket tid åt högläsning i 

årskurs 3 då nationella provet tar tid från högläsningen. 

Arbetssätt som lärarna använder för att förstärka högläsningens effekt på elevernas 

språkutveckling 

Undersökningen visar att lärare använder flera olika arbetssätt som har i uppgift att förstärka 

högläsningens effekt på elevernas språkutveckling. Lärarna använder genreundervisning, 

boksamtal, lässtrategier, En läsande klass och muntliga bokrecensioner. Eleverna får samtala 

om bokens bilder och tillsammans skriva gemensamma texter. Läraren förklarar ord och 

begrepp och förtydligar med synonymer. Om boken är filmatiserad visas den som en 

avslutning. Det är bra att lärarna använder flera metoder tillsammans med högläsningen 

(Brabham & Lynch-Brown 2002, s. 471), just så att alla elever får de rätta förutsättningarna 

de behöver för att utveckla sitt språk. 
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En möjlig anledning till varför elevernas språkutveckling värderas högt bland lärare kan beror 

på att Läroplanen särskilt betonar att eleverna ska ha ett rikt och varierat språk (Skolverket 

2011a, s. 222), och att lärarna ser högläsningen som ett verktyg för att främja elevernas 

språkutveckling på. I den tidigare forskning som jag har tagit del av (Jönsson 2007, Brabham 

& Lynch-Brown 2002) så är boksamtal och lässtrategier de mest använda i klassrummen. 

Även i min studie så kan jag se att dessa används mest. En möjlig orsak till varför dessa två 

metoder är vanligast skulle kunna bero på att när den aktuella forskningen redogör för en viss 

metod, så blir följden av det att lärarna också använder sig av just den metoden i skolorna.  

Arbetssätt som lärarna använder tillsammans med högläsningen för att gynna elevernas 

läsförståelse 

Undersökningen visar att lärare använder flera olika arbetssätt som har i uppgift att gynna 

elevernas läsförståelse i samband med högläsningen. Lärarna menar att de använder 

lässtrategier och boksamtal för att eleverna ska få analysera bokens innehåll på djupet. 

Läraren förklarar ord och begrepp i samband med högläsningen och förtydligar handlingen 

för eleverna. Eleverna får också göra muntliga bokrecensioner och samtala om bokens bilder. 

Lärarna betonar också vikten av att förstå texten för eleverna.  

Det finns stöd av tidigare forskning som visar att boksamtal är ett bra verktyg som ger 

eleverna större förståelse av bokens innehåll (Brabham & Lynch-Brown 2002, s. 472). 

Westlund visar i sin studie att svenska lärare behöver stöd i att utveckla elevernas 

läsförståelse, exempelvis via Läroplanen (Westlund 2013 s.295). Utifrån min undersökning 

kan jag se att många lärare använder sig av metoder för att utveckla elevernas läsförståelse i 

samband med högläsningen. Sammanlagt använder 55 % av lärarna i årskurs 1 respektive    

60 % av lärarna i årskurs 3 metoder där syftet är att utveckla just elevernas läsförståelse. 

Samtidigt innebär dessa siffror att det finns utrymme till förbättring. Om Läroplanen skulle 

betona vikten av läsförståelse och föreslå metoder som lärarna kan använda för att öka 

elevernas läsförståelse så skulle troligtvis de föregående siffrorna öka. 

Skillnader med det aktiva arbetet med högläsning mellan årskurs 1 och årskurs 3 i just 

de här skolorna 

Det finns flera skillnader med det aktiva arbetet med högläsning mellan årskurs 1 och årskurs 

3. Den största skillnaden mellan årskurserna är själva tiden som ägnas åt högläsning. Den 

genomsnittliga tiden är 1 timme och 59 minuter i årskurs 1 respektive 1 timme och 22 minuter 
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i årskurs 3. Trots att högläsning enligt tidigare forskning har visat ge så mycket positivt för 

eleverna får elever i årskurs 3 mindre högläsning än elever i årskurs 1. Den här 

undersökningen visar också att i årskurs 1 används avkoppling mer i samband med högläsning 

än i årskurs 3. Individuella skrivövningar är mer vanligt i årskurs 3 än i årskurs 1. Ytterligare 

en skillnad är att lärarna i årskurs 1 ofta har kortare läspass medan lärarna i årskurs 3 har 

längre läspass då de anpassar läspassen efter elevernas koncentrationsförmåga.  

Barnbarometerns undersökning visade att ju äldre barnen blir, desto mindre böcker kommer 

de i kontakt med samtidigt som lästiden minskar (Lund 2003, s.7). Även min studie visar att 

högläsningstiden minskar ju äldre eleverna blir, vilket stärker bilden av Barnbarometerns 

tidigare undersökning. Dessutom har PIRLS tidigare visat att svenska barns intresse av 

läsning sjunker och därmed minskas läsförståelsen hos barnen (PIRLS 2011b, s. 7, 49) En 

möjlig orsak till detta skulle kunna bero på att eleverna i årskurs 3 inte får lika mycket 

högläsning som eleverna i årskurs 1 vilket innebär minskat läsintresse och minskad 

läsförståelse. 

Jag har inte funnit någon tidigare forskning som beskriver hur mycket tid lärare ägnar åt 

högläsning samt vad de vill uppnå med det. Min studie redovisar just detta och de 

kompletterande metoder som lärarna använder vid högläsning. Min studie lyfter fram att 

lärarna prioriterar högläsning för elever i årskurs 1 mer än för elever i årskurs 3.  

 

8.1 Vidare forskning 

I denna studie har jag undersökt hur lärare beskriver högläsning som arbetssätt. Eftersom att 

det är eleverna som nyttjar högläsningen i skolan så skulle jag vilja rikta fokus mot dem. 

Förslag till vidare forskning är att undersöka hur elever i årskurs 1 respektive 3 beskriver att 

de upplever själva högläsningen. Om jag skulle undersöka detta med elever så skulle troligtvis 

intervjuer och observation vara mest lämpliga metoder för att se hur de beskriver 

högläsningen men också se hur de beter sig vid själva högläsningstillfället. 
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