
 

 

 

Självständigt arbete 15 hp 

Högläsningens möjligheter 
En studie om två verksamma lärares arbete med 

skönlitterär högläsning i årskurs 3 
 

Författare: Elin Kjellberg & 

Emma Sellgren 

Handledare: Pia Visén 

Examinator: Ewa Bergh Nestlog 

Termin: VT17 

Ämne: Svenska 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4GN03E 



  
 

i 
 

Abstract 

Reading aloud can give pupils a chance to experience what reading involves and an 

opportunity to discover new worlds. The aim of the study is to arrive at an understanding 

of the possibilities for conversation and activities that can be provided by teachers’ work 

with reading literature aloud in the classroom in grade 3. We proceed from questions 

about how the teaching of reading is organized and how the teachers talk to the pupils 

about the text. To achieve the aim and answer the questions, two observations were 

conducted. The study uses the concepts of sequential reading elements and text 

movability as analytical tools. The result shows that work is mainly done before and after 

the reading aloud. This takes the form of involving the pupils in predicting what will 

happen in the plot, discussing, and working with written assignments. The teachers give 

the pupils a chance to talk about new words, to sum up the contents, to read between the 

lines and discuss the author’s intention with the text. Our study shows that the way two 

teachers organize reading aloud gives pupils opportunities in different ways to discuss 

and work with literary texts. 

 

English title 

The potential of reading aloud. A study of two teachers’ work with fiction for reading 

aloud in grade 3 

 

Key words 
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Tack 

Vi vill tacka de två lärarna och deras klasser som ställt upp på observationer och 

intervjuer. Vi hoppas och tror att er delaktighet kommer påverka verksamma lärare i 

arbetet med högläsning. Vi vill också tacka vår handledare Pia Visén för handledning och 

stöttning genom arbetets gång.  
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1 Inledning 

De senaste resultaten från PISA (Skolverket 2016) visar att svenska elevers läsförståelse 

har förbättrats jämfört med tidigare PISA-resultat. Det är troligt att det behövs ytterligare 

satsningar för att nästa PISA-undersökning fortsatt ska visa på höjda resultat. Skolverket 

(2017) beskriver PISA som världens största elevstudie där elevers förmågor i matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse undersöks. Vi anser att läsförståelse är en byggsten som 

bidrar till alla elevers möjligheter att nå skolans kunskapsmål. En god läsförståelse kan 

bidra till att PISA-resultaten fortsätter stiga i samtliga ämnen. Språk-, skriv- och 

läsutveckling hänger samman och är grunden för att elever ska få möjlighet att utvecklas 

i skolan menar Westlund (2012:11) som är forskare, lektor och författare med inriktning 

på läsförståelse. Dessutom kan en god läsförståelse hos elever bidra till en utveckling av 

språket menar såväl Westlund (2012) som utvecklingspedagogen och författaren Heimer 

(2016:15). Elevers läsförståelse kan utvecklas genom olika arbetssätt som involverar 

läsning, och ett sätt att arbeta med läsförståelse är högläsning (Heimer 

2016). Högläsningens läsförståelseutvecklande möjligheter handlar bland annat om att ge 

elever en chans till att uppleva vad läsning innebär, och genom högläsning skapas en 

gemenskap som bjuder in elever till att tänka och diskutera (Heimer 2016:15). Dock är 

det, enligt barnbibliotekarien och författaren Wedenmark (2014:7), en generell 

upplevelse i samhället att allt mindre högläsning förekommer. Även våra personliga 

erfarenheter säger oss att högläsning för barn har minskat jämfört med när vi själva var 

barn. I en undersökning från 2004 framkommer att 70 % av föräldrarna läste högt för sina 

barn och att tio år senare år 2014 hade siffran halverats till endast 35 % (Wedenmark 

2014:7). Att högläsning inte sker tillräckligt ofta i dagens samhälle kopplar läraren och 

författaren Körling ihop med den försämrade  läsförmågan (2012:6–7). Vuxna bör ta ett 

större ansvar för att ge barn möjligheter att lyssna till högläsning eftersom barnen 

därigenom får relationer till böcker och läsning. Genom den vuxnes språkbruk vid 

högläsning kan elever även ges möjlighet att utveckla sitt eget språk (se Körling 2012:6–

7). Vid högläsning tillkommer också en mångfald möjligheter för lärare att utforma sin 

läsundervisning. Texterna kan bli en ingång till livsfrågor, skolämnen och allmänna 

diskussioner, om läraren gör ett medvetet val. 

 

I denna studie undersöks hur två verksamma lärare i årskurs 3 arbetar med skönlitterär 

högläsning. Studien kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse av vad 

läsundervisning kan innebära för elevers möjligheter till aktiviteter och samtal om texten 
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då läsundervisningen utformas som högläsning. Studien kan således visa en aspekt av den 

betydelse arbete med högläsning i klassrummet kan ha för elevers läsande. Genom att i 

studien uppmärksamma och diskutera två lärares arbete med skönlitterär högläsning kan 

den ge kunskaper om högläsning som ett sätt att undervisa i läsning och läsförståelse. 

Arbete med högläsning kan på lång sikt bidra till att läsförståelse ökar hos elever och att 

resultaten vid internationella mätningar höjs. Vår förhoppning med studien är att få 

kunskap om hur lärares arbete med högläsning kan se ut i praktiken. En ytterligare 

förhoppning är att verksamma lärare ska kunna nyttja resultatet av studien. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att nå en förståelse av vilka möjligheter till samtal och 

aktiviteter lärares arbete med skönlitterär högläsning i klassrum i årskurs 3 kan ge. 

 

Frågeställningarna är: 

 Hur är läsundervisningen organiserad? 

 Hur samtalar lärare med elever om texten? 

 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt förklaras begreppet högläsning (2.1). Högläsningens betydelse beskrivs 

och forskning om högläsning presenteras (2.2). I avsnitt 2.3 presenteras läsandets roll i 

läroplanen och därefter beskrivs hur arbetsgången kan se ut före, under och efter 

läsningen (2.4). Avslutningsvis beskrivs studier som använt sig av begreppen läsförlopp 

eller textrörlighet som analysverktyg (2.5).  

 

2.1 Vad är högläsning? 

Högläsning kan beskrivas som ett samspel mellan individ och text under ett läsförlopp 

där läsaren bjuds in till olika tankar och samtal. Begreppet högläsning definieras i studien 

utifrån att en text blir uppläst för någon eller några, och i denna studie läser lärarna högt 

för eleverna. Högläsning i studien handlar om en aktivitet under ett läsförlopp, och är en 

process som kan bidra till att läsaren och lyssnaren bjuds in till att frigöra sin fantasi och 

tänka kreativt. En interaktion som kan ske vid högläsning är interaktionen mellan individ 

och text, menar Säljö (2013:209). Interaktionen mellan lyssnaren och texten nämner även 
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Heimer (2016:15) när hon tar upp begreppet högläsning. Högläsning skapar gemenskap, 

och bjuder in till samtal, funderingar och nya tankesätt hos eleverna. Syftet med 

högläsning är inte enbart själva läsandet utan också att tänka om det lästa (Heimer 

2016:7).  

 
2.2 Högläsningens betydelse 

Läsande är en förutsättning för att kunna verka i dagens samhälle, och grunden för ett 

livslångt lärande. Genom att läsa utvecklas individer socialt, emotionellt och på ett 

personligt plan. Böcker spelar också en stor roll i dagens samhälle, och forskning visar 

att barn som får uppleva högläsning i en tidig ålder utvecklar ett bredare ordförråd och 

bättre förståelse av texters struktur (se Heimer 2016:7). Baserat på sin erfarenhet som 

lärare och utvecklingspedagog menar Heimer vidare att för att stimulera elevers 

utveckling av språket kan högläsning vara en viktig del. Elever kan genom högläsning 

ges möjlighet att inhämta kunskap om skriftspråket med hjälp av att de får lyssna på 

längre meningar och skriftspråkliga varierande ordval. Högläsning kan också ge den som 

lyssnar möjlighet att möta och samtala om nya ord och dess betydelse. Genom att elever 

får lyssna på en berättelse får de uppleva strukturen med en början, en mitt och ett slut, 

vilket kan bidra till att elever får hjälp med sin egen förmåga att strukturera  berättelser 

(se Heimer 2016:15).  

 

Genom att samtala om texter kan elevers språkliga förmåga utvecklas. En studie gjord i 

Colombia av forskaren Norato Cerón (2014) med elever från 7 till 12 år visar att 

högläsning är betydelsefullt för elevers språkutveckling. Studien visar att när det sker ett 

aktivt deltagande med samtal om texten utvecklar eleverna sin språkliga förmåga. 

Eleverna fick genom högläsning och samtal om texten möjlighet att upptäcka nya ord. 

Detta ledde till att eleverna kunde ta till sig de nya orden och tillämpa dessa när de 

uttryckte sig. Studien visar att eleverna utvecklade sitt talspråk och sin förmåga att 

uttrycka sig (Norato Cerón 2014). Wedenmark (2014:7) menar liksom Norato Cerón 

(2014) att högläsning och samtal om texten förbättrar elevers förmåga att uttrycka sig 

verbalt.  

 

Högläsning och samtal tillsammans i grupp ger elever möjlighet att utveckla en förståelse 

för andra. En australiensk studie utförd av forskaren Mertucci (2016) analyserar 

konversationen vid högläsning mellan barn i förskolan och förskolelärare. Studien visar 
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att högläsning tillsammans i grupp utvecklade elevernas kognitiva förmåga. Eleverna 

gavs möjlighet att förstå tankar och känslor hos andra genom att lyssna på och samtala 

om en text samt bli tilldelade frågor av läraren.  

 

2.3 Läsning och läsförståelse i läroplanen 

Läsande har en central roll i kursplanen för svenska i årskurs 1–3. Elever i årskurs 3 ska 

behärska läsande av bekanta och elevnära texter genom att använda lässtrategier. Elever 

ska kunna visa läsförståelse genom att återge några för eleven viktiga delar av 

textinnehållet. De ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk för att kunna skapa berättande texter. Lärare ska ge elever möjlighet att lyssna 

på olika texter och samtala om texters innehåll (se Skolverket 2011:222–227). Genom 

högläsning kan elever få möjlighet att möta olika texter, använda sig av lässtrategier, 

återberätta händelser och samtala om texters innehåll beroende på hur lärare organiserar 

sin undervisning.  

 

2.4 Före, under och efter högläsning 

Genom att elever samspelar med varandra före, under och efter högläsning, ges de 

möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. Forskarna Mol, Bus och de Jong (2009) har 

utfört en studie om hur högläsning kan utveckla barn genom ett aktivt deltagande. I 

studien deltog 31 olika barngrupper från förskolan. Forskarna gjorde pedagogerna 

uppmärksamma på att uppmuntra barnen till att vara aktiva före, under och efter 

högläsningen. Forskarna Justice, Kaderavek, Fan, Sofka och Hunt (2009) har utfört en 

stor studie om högläsning med cirka 200 barn i förskolan under ett läsår. En barngrupp 

undervisades av lärare som fått med sig riktlinjer att utgå från före, under och efter 

läsandet. En annan barngrupp undervisades av lärare som arbetade oförändrat. Därefter 

har barngruppernas utveckling relaterat till undervisningen jämförts. Såväl Mol med flera 

(2009) som Justice med flera (2009) visar i sina studier att interaktion före, under och 

efter högläsning gynnar elevers muntliga språkfärdigheter.  

 

2.4.1 Före högläsning 

Valet av text och samtalet före läsandet är betydelsefullt för elevers utveckling. Lärare 

bör ha läst texten före högläsningen för att skapa en förståelse av texten. Elever ska kunna 

relatera till texten, och svårighetsgraden ska vara på en passande nivå för att alla elever 

ska få möjlighet att utvecklas. En viktig del är att samtala om texten före högläsningen. 
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Läraren kan ställa frågor om till exempel bokens framsida, och om vad eleverna tror att 

texten handlar om. Genom att samtala om texten förbereds elever för mötet med texten 

redan innan själva läsningen har börjat (se Heimer 2016:18). 

 

2.4.2 Under högläsning 

Arbete under högläsning ger eleverna möjlighet att skapa förståelse och bearbeta texten. 

Utifrån sin långa erfarenhet som lärare skriver Stensson (2006:120–121) om vikten av 

arbete med texten under läsandets gång. Lärare bör ge elever möjlighet att stanna upp i 

texten, reflektera och tillsammans diskutera. Elever kan få med sig verktyg för att skapa 

en förståelse av texten om de ges möjlighet att stanna upp och reflektera över textens 

innehåll. Dessa verktyg kan de själva tillämpa senare vid individuell läsning. Det är 

viktigt att lärare ställer öppna frågor som inte har ett givet svar. Elever får då möjlighet 

att utveckla sina idéer och tankar, och genom att säga det de tänker får elever en klarare 

bild av sina tankar (Stensson 2006:120–121). Lärare kan under läsandets gång ställa 

frågor om elevers egna upplevelser i förhållande till texten, och detta ger möjlighet för 

eleverna att kunna relatera till texten. (Heimer 2016:18 och Stensson 2006:120–121). 

Högläsning är även ett tillfälle att tillsammans prata om betydelsen av nya ord som dyker 

upp i texten (Heimer 2016:15–16). En viktig del för att vidga elevers ordförråd är att lära 

dem att upptäcka och undersöka nya ord. Eftersom elever ofta stöter på nya ord under 

högläsningen kan just högläsningen ge goda möjligheter till sådana upptäckter, enligt 

Ivarsson (2016:88), lektor i pedagogik. Under högläsning får elever möjlighet att skapa 

inre bilder, och när de tillsammans samtalar om dessa bilder skapas nya tankar och 

funderingar hos eleverna (Heimer 2016:16). 

 

2.4.3 Efter högläsning 

Både lärare och forskare förespråkar att elever bör arbeta med en text efter högläsning, 

och lärare kan erbjuda olika typer av arbetssätt (Langer 2015). Elever kan exempelvis få 

arbeta med texten genom att dramatisera, skriva texter utifrån en annan persons perspektiv 

och diskutera textens innehåll. Lärare bör vara lyhörda för vad som sägs i samtalen, samt 

organisera undervisningen så att alla elever får komma till tals (se Heimer 2016:33). Ett 

sätt att samtala efter läsandet är genom att göra textkopplingar. Chambers (2011) 

beskriver tre olika typer av textkopplingar, nämligen: text till text, text till själv och text 

till världen. Under text till text kopplar läsaren den lästa texten till andra texter som hen 

har läst eller hört tidigare. När läsaren använder kopplingen text till själv kopplar hen den 
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lästa texten till något som hen själv upplevt. Text till världen handlar om att den lästa 

texten kopplas till händelser i världen. Dessa textkopplingar kan användas på olika sätt 

före, under och efter läsandet. 

 

2.5 Forskning med läsförlopp och textrörlighet som analysverktyg 

Läsförlopp och textrörlighet är två begrepp som används som analysverktyg i studien. I 

analyskapitlet förklaras begreppen relaterat till studien. Nedan beskrivs andra studier som 

har använt sig av läsförlopp eller textrörlighet som analysverktyg.  

 

Textrörlighet handlar enligt Liberg med flera (2012) om att röra sig på olika sätt i texten 

genom att tala om textens innehåll, relatera till egna erfarenheter och kunskaper samt mer 

objektivt diskutera författarens roll. Studien kom fram till att när alla textrörlighetstyper 

erbjuds hjälper det eleverna i deras samtal om texterna, vilket stöttar och möjliggör 

läsförståelseutveckling. Många elever har dock svårt att tala om sina texter, och den 

begränsade textrörligheten begränsar också potentiellt ämnesförståelse och förståelse av 

ämnestexter. För att stötta elever i sina samtal om texter bör läraren ge eleverna 

möjligheter att samtala om texten inom alla textrörlighetstyper. En studie gjord av 

forskaren af Geijerstam (2006) fokuserar på svenska elevers texter i naturorienterande 

ämnen i årskurs fem och åtta. Forskaren har använt sig av 97 olika elevskrivna texter samt 

intervjuer och klassrumsobservationer. I studien används textrörlighet som analysmodell 

vid analys av hur eleverna samtalade om texten de hade skrivit. af Geijerstam (2006) visar 

att elever visar låg textrörlighet då de exempelvis inte kan beskriva sina texters 

huvudinnehåll, vad texterna har för funktion eller vilka som är de tänkta läsarna.  

 

Olika typer av textsamtal uppkommer bland annat beroende på vad läraren erbjuder elever 

att samtala om. Forskaren Hallesson (2015) analyserar textrörlighet i en studie om 

textsamtal som en stöttande aktivitet vid läsning. Hon har observerat olika textsamtal i 

gymnasieskolans historieundervisning. I studien har textrörlighetsbegreppet använts som 

analysmodell. Resultatet visar att flera olika typer av textsamtal uppkom, och detta 

förmodas bero på de olika ramar för samtalet som läraren ger och hur frågorna formuleras. 

Under den ena typen av textsamtal var frågorna inriktade på textbaserad rörlighet och 

under den andra typen av textsamtal var frågorna inriktade på associativ rörlighet. 

Hallesson visar att elever som inte får tydliga ramar eller tilläckligt med stöd från läraren 

kan ha svårt för att utveckla textrörlighet. 
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Läsförloppet (af Geijerstam 2006; jfr Christie 1998) är den följd av strukturerade element 

som konstruerar en läsning med inledning, bearbetning och avslutning. Aktiviteter för 

elever i läsförloppets alla strukturelement, och samtal om texter i alla textrörlighetstyper 

ger möjligheter för läsutveckling. Forskarna Hallesson, Visén, Folkeryd och af 

Geijerstam (u.a.) gör en studie där de studerar olika läsmiljöer och fokuserar på hur 

lärarna organiserar läsundervisningen. De studerar hur textrelaterade diskussioner förs 

och vilka perspektiv som tillåts ta plats i klassrumsdiskussionerna. Forskarna har 

observerat klassrumssituationer och samlat in texter från två klasser i årskurs 5 samt två 

klasser från gymnasiet. I analysen har de använt sig av analysverktygen läsförlopp och 

textrörlighet. Genom analys av läsförloppen visar de hur de olika läsmiljöerna organiseras 

och genom textrörlighetsanalysen tydliggörs hur eleverna bearbetar och förstår texten. I 

det klassrum där läsförloppen bestod av ett flertal aktiviteter i alla strukturelement var 

även textrörligheten mer dynamisk än i de övriga. 

 

3 Teori 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Avsnittet inleds med 

sociokulturell teori, vilken är övergripande för vårt arbete, och därefter receptionsteori, 

om samspelet mellan individ och text samt två olika förhållningssätt till läsning 

(Rosenblatt 2002). Vidare presenteras receptionsteoretiska idéer om läsares 

föreställningsvärldar (Langer 2005). Avslutningsvis redogörs för hur undervisningens 

organisation kan beskrivas i genrer (Christie 1998). 

 

Högläsning kan ses som ett socialt samspel, och inom sociokulturellt teoretiska perspektiv 

ses samspel som avgörande för utveckling och som en förutsättning för lärande. Det 

sociala samspelet vid läsande sker främst mellan läsaren och texten, men kan i skolans 

undervisning utvecklas till ett samspel eleverna emellan via diskussioner. En viktig 

grundpelare inom sociokulturell teori handlar om att elever får möjlighet att utvecklas 

och lära av varandra genom kommunikation. Teorin växte fram ur Vygotskijs arbete som 

intresserade sig för tänkandet, språkets utveckling och frågor om barns utveckling och 

lärande. Människor formas till tänkande individer genom att kommunicera med andra, 

och läsande bjuder in till att tankar växer fram och att kommunikation mellan individer 

kan ske (se Säljö 2012:185–197). Den sociokulturella synen på lärande som något som 

sker i interaktion präglar denna studies utgångspunkter i såväl analys som diskussion. 
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Texter går att läsa på olika vis beroende bland annat på läsarens syfte med läsningen. 

Läsande är  ett samspel även mellan text och läsare, där läsaren skapar föreställningar om 

textens innehåll och på olika sätt rör sig i texten. Texter är dock även en typ av socialt 

verktyg, precis som språket menar teoretikern Rosenblatt (2002:5). Detta synsätt kan 

kopplas till den sociokulturella teorin där samspelet står i fokus. Människor är olika 

individer och kan inte läsa en text på samma vis på grund av sina varierande erfarenheter. 

Läsande kan ske på olika sätt beroende på text och situation vilket utvecklar skilda typer 

av samspel (se Rosenblatt 2002:39). En individ kan läsa eller lyssna på en text efferent 

och estetiskt. Efferent läsning innebär att läsaren eller lyssnaren skapar en förståelse av 

texten  genom att hitta direkta svar i texten samt genom att försöka förstå textens budskap. 

Vid estetisk läsning bjuds läsaren in till individuella och emotionella upplevelser. Den 

här typen av läsning utvecklar en djupare tolkning av texten. Beroende på läsarens syfte 

kan läsandet bli efferent eller estetisk (se Rosenblatt 2002:10–12). Högläsning kan syfta 

till både efferent läsning och estetisk läsning dels beroende på valet av text, dels beroende 

på valet av hur högläsningen ska utformas med exempelvis frågor. 

 

Beroende på personliga erfarenheter, känslor och förväntningar skapar läsare också 

olika förståelse av texten. I likhet med  Rosenblatts (2002) receptionsteoretiska 

resonemang om hur läsare skapar olika föreställningar i mötet och samspelet med texten 

beskriver även forskaren Langer (2005) vad som sker i detta möte. När Langer (2005:23–

24) skriver om samspel mellan individ och text används begreppet föreställningsvärld. 

De olika föreställningsvärldarna innebär att läsaren rör sig i texten i fyra faser: träder in i 

texten, rör sig inne i texten, träder ut ur texten och drar lärdom av den, samt bearbetar 

texten på avstånd (Langer 2005:23–24). Receptionsteorin och specifikt Langers (2005) 

teori om föreställningsvärldar är avgörande i vår studie eftersom 

begreppet textrörlighet vilket vi använder i vår analys är härlett bland annat ur Langers 

teori om hur läsare bygger föreställningar om texter. Hur textrörlighetsbegreppet ger 

operationaliserade analyskategorier för att studera mötet med texten beskrivs närmare 

under avsnitt 5.1. 

 

Undervisning kan beskrivas som förlopp som möjliggör lärande. Baserat på sin 

språkvetenskapliga forskning, diskuterar Christie (1998) undervisningsförlopp med 

utgångspunkt i begreppet curriculum genres, och skriver om att all undervisning 
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konstrueras av olika genrer. I inledningen av undervisningsmomentet finns genren 

curriculum initation. Christie (1998:158–159) menar att lärare då ska göra elever 

medvetna om målen och vad som gäller för den kommande lektionen. Under lektionen 

sker arbetet med undervisningsinnehållet i genren curriculum collaboratiun. Den sista 

genren curriculum closure sker i slutet av lektionen och innebär att arbetet avslutas och 

följs upp. Undervisningsgenrerna bildar ett förlopp. Detta förlopp ligger till grund för hur 

läsande i studien diskuteras som en undervisningsprocess som pågår före, under och efter 

själva läsandet. Christies tre undervisningsgenrer delas i sin tur in i olika strukturelement 

innehållande aktiviteter vilka syftar till lärande, och vi kommer använda teorin för att 

studera läsförlopp. Se avsnitt 5.1 för närmare beskrivning av hur strukturelementen 

operationaliserats till analyskategorierna.  

 

4 Metod och material 

I följande avsnitt presenteras val av insamlingsmetod och material (4.1), urval av 

respondenter (4.2), forskningsetiska hänsynstaganden och förberedelser för 

materialinsamling (4.3) samt hur observationer och intervjuer genomfördes (4.4). Vidare 

presenteras studiens analysverktyg (4.5) samt hur analyserna genomfördes (4.6).  

 

4.1 Insamlingsmetod 

Vår studie syftar till att nå en förståelse av vilka möjligheter till samtal och aktiviteter 

lärares arbete med skönlitterär högläsning kan ge, och för att besvara våra två 

frågeställningar har vi valt att använda oss av observationer som primärmaterial. 

Observationer lämpade sig bäst eftersom det ger en konkret inblick i hur 

undervisningstillfällena är organiserade och hur lärare samtalar med elever om texten. 

Observationer ger en tillförlitlighet och synliggör vad som verkligen sker och inte vad 

som upplevs ske av respondenten. Eftersom vi själva fick uppleva 

undervisningstillfällena kunde vi med hög reliabilitet besvara våra frågeställningar 

jämfört med om vi skulle fråga lärarna om deras upplevelse om organisation och samtal 

om texten. För att kunna belysa resultatet med lärarnas eget perspektiv och för att därmed 

kunna fördjupa diskussionerna, genomfördes intervjuer med lärarna. Intervjuerna ses som 

ett sekundärmaterial.   
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I studien används systematisk observation (Denscombe 2016) eftersom vi vill se vad som 

faktiskt sker under ett högläsningstillfälle. Under en systematisk observation noteras 

direkt vad respondenten gör. Systematisk observation ger möjlighet att insamla en större 

mängd material under en förhållandevis kort period. Systematisk observation bidrar till 

en större tillförlitlighet när fler observatörer är närvarande och får möjlighet att notera 

näst intill samma material menar författaren Denscombe (2016:302), vilket vi tog hänsyn 

till och närvarade båda vid de två observationstillfällena. Vid observationstillfällena 

användes observationsscheman (se bilaga A och B) som vi själva strukturerat. Dessa två 

scheman har formats med utgångspunkt från studiens analysverktyg textrörlighet och 

läsförlopp. Våra observationsscheman är utformade för att skriva korta stödord utifrån 

det som ses. Vi använde oss av varsitt likadant schema för att notera det som iakttogs. 

Denscombe (2016:280) menar att ljudupptagning möjliggör en nästan komplett 

dokumentation av vad som sägs under observationen och därför spelades observationerna 

in. Genom ljudupptagningen kunde vi i efterhand i analysarbetet gå tillbaka och lyssna 

för att öka studiens reliabilitet. Denscombe (2016:303) menar att observatörens närvaro 

till viss del kan störa den naturliga klassrumsmiljön och påverka lärarens agerande vid 

undervisningstillfället. Vi är dock bekanta med lärare samt klass, och vi anser därför att 

risken för störning borde vara minimal.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att vi hade färdiga frågeställningar som 

en grund men kunde under intervjun vara flexibla gällande frågornas ordning och låta 

respondenten tala runt frågorna (Denscombe 2016:266). Intervjufrågorna var relativt få 

(se bilaga C) och fokuserade på att få svar på varför läraren gör som hen gör. Två 

semistrukturerade intervjuer är lämpligt som sekundärmaterial och komplement till 

observationerna för att få en fördjupad och nyanserad diskussion. Samtliga intervjuer 

spelades in med ljudupptagning för att möjliggöra en fullständig dokumentation av vårt 

insamlade material.  

 

4.2 Urval 

Urvalet av studiens två respondenter är grundat på ett bekvämlighetsurval, vilket innebär 

att respondenterna är lättillgängliga för oss eftersom vi är bekanta med dem sedan 

tidigare. Eftersom studien har en begränsad tidsram och inte några större ekonomiska 

resurser är ett bekvämlighetsurval lämpligt. Respondenterna känner sig förhoppningsvis 

bekväma vid observationerna och intervjuerna och vi kan möjligen få uppleva 
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högläsningstillfällena så som de vanligtvis utspelar sig i klassen (se Denscombe 2016: 

77–78). I studien observeras och intervjuas två lärare som arbetar i årskurs 3. Båda lärarna 

har behörighet att undervisa i årskurs 1 till 6. Lärarnas erfarenhet skiljer sig åt, den ena 

läraren har arbetat som lärare i sju år och den andra läraren har arbetat som lärare i femton 

år.  

 

4.3 Forskningsetiska hänsynstaganden och förberedelser för 

materialinsamling 

Hänsyn har medvetet tagits till de forskningsetiska principerna. Vi tog kontakt med 

respondenterna när vi färdigställt vårt syfte och våra frågeställningar samt visste hur vi 

skulle samla in vårt material. Informations- och samtyckesbrev (se bilaga D) skickades ut 

till lärare och elever. I breven informeras deltagarna om studiens syfte, att deltagande är 

frivilligt och att det när som helst går att avsluta sin medverkan. I brevet framkommer det 

att vi inte avslöjar deltagarnas identitet och att studien endast används för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002), samt att vi kommer använda oss av 

ljudupptagning. För att få delta under observationerna och intervjuerna måste elevers 

vårdnadshavare och lärarna skriva under brevet och godkänna elevernas eller sitt 

deltagande i studien. Vi kom sedan överens om datum och tidpunkt för att utföra 

observationerna och intervjuerna. Efter insamlat godkännande från deltagarna i studien 

började vi studera vårt ämne. Kort därefter sammanställdes våra observationsscheman 

och intervjufrågor utifrån studiens frågeställningar och analysverktyg.  

 

4.4 Genomförande av observationer och intervjuer 

Vid materialinsamlingen genomfördes två observationer och två intervjuer, på två olika 

skolor. Det första observationstillfället, hos lärare 1, skedde mitt på dagen strax före lunch 

i elevernas klassrum och upplevdes av oss som en ordinär lektion för eleverna. 

Närvarande vid observationen var vi två, läraren samt 21 elever, och observationstillfället 

varade i cirka 60 minuter. Vi presenterade oss för läraren och klassen, samt berättade 

varför vi var där och vad vi skulle göra. Därefter placerade vi oss längst bak i klassrummet 

för att inte störa undervisningen. Vi hade våra observationsscheman till hands och 

antecknade efterhand vad vi såg. Eftersom vi placerat oss bredvid varandra och inte inom 

elevernas synfält kunde vi kommunicera om det behövdes. Efter observationen 

genomfördes en intervju med läraren. Vi hade med oss våra färdigställda intervjufrågor 
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och våra nu ifyllda observationsscheman. Miljön var lugn och inga störande moment 

fanns och intervjun varade i cirka 20 minuter. 

 

Det andra observationstillfället, hos lärare 2, utspelade sig på eftermiddagen under 

elevernas sista lektion. Vid observationen närvarade vi två, läraren samt 21 elever och 

observationstillfället varade i cirka 80 minuter. Vi presenterade oss för klassen och 

berättade varför vi var där. Vi gjorde eleverna medvetna om att vi inte skulle störa deras 

lektion och placerade oss längst bak i klassrummet. Vi hade även vid detta 

observationstillfälle varsitt observationsschema. När lektionen var slut genomfördes 

intervjun med läraren. Det fanns även här tidigare bekantskap med läraren och inget 

småprat var nödvändigt. Vi kunde därför börja med intervjufrågorna direkt och intervjun 

varade i cirka 30 minuter.  

 

Efter genomförandet av intervjuerna lyssnade vi tillsammans på det inspelade materialet 

. För att enkelt kunna bearbeta insamlat material transkriberade vi det som enligt oss var 

relevant för vår studie. Transkriptionen utgick från en bastranskription enligt forskaren 

Norrby (2014:200), där vi följde skriftspråkliga mönster och inte markerade uttal, 

prosodiska drag eller pauser. 

 

4.5 Analysverktyg  

När studiens material analyserades och bearbetades användes två olika kompletterande 

analysverktyg, dels läsförlopp, dels textrörlighet. För att besvara frågeställningen om hur 

läsundervisningen är organiserad använde vi oss av analysverktyget läsförlopp vilket är 

härlett ur Christies teori om The Curriculum Genres (af Geijerstam 2006; Hallesson m.fl 

u.a.). Läsförloppet gav oss en struktur att förhålla oss till när vi analyserade vårt material 

och synliggjorde vad som skedde före, under och efter läsandet. Läsförloppet består av 

fem strukturelement vilket ger ett analysverktyg med fem analyskategorier: 

kontextualisering, textualisering, läsande, uppföljning och funktion. Kategorin 

kontextualisering handlar om den kontext som läsandet sätts i genom att en förförståelse 

av textens ämnesområde och olika teman byggs upp. Textualisering handlar om 

förklaringen av hur läsandet ska gå till samt introduktion av textens genre, innehåll och 

språk . Kategorin läsande handlar om hur själva läsandet går till, till exempel högläsning 

eller stafettläsning. Uppföljning innefattar hur läsandet följs upp och vad som sker efter 

läsandet som till exempel diskussioner, tankeställare, skrivuppgifter eller skapande. Den 
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sista kategorin, funktion, handlar om hur lärare tydliggör syftet med läsandet (Hallesson 

m.fl u.a.). I tabell 1 nedan beskrivs hur läsförloppet förhåller sig till Christies (1998) tre 

genrer i undervisningsförloppet. 

 

Tabell 1. Curriculum genres och läsförloppets strukturelement. 

Curriculum Genres Läsförloppets 

strukturelement 

Beskrivning av 

strukturelement 

Curriculum initiation - Kontextualisering  

- Textualisering 

- Hur textens ämnesområde 

introduceras 

- Introduktion av texten och 

läsandet 

Curriculum collaboration - Läsande - Hur läsandet går till 

Curriculum closure - Uppföljning  

- Funktion 

- Hur läsandet följs upp 

- Hur syftet  med läsandet 

tydliggörs 

 

 

För att besvara frågeställningen om lärare samtalar med elever om texten användes 

analysverktyget textrörlighet. Forskarna Hallesson (2015), Liberg, af Geijerstam, 

Folkeryd, Bremholm, Hallsesson och Holtz (2012) och Visén (2015) skriver om 

textrörlighetsmodellen som ger oss en struktur att förhålla oss till när vi analyserar de 

samtal lärarna möjliggör, och med stöd från kategorierna i modellen kan samtalen 

undersökas. Textrörlighetsmodellen används för att analysera hur elever och lärare i 

samtal om texter träder in i texter, rör sig i texter, rör sig ut ur texter samt inhämtar nya 

kunskaper, och objektifierar texter (jfr Langer 2005). Textrörlighet är av tre typer, 

textbaserad, associativ och interaktiv. Textbaserad rörlighet innebär att läsaren rör sig i 

textens innehåll till exempel genom att bland annat sammanfatta innehållet, tala om nya 

ord, fylla i luckor och tänka kritiskt. Associativ textrörlighet innebär att röra sig i texten 

utåtriktat genom att relatera innehållet till egna erfarenheter, kunskaper och till andra 

texter. Den tredje typen av textrörlighet, interaktiv rörlighet innebär att exempelvis 

samtala om författarens intentioner med texten, läsarens upplevelse eller texten som genre 

(Hallesson 2015, Liberg m.fl 2012 och Visén 2015).  

 

4.6 Genomförande av analys 

Efter observationerna granskade vi våra observationsscheman kritiskt för att sedan 

påbörja  en analys. Det visade sig att våra observationsscheman hade näst intill identiska 
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anteckningar. Detta kan bero på den enkla och tydliga strukturen på våra scheman samt 

vår kunskapsgrund om ämnet och vårt förarbete. När vi jämfört våra 

observationsscheman kompletterade vi med att lyssna på ljudupptagningen för att 

säkerställa att relevant information inte gick förlorad. Därefter skapades ett nytt dokument 

där vi använde oss av våra analysverktyg och samlade anteckningar från bådas 

observationsscheman. Ett analysschema strukturerades med analysverktygen läsförlopp 

och textrörlighet som huvudrubriker. Underrubrikerna under läsförlopp består av 

kontextualisering, textualisering, funktion, läsande och uppföljning. Under rubriken 

textrörlighet finns underrubrikerna textbaserad, associativ och interaktiv. Det vi upplevde 

att vi hörde och såg under observationerna skrev vi i punktform under rätt kategori och 

under passande underrubrik.  

 

Efter intervjuerna lyssnade vi tillsammans på det inspelade materialet och genomförde 

transkriptionerna. Därefter läste vi noga igenom vårt material och skapade oss en 

överblick. Sedan sökte vi efter det som var relevant i förhållande till vår studie.  

 

5 Resultat 

Studiens resultat presenteras utifrån en frågeställning i taget  i avsnitt 5.1 och 5.2 för att 

tydligt visa att studiens frågor besvarats. Avsnitten inleds med en sammanfattning av den 

text som lästes. Under frågeställningarna analyseras i separata avsnitt först hur lärare 1 

arbetar och sedan analyseras hur lärare 2 arbetar. Vi sammanfattar vårt resultat i avsnitt 

5.1.3 och 5.2.3. 

 

5.1 Hur är läsundervisningen organiserad?   

I följande avsnitt presenteras lärarnas val av bok och hur de två lärarna organiserar  

läsundervisningen utifrån läsförloppets olika strukturelement. Observationerna 

kompletteras med kommentarer från intervjuerna. 

 

5.1.1 Lärare 1 – Arbete före, under och efter läsandet 

Under den här lektionen läser läraren för eleverna och de samtalar både före och efter 

läsandet. Själva högläsningen under observationen varade i cirka 10 minuter. Läraren 

påpekade vikten av skönlitterär högläsning under intervjun och berättade att högläsning i 

klassen oftast sker i slutet av dagen innan eleverna ska gå hem.  
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Läraren valde att läsa en bilderbok som heter Pudlar och Pommes skriven av Pija 

Lindenbaum (2016). Boken handlar om tre hundar som inte är pudlar och bor på ett bra 

ställe med en pool och potatis att äta. En dag är poolen förstörd och trädgårdslandet 

uttorkat, och de kan inte längre odla någon mer potatis. Hundarna tvingas lämna landet 

och beger sig ut på öppet hav i en liten båt. Efter en tuff färd på havet kommer de iland 

på ett nytt ställe där pudlar lever. Pudlarna lever ett gott liv med pommes frites i överflöd. 

Hundarna försöker komma in i gemenskapen, men det visar sig att inte alla pudlar är 

välkomnande och vill dela med sig. Efter en tid och ett antal incidenter kommer pudlarna 

underfund med att man kan lära sig av varandra, och att man ska hjälpa till om man kan.  

 

Kontextualisering 

Kontexualiseringen av texten sker när läraren frågar om klassen vet vad en pudel är. 

Eleverna börjar diskutera rasen pudel och sätter bokens framsida i ett större sammanhang. 

Eleverna samtalar om pudelns utseende och säger till exempel: ’’En pudel är väl en sådan 

med lockig päls och svart?’’ Samtalet kan ge en viss förståelse av delar i bokens 

ämnesinnehåll, och det kan stötta eleverna att sätta texten i en kontext.  

 

Textualisering 

Lärarens inledning till lektionen innehåller även textualisering, då hen berättar att de idag 

ska träna på att göra textkopplingar. Hen frågar om eleverna kommer ihåg vilka 

textkopplingar som finns att göra, och eftersom läraren bygger upp förkunskaper om 

textkopplingar och genom det förklarar hur läsandet ska gå till, textualiserar läraren. 

Eleverna räcker upp handen och ger förslag på olika kopplingar. Därefter säger läraren: 

’’Ja de tre olika kopplingarna är text till text, text till själv och text till världen’’ och skriver 

samtidigt upp kopplingarna på tavlan. När hen skriver upp kopplingarna ger hen exempel: 

’’Text till text är när du känner igen något du läst förut. Text till själv är när du varit med 

om något liknande själv och text till världen är när du har hört eller sett något som hänt 

någonstans i världen.’’ Läraren berättar vilken bok de ska läsa och visar därefter bokens 

framsida och nämner spågumman1 och frågar vad de tror att boken handlar om. Flera av 

                                                 
1 I sitt arbete med klassen tycks läraren använda sig av Läsfixarna, ett arbetsmaterial för 

läsförståelsestrategier vilka symboliseras av olika figurer: detektiven som reder ut oklarheter i texten, 

spågumman som förutspår vad som kommer att hända i texten, Nicke Nyfiken som ställer frågor till 

texten, cowboyen som sammanfattar texten och konstnären som ska uppmana till skapande av inre bilder. 

Strategierna presenteras exempelvis i En läsande klass som är en studiehandledning skriven av lärarna 
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eleverna räcker upp handen och berättar vad de tror, och läraren tycks lyssna på deras 

kommentarer. Läraren berättar för eleverna att hen har tagit kort på bilderna i boken och 

kommer att visa dessa via projektorn framme vid tavlan. Under intervjun berättade läraren 

att hen valde att ta kort på bilderna på detta sätt eftersom det var mest praktiskt och hen 

då inte behöver springa runt i klassrummet och visa bilderna för varje elev.  

 

Läraren berättar för eleverna att de ska tänka på att göra egna textkopplingar under 

läsandets gång, men att de ska spara sina tankar tills efter läsandet. Under intervjun 

framkom det att läraren på detta sätt ville uppmärksamma eleverna på att fundera över 

textkopplingar före läsningen för att de skulle lyssna aktivt och inte vara okoncentrerade. 

Läraren beskrev hur eleverna då har en uppgift när de lyssnar på texten. I klassrummet 

fortsätter textualiseringen genom att läraren säger till eleverna att de inte får avbryta med 

sina tankar utan endast med karaktären detektiven2 när det uppkommer ord som eleverna 

vill diskutera betydelsen av. Under intervjun förklarade läraren att hen inte vill ha avbrott 

under läsandet för att kunna få möjlighet att skapa sammanhang i den korta texten. Hen 

menade att om en elev börjar prata kan det bli en lång diskussion och handlingen kan 

glömmas bort.  

 

Läsande 

Läsförloppets strukturelement läsande sker genom att läraren står framme vid tavlan och 

läser högt för eleverna, samtidigt som hen visar bilderna via projektorn. Eleverna sitter 

tysta vid sina platser, tittar på bilderna och tycks lyssna aktivt medan läraren läser ut hela 

bilderboken.  

 

Uppföljning 

Efter läsandet sker uppföljningen, och läraren börjar med att fråga eleverna: ’’Är det 

något i boken ni kan relatera till och hitta textkopplingar?’’ Läraren fördelar ordet till alla 

elever som räcker upp handen och är noga med att ställa frågor så eleverna får förklara 

vilka textkopplingar de gör, till exempel när en elev berättar: ’’Min morfar har en pudel 

och han brukar ge den lite vad som helst, typ pommes.’’ Läraren frågar eleven: ’’Okej, 

vilken typ av koppling gjorde du nu?’’ Läraren bekräftar elevernas kopplingar, men 

                                                 
Gonzalez, Wedsberg och Wendéus (2014). Här uppmanas elever att använda den strategi som 

spågumman symboliserar. 
2 Detektiven är en av karaktärerna som används av Läsfixarna för att symbolisera läsförståelsestrategier. 

Detektiven används för att reda ut oklarheter i texten (Gonzalez, Wedsberg & Wendéus 2014). 
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skapar ingen vidare diskussion. En av eleverna säger: ’’Det är ju som i Sverige, typ som 

när flyktingarna kommer till oss.’’ Läraren fångar upp elevens svar och för diskussionen 

vidare genom att säga: ’’Ja precis, vi har ju flyktingar som kommer till oss från andra 

länder.’’ Läraren frågar: ’’Hur kan man ta hjälp av de människor som kommer till oss så 

som de gjorde i boken? Kan flyktingarna i Sverige bli behandlade så som hundarna blev 

i boken?’’ Här uppstår en diskussion mellan eleverna som berättar: ’’Jag har sett en 

flykting med mobil.’’ En annan elev svarar: ’’Min pappa säger att man inte ska ge 

flyktingar pengar.’’ En elev ifrågasätter detta: ’’Jag brukar ge något, eller gå in och köpa 

något, typ en glass.’’  Läraren lyssnade och bekräftade elevernas kopplingar och svarade 

den elev som kommenterat att en flykting hade en mobil: ’’Ja, men man måste kanske ha 

en mobil för att kunna ringa hem till sina barn.’’  

 

Läraren berättade under intervjun att hen vill att eleverna ska träna på att läsa mellan 

raderna och kunna göra en verklighetskoppling, och att hen därför tyckte att bokens 

handling och budskap passade bra. Läraren menade också att boken i sig är enkel, men 

har ett budskap och inte bara handlar om att pudlar tycker om pommes. I 

klassrumssamtalet styr läraren eleverna när de hamnat utanför ämnet genom att påminna 

dem om vad de egentligen skulle diskutera genom att säga: ’’Nu var det ju inte riktigt 

detta vi skulle prata om, utan om hur flyktingarna kan bli behandlade i Sverige.’’ Efter 

diskussionerna berättar läraren att de ska göra en uppgift. Hen förklarar att eleverna ska 

välja en karaktär ur boken och skriva ett brev till denna. Uppföljningen sker alltså i två 

steg, en diskussion följt av en individuell skrivuppgift. Läraren berättar att eleverna ska 

ställa frågor och skriva vad de tycker om situationen i boken. Innan eleverna börjar med 

sina brev går läraren igenom hur ett brev börjar och slutar. Under intervjun talade läraren 

om att hen valde brev som uppföljande uppgift för att eleverna skulle träna på att ställa 

frågor till karaktärerna och skriva om händelser i boken, samt att de skulle repetera hur 

ett brevs struktur ser ut. Detta kunde vi se att eleverna tränade på genom att observera 

breven. Eleverna satt och arbetade individuellt med breven, och arbetet tog olika lång tid. 

En del elever valde att skriva många olika frågor, och en del valde att inte skriva särskilt 

mycket.  

 

Funktion 

Läsandets funktion specificeras då läraren före läsandet säger till eleverna: ”Vi ska idag 

öva på att diskutera genom att göra textkopplingar och samtala om författarens intentioner 
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med texten.’’ Syftet med läsandet är alltså att träna diskussion och att göra textkopplingar. 

Läraren beskrev under intervjun att hens avsikt med boken var att skapa diskussioner och 

därför valde en bok med vad hen tyckte hade en relevant text och en viktig handling.  

 

5.1.2 Lärare 2 – Nya ord före och efter läsandet 

Lärare 2 läser högt för eleverna i cirka 25 minuter, och samtalar om texten med klassen 

både före och efter läsandet. Under intervjun framhävde läraren betydelsen av 

kontinuerlig skönlitterär högläsning och berättade att högläsning i klassen oftast sker på 

förmiddagen. 

 

Läraren läste två kapitel ur kapitelboken Leila, flickan som inte fanns av Britt Engdal 

(2009). Boken handlar om en flicka som heter Teresa och hennes bästa kompis Nalin. 

Flickorna tillhör olika folkslag, men bor i Irak och går i samma skola. Teresa tillhör 

folkslaget assyrier som har en kristen tro, och Nalin tillhör folkslaget kurder som har en 

muslimsk tro. På grund av den muslimska tron bär Nalin slöja. Flickornas familjer tycker 

inte om varandra, och detta är något som de två flickorna inte förstår. För att kunna leka 

med varandra bär Teresa slöja hemma hos Nalin och när de leker hemma hos Teresa tar 

Nalin av sig sin slöja. De kallar sig då för Leila och låtsas vara en annan person. Med 

tiden blir det mer oroligt i landet, och Teresas pappa bestämmer sig för att de ska flytta 

till Sverige, och flickorna kommer då aldrig mer få träffa varandra. 

 

Textualisering 

Läraren inleder lektionen med att berätta att de ska fördjupa sig i en bok. Detta innebär 

att hen gör en viss textualisering. Hen skriver upp bokens titel på tavlan och frågar: ’’Vad 

tror ni den här boken kommer att handla om när ni läser titeln?’’ Eleverna kommer med 

förslag som: ’’En låtsaskompis, typ som inte finns.’’ och ’’En flicka som heter Leila som 

är osynlig.’’ Läraren bekräftar och skriver upp alla elevers svar på tavlan utan vidare 

diskussion. Under intervjun framkom det att läraren inte ville visa bokens framsida utan 

bara titeln för att eleverna själva skulle skapa inre bilder och inte påverkas av bokens 

framsida. När eleverna har fått dela med sig av sina tankar texualiserar läraren vidare 

genom att dela ut lappar med ett antal ord på till eleverna för att förbereda dem på vissa 

ord som texten innehåller samtidigt som hen pekar mot en bild på karaktären detektiven 

på tavlan. Läraren säger: ’’Ni ska nu läsa orden och skriva ner bredvid vad ni tror orden 

betyder. Jag kommer att läsa upp ett ord i taget och så skriver ni ner er gissning.’’ Läraren 
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förklarade under intervjun att hen inte vill gå igenom vad orden betyder före läsandet, 

eftersom att hen vill att eleverna ska få en chans att själva lista ut vad orden betyder när 

de sätts i ett sammanhang.  

 

Läsande 

Läsförloppets strukturelement läsande inleds genom att läraren börjar läsa högt ur boken 

samtidigt som hen rör sig runt i klassrummet och läser cirka två kapitel. Under själva 

läsningen observerade vi att många elever inte tycktes lyssna aktivt utan höll på med till 

exempel sina pennor eller pratade tyst med kompisen bredvid. Den bristande 

uppmärksamheten vid själva läsandet menade läraren under intervjun kunde bero på att 

eleverna var trötta då de haft en krävande dag med nationella prov.  

 

Uppföljning 

Efter läsandet sker läsförloppets strukturelement uppföljning. Läraren ber eleverna ta 

fram lappen med orden. Hen går igenom ett ord i taget genom att till exempel fråga 

eleverna: ’’Vad tror ni ordet knappögon betyder?’’ Eleverna räcker upp handen och en 

elev svarar: ’’Det är sådana ögon som en docka har.’’ När de gått igenom orden och skrivit 

ner rätt betydelse går läraren vidare med uppföljningen. Läraren tar upp textkopplingarna 

genom att peka på lappar med: ”text till text”, ”text till själv” och ”text till världen” som 

är uppsatta på tavlan. Läraren frågar: ’’Är det någon som kan känna igen sig i boken?’’ 

En elev svarar: ’’Jag känner igen mig i att alla pratar olika språk.’’ Läraren får inte någon 

mer respons av eleverna och nämner då en koppling i taget och ger exempel som: ’’Det 

behöver inte vara exakt likadant som i boken.’’ och ’’Om vi tar text till text, är det något 

ni tidigare har läst som påminner om boken?’’ Eleverna sitter fortfarande tysta och läraren 

säger: ’’Jag tänker på den där boken som vi läser, Edward Tullane, den där pappan som 

inte var så snäll som slog sina barn.’’ Eleverna kommer igång lite grann men till största 

del är det läraren som ger exempel på kopplingar och får formulera svar åt eleverna.  

 

Därefter frågar läraren om eleverna skapat några inre bilder och hur de såg ut. Läraren 

berättar först om sin egen inre bild som uppkom under läsandet: ’’Jag tänker på den här 

stora blåa porten. Jag ser den tydligt inuti mitt huvud.’’ Läraren försöker dela ut ordet till 

eleverna, men ingen elev vill i större utsträckning dela med sig av sina inre bilder. Under 

intervjun betonade ändå läraren vikten av att skapa inre bilder. Hen menade att detta 

hjälper eleverna i skrivandet av egna texter. Läraren reflekterade under intervjun över 
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textens svårighetsgrad och om elevernas bristande deltagande kunde bero på om den var 

för svår. Hen nämnde även under intervjun att vissa händelser i boken kunde vara svåra 

för eleverna att förstå, genom att säga exempelvis: ’’Att två flickor i en klass inte får vara 

kompisar på grund av olika religion finns inte på deras världskarta.’’ Läraren berättade 

också under intervjun att eleverna skulle skriva frågor till texten då hen tror att boken kan 

väcka mycket frågor under läsandets gång. Läraren avslutar också lektionen med att be 

eleverna tänka på vad de hört och vända på pappret med orden och skriva en fråga till 

boken. 

 

5.1.3 Sammanfattning resultat 

Som svar på frågeställningen om hur läsundervisningen är organiserad, fick vi resultatet 

att det främst sker arbete före och efter läsandet i båda klasserna. Före läsandet arbetade 

båda lärarna med att få eleverna till att förutspå bokens handling. Under läsningen hade 

inte lärarna förberett något elevaktivt arbete. De bad eleverna att sitta och lyssna aktivt,  

men endast lärare 2 tillät att eleverna fick avbryta vid nya ord eller frågor. Största delen 

av arbetet var planerat att ske efter läsningen då lärarna hade förberett diskussionsämnen 

och skriftliga uppgifter. Nedan presenteras tabell 2 som visar de mest framträdande 

resultaten av analysen av observationstillfällena. Empirin redogörs utifrån läsförloppets 

fem strukturelement. 

 

Tabell 2 Läsförloppet 

Läsförloppet Lärare 1 Lärare 2  

Kontextualisering Beskriver och diskuterar 

pudelns utseende 

Sågs inte 

Textualisering Beskriver textkopplingar, 

diskuterar bokens framsida, 

ger tillsägelse att inte avbryta 

läsandet 

Diskuterar titel och påpekar ord 

Funktion  Öva på att diskutera 

författarens intentioner med 

texten 

Sågs inte 

Läsande Högläsning av bilderbok 

illustrerat av bilder via 

projektorn,  

Högläsning av kapitelbok  

Uppföljning Diskussion och skrivuppgift Diskussion av ord, 

textkopplingar och inre bilder.  

Skrivuppgift  
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5.2 Hur samtalar lärare med elever om texten?  

I följande avsnitt presenteras hur lärare 1 och lärare 2 samtalar med eleverna om de texter 

som läses. Detta analyseras utifrån textrörlighetsbegreppets olika kategorier. Analyserna  

kompletteras med lärarnas kommentarer från de båda intervjuerna. 

 

5.2.1 Lärare 1 – Textkopplingar och diskussioner om syfte och budskap 

Textbaserad textrörlighet 

Lärare 1 erbjuder textbaserade samtal med sin elever på flera olika sätt. Detta görs till 

exempel genom att läraren gör eleverna medvetna om att de kan stoppa när hen läser. 

Läraren säger: ’’Om det kommer ett ord ni tycker är svårt så kan ni använda er av 

detektiven.’’ Läraren ställer frågor till eleverna där hen förväntar sig ett kort svar, 

exempelvis: ’’Vad är en pudel?’’ Läraren får eleverna att tänka kritiskt genom att fråga 

exempelvis: ’’Gjorde pudlarna rätt när hundarna kom fram till landet?’’ eller, ’’Blev de 

välkomna på ett bra sätt?’’ och ’’Varför?’’ Genom att läraren ställde följdfrågan varför, 

argumenterade eleverna för vad de tyckte och därför fördjupades och utvecklades den 

textbaserade rörligheten.  

 

Associativ textrörlighet 

Läraren bjuder in till associativ textrörlighet när hen ber eleverna att göra 

textkopplingarna text till text, text till själv och text till världen och då relatera till egna 

erfarenheter eller kunskaper. Läraren frågar: ’’Har ni gjort någon textkoppling och kan ni 

förklara vilken koppling ni gjort?’’ Eleverna räcker upp handen och svarar exempelvis: 

’’Jag känner igen mig, vi ska också bygga en pool.’’ Läraren frågar: ’’Okej, vilken typ av 

koppling gör du nu då?’’ Eleven får därefter tänka vilken av textkopplingarna hen gör 

och berätta. Läraren relaterar boken till verkligheten och frågar: ’’Kan flyktingar som 

kommer till Sverige känna så som hundarna gjorde i boken?’’ Många elever delar med 

sig av sina tankar om att flyktingar kan känna sig ensamma, rädda och ledsna. Läraren 

bekräftar och för diskussionen vidare med frågor som: ’’Hur välkomnar vi flyktingar i 

Sverige?’’ Eleverna delar med sig av egna erfarenheter och saker de hört eller läst. Det 

samtalas senare till exempel om: ’’Hur hade ni känt om ni flytt och kommit till ett helt 

nytt land?’’ och ’’Hur hade ni velat bli välkomna?’’ Eleverna kommer med förslag som: 

’’Jag hade känt mig ensam och rädd’’ och ’’Jag hade velat få kompisar där.’’  
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Interaktiv textrörlighet 

Läraren frågar: ’’Vad tror ni nu författaren vill säga med boken?’’ Genom att fråga vad 

författaren vill berätta med boken möjliggörs interaktiv rörlighet. Eleverna ger förslag 

som till exempel: ’’Att man ska vara snäll mot de som kommer till Sverige.’’ Läraren 

bekräftar deras tankar utan någon värdering.  

 

5.2.2 Lärare 2 – Nya ord, kopplingar och inre bilder 

Textbaserad textrörlighet 

Läraren möjliggör textbaserad rörlighet bland annat genom att före läsningen göra 

eleverna medvetna om ett antal nya ord. När läsandet är slut förklaras orden gemensamt 

i klassen. Läraren frågar: ’’Om vi tar ett ord i taget, vad kan det första ordet, piskade, 

betyda?’’ Eleverna räcker upp handen och en elev svarar: ’’När man slår.’’ Efter läsandet 

ber läraren eleverna sammanfatta textens handling, men när läraren inte får någon respons 

av eleverna sammanfattar hen själv texten och modellerar hur texten kan sammanfattas. 

Läraren ställer också frågor för att bjuda in eleverna till att tänka kritiskt genom att till 

exempel ställa frågan: ’’Varför valde flickorna namnet Leila tror ni?'' Eleverna visste inte 

varför och kunde inte svara på frågan. Eleverna hade generellt svårt att tänka djupt och 

kritiskt om texten, och den textbaserade rörligheten blir därför begränsad.  

 

Associativ textrörlighet 

När läraren ger eleverna möjlighet att göra textkopplingar möjliggörs den associativa 

rörligheten. Hen ber eleverna att göra kopplingar, men eftersom eleverna upplevs ha svårt 

att uttrycka sig ger läraren förslag på hur de kan tänka och hur läraren själv kopplar. Under 

intervjun framkom det att hen på det viset vill skapa en kedjereaktion genom att berätta 

om sina egna tankar först. När läraren i samtalet frågar: ’’Har ni varit med om något 

liknande eller hört om något som påminner om boken?’’ kommer eleverna in på 

samtalsämnet olika språk och att det kan vara våldsamt i spel, men deras diskussion är 

kortfattad, och kommentarerna utvecklas inte. Den associativa rörligheten blir därför 

begränsad. Då läraren frågar: ’’Fick ni upp någon inre bild i huvudet?’’ och även berättar 

om sin egen inre bild ger hen eleverna möjlighet att röra sig i texten med både associativ 

och textbaserad rörlighet. Eleverna kan skapa inre bilder utifrån egna erfarenheter eller 

kunskaper, och då uttrycks en associativ rörlighet. Ett exempel på detta kan vara om 

eleverna tidigare har sett en stor port och föreställer sig den porten när läraren beskriver 

en port i boken. Den associativa textrörligheten kan komma till uttryck även under 
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genomgången av ord eftersom eleverna ges möjlighet att tolka och förstå orden genom 

att tänka associativt.  

 

5.2.3 Sammanfattning resultat 

Som svar på frågeställningen om hur lärarna samtalar med eleverna om texten, fick vi 

resultatet att lärarna gav eleverna möjlighet att samtala om nya ord och dessas betydelse, 

sammanfatta textens innehåll och koppla till egna erfarenheter. Lärarna gav också 

eleverna möjlighet att fundera över och diskutera författarens intention med texten. I 

tabell 3 sammanfattas de mest framträdande resultaten av textrörlighetsanalysen. Empirin 

redogörs utifrån de tre textrörlighetstyperna. 

 

Tabell 3. Textrörlighet visad av elever i samtalet med lärarna. 

Textrörlighet Lärare 1  Lärare 2 

Textbaserad Tänka kritiskt, nya ord och 

sammanfatta 

Tänka kritiskt, nya ord och 

sammanfatta 

Associativ Egna erfarenheter kopplat 

till texten och andra texter  

Egna erfarenheter kopplat 

till texten och andra texter 

samt inre bilder 

Interaktiv Författarens intentioner 

med texten 

Sågs inte 

 

6 Diskussion  

Syftet med denna studie var att nå en förståelse av vilka möjligheter till samtal och 

aktiviteter lärares arbete med skönlitterär högläsning i klassrum i årskurs 3 kan ge. För 

att besvara vårt syfte utgick vi från två frågeställningar: 

 Hur är läsundervisningen organiserad?  

 Hur samtalar lärare med elever om texten?  

Av resultatet framgick det att lärare 1 i sitt arbete genomförde aktiviteter i läsförloppets 

alla strukturelement och möjliggjorde samtal i alla textrörlighetstyper. Lärare 2 

genomförde aktiviteter i tre av läsförloppets fem strukturelement och möjliggjorde två av 

tre textrörlighetstyper. I detta avsnitt diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i hur 

organisationen ger eleverna möjlighet till olika slags arbete med och samtal om texten. 
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6.1 Att ge texten kontext  

Kontextförståelse kan ge elever de bakgrundskunskaper som kan krävas i läsandet, 

exempelvis för att förstå situationer i texten eller att göra inferenser. Brist på 

kontextualisering kan å andra sidan leda till att eleverna får problem med att förstå textens 

innehåll. I den läsundervisning vi undersökte var det brist på kontextualisering och lärare 

2 gjorde ingen kontextualisering. Boken som lärare 2 använde hade behövt sättas i kontext 

genom till exempel en förklaring av var landet Irak ligger eller vad de olika religionerna 

i texten innebär, vilket har en central betydelse för texten. Ett antagande som kan göras 

baserat på det som sker i lärare 2s klassrum efter läsandet är att eleverna möjligen skulle 

ha gynnats av kontextualisering eftersom de hade svårt att samtala om bokens innehåll. 

När elever inte får den kontextuella förståelsen gör det i sin tur att textinnehåll blir svårare 

att tolka och diskutera, vilket lärare bör ta hänsyn till. Det fanns i det undersökta 

klassrummet behov av kontextualisering eftersom eleverna under läsandet fick stöta på 

vad som kan upplevas som okänt innehåll. Ett lämpligt textval bör ha anknytning till 

elevers erfarenheter och innehållet bör inte upplevas som för svårt eftersom elevers 

intresse för boken då kan minska (Heimer 2016:18–23). Det bristande deltagandet av 

eleverna då lärare 2 försökte samtala med dem om texten kan kopplas till att de hade svårt 

att relatera till textens innehåll. Kontextualisering hade därför kunnat ge eleverna 

kunskaper som de hade kunnat tillämpa under läsandet. En första slutsats som kan dras 

av studien är att elevers förståelse av en text kan gynnas genom att det sker 

kontextualisering.  

 

6.2 Att beskriva texten och läsandet 

Den förståelse av texten och dess genre, språk och struktur samt hur läsandet ska gå till, 

som elever har då de går in i läsandet kan påverka hur de uppfattar texten. De praktiker 

vi undersökt lyfter framsida och titel, vilket ger viss möjlighet till förförståelse, men det 

ger vagt stöd för till exempel textens handling. Genom att ge elever möjlighet att samtala 

om texten före läsandet förbereds de för mötet med texten (Heimer 2016:18). Vägen in i 

läsandet påverkar hur läsandet tar form och de undersökta lärarnas introduktion 

av böckernas titel och framsida ger inte de här eleverna en tydlig bild av vad för typ av 

text, språk, genre eller handling de kommer att få möta. Elevernas förförståelse begränsas 

därmed till en associativ textrörlighet som kan ligga långt ifrån textens egentliga innehåll, 
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och att lärare 1 talar om att de ska fokusera på textkopplingar då de läser kan distansera 

dem från texten och sin egen läsning. Om eleverna däremot hade blivit medvetna om typ 

av text, språk, genre och handling hade det kunnat skapas en tydligare väg in i läsandet 

som kunnat stötta och bidra med möjligheter till läsförståelse. När det sker ett samspel 

mellan elever och text skapas personliga föreställningsvärldar (Langer 2005: 23–24). 

Men, elevers förförståelse påverkar deras personliga föreställningsvärldar, och lärare kan 

bidra till en förförståelse som öppnar dörren till föreställningsvärldarna. Genom den 

begränsade förförståelse samt fokus på textkopplingar eleverna i vår undersökning ges 

före läsandet kan de uppfatta det som problematiskt att skapa en första föreställningsvärld 

i mötet med texten. Elever vars föreställningsvärldar skiljer sig avsevärt från textens 

innehåll, kan också få problem med att foga samman sin föreställningar med textens 

innehåll. Nödvändigheten av att bygga upp en förförståelse av vad texten handlar om kan 

naturligtvis ifrågasättas. Kanske kan en minskad förförståelse, istället för att vara en 

begränsning i möjligheterna till förståelse, gynna elevers förmåga att själva fantisera om 

bokens handling? Då lärarna under lektionerna ger eleverna en begränsad 

förförståelse kan det argumenteras att eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

själva fantisera om textens handling, och att låta eleverna fantisera skulle kunna bli en 

fördel i elevernas eget textskapande. Att kunna skapa berättande texter är en del av 

elevers kunskapskrav i årskurs 3 (Skolverket 2011). En andra slutsats är dock att en 

begränsad textualisering, även om det visserligen skulle kunna ge utrymme för fantasi, 

begränsar så viktiga ingångar som exempelvis de språkliga och genretypiska, och därmed 

måste ses som begränsande för elevernas möjligheter att utveckla läsförståelse. 

 

Att strukturen på textsamtalen påverkar innehållet i dessa som Hallesson (2015) visar, 

bör problematiseras. Visserligen tyder elevernas samtal om texten med lärare 2 på att 

samtalen styrdes av hur lärarens frågor inbjöd till textrörlighet, och organisationen av 

aktiviteter i de olika strukturelementen tycktes möjliggöra ett flertal olika synpunkter. 

Men då samtalen om texten i klassrum 1 tycktes vara oberoende av hur läraren 

organiserade undervisningen och samtalade med eleverna, är det utifrån denna studie 

svårt att hävda att strukturen har sådan avgörande betydelse som Hallesson (2015) menar. 

En tredje slutsats är därför att vi ställer oss kritiska till om betydelsen av strukturen är 

avgörande under läsundervisningen för att möjliggöra givande samtal och att det skulle 

krävas fortsatt forskning för att avgöra detta.  
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6.3 Att läsa texten 

Den aktivitet och interaktion som sker under läsandet i sig är avgörande för hur elevers 

möte med texten utvecklas. I kunskapskraven för årskurs 3 framgår det att elever ska 

kunna läsa texter genom att använda sig av lässtrategier (Skolverket 2011:227). Båda 

lärarna i vår studie lägger stort fokus på olika typer av strategier. Men elevernas 

läsförståelse kan begränsas när allt för stort fokus läggs vid strategierna i sig under 

läsandet. Lärare 1 gör eleverna medvetna om att de ska göra textkopplingar under 

läsandet, och därmed tänka associativt för att sedan efteråt tillsammans samtala om dem. 

Konsekvensen av den stora fokuseringen på strategier kan medföra att eleverna glömmer 

bort själva läsandet när de kanske endast koncentrerar sig på att hitta kopplingar i texten. 

Genom att enbart söka efter kopplingar kan elever få svårt att skapa en förståelse av 

bokens handling och tematik. Frågan om lärarna använder boken för att träna på strategier 

eller för att fördjupa förståelsen av textens innehåll väcks. Att göra textkopplingar 

kan visserligen leda till en fördjupad förståelse av texten (jfr Chambers 2011) men om 

strategin får för stort fokus kanske förståelsen av textens handling glöms bort. En fjärde 

slutsats som kan dras av studien är att det finns en risk att lärare inriktar sig på 

lässtrategierna i sig i undervisningen och att elevernas möte med texten och läsförståelse 

därmed inte prioriteras i arbetet med läsning.  

 

För att skapa en förståelse av texten och lära av varandra är det viktigt att ge elever 

möjlighet att stanna upp i texten under läsandet (Stensson 2006:120–121). Ingen av 

lärarna gav eleverna möjlighet att stanna upp i texten för att reflektera och diskutera, 

vilket kunnat ge viktiga verktyg för att skapa en förståelse av texten. Stenssons 

(2006:120–121) tankar om betydelsen av interaktion under läsandet styrks av Mol med 

flera (2009) och Justice med flera (2009). Eftersom det inte sker någon interaktion mellan 

eleverna uteblir det sociala samspelet under läsandet, vilket är en förutsättning för lärande 

ur ett sociokulturellt perspektiv (jfr Säljö 2012). När eleverna inte får ingå i ett socialt 

samspel under läsandet uteblir möjligheten att lära och ta del av varandras tankar. 

Konsekvensen av detta kan bli att eleverna inte får uttrycka funderingar och oklarheter 

om texten. Den femte slutsats som görs är att elever bör få möjlighet att stanna upp i 

texten för att inte gå miste om att reflektera samt lyssna och lära sig av andra.  
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6.4 Att formulera läsandets funktion  

Om lärare formulerar funktionen med läsandet så att elever får möjlighet att förstå varför 

de ska läsa, kan det få betydelse för deras förståelse. Christie (1998:158–159) 

argumenterar för  att läraren ska göra eleverna medvetna om målen för lektionen, 

exempelvis i curricilum initiation. Lärare 1 uttryckte för eleverna i början av lektionen 

att funktionen med läsandet var att genom att göra textkopplingar och försöka förstå 

författarens intentioner med texten skapa diskussioner i helklass, och vi kunde notera att 

läraren använde texten som ett socialt verktyg (jfr Rosenblatt 2002:5) för att erbjuda 

eleverna möjligheter till samtal. Lärare 2 uttryckte aldrig funktionen med läsandet för 

eleverna och de blev inte medvetna om målen för lektionen. Konsekvensen av att inte 

tydliggöra målen med lektionen kan bli att elever inte vet vad som förväntas av dem, 

vilket kan leda till okoncentrerade och oroliga elever. Genom att tydliggöra varför 

eleverna ska lyssna när läraren läser kan elevernas motivation till att lyssna och delta 

aktivt öka. En sjätte slutsats som görs är att eleverna i studien möjligtvis deltagit mer 

aktivt om funktionen tydliggjorts och att en tydliggjord funktion kan bidra till motivation 

i läsandet. 

 

6.5 Att följa upp textläsandet 

Ett sätt att följa upp läsande kan vara att arbeta med nya ord, och elever som ges möjlighet 

att samtala om ord och deras betydelse under läsandets uppföljning får möjlighet att 

utveckla sitt ordförråd. Forskning har visat att elevers ordförråd kan utvecklas genom 

upptäckten av nya ord (Norato Cerón 2014; Mol m.fl. 2009 och Justice m.fl. 2009). 

Eleverna lärare 2s klassrum arbetade med betydelsen av nya ord efter läsandet, och gavs 

möjlighet att samtala både textbaserat och associativt om orden. Genom att arbeta med 

nya ord möjliggjordes en utveckling av deras ordförråd, men förståelsen för texten under 

läsandet kunde försvåras. Enligt tidigare erfarenhet brukar lärare som tar upp nya ord gå 

igenom dessa före läsningen, men lärare 2 ville att eleverna skulle få höra orden i ett 

sammanhang och efter det kanske förstå ordens betydelse. Konsekvensen av detta kan bli 

att eleverna som inte förstår orden före läsningen, kan få svårt att förstå innehållet när 

läraren läser texten. Om elever inte förstår språket i texten kan det leda till ett bristande 

deltagande både under och efter läsningen. Förståelsen av nya ord kan visserligen 

underlättas i en mening eller i ett sammanhang. Det kan även byggas upp en spänning för 

orden medan läraren läser, då eleverna har orden framför sig och väntar på att få höra 
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dem under högläsningen för att se om deras gissningar stämde. Lärare 2 i studien gjorde 

dock inte eleverna medvetna om att orden fanns i texten, och det kan därför ha blivit 

problematiskt för eleverna att förstå att de skulle lyssna efter orden under läsningen. En 

sjunde slutsats utifrån studien är att arbete med nya ord kan utveckla elevers ordförråd, 

men att som i klassrum 2 låta förklaringen av orden ske efter läsandet kan påverka 

elevernas förståelse av texten i negativ riktning. 

 

7 Metodkritik och förslag till vidare forskning  

På grund av det låga antalet lärare kan vår studie inte ses som generaliserbar. Dock kan 

verksamma lärare ta del av studien i ett lärande och inspirerande syfte. Det är utifrån 

studien möjligt att för exempelvis kollegialt lärande diskutera läsundervisningens 

organisation och innehåll, samt vilket innehåll samtal om texter kan ges. För att göra 

studien generaliserbar hade ett större antal deltagande lärare och fler observationer krävts. 

Vidare forskning som denna studies resultat pekar mot är bland annat en mer utvecklad 

och större studie där en klass följs under en längre tid då läraren arbetar med skönlitterär 

högläsning flera gånger i veckan. Detta skulle möjliggöra att studera på vilket sätt 

eleverna utvecklar sin förmåga att förstå och samtala om texter om de får arbeta med det 

flera gånger i veckan under en längre tid. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Observationsschema läsförlopp 

 

 

 

Innan 

Kontexualisering: Det som 

byggs upp kring läsandet, 

miljön, karaktärer och 

förförståelse 

 

Textualisering: Förklaring 

på hur läsandet ska gå till, 

introduktion av boken 

 

 

 

Under 

 

 

Läsande: Hur läsandet går 

till, till exempel högläsning, 

stafettläsning, rekvestita och 

bilder 

 

 

 

 

Efter 

Uppföljning: Hur läsandet 

följs upp, vad som sker efter 

läsandet, till exempel 

diskussioner, tankeställare 

eller skapande 

 

Funktion: Syfte med 

läsandet, funktion som 

läsandet ger 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga B Observationsschema textrörlighet 

Textbaserad: Korta 

svar, sammanfatta 

innehållet, nya ord, 

fylla i luckor och 

tänka kritiskt  

 

Associativ: Relatera 

till egna erfarenheter, 

till kunskaper och till 

andra texter 

 

Interaktiv: Textens 

syfte, texten som text, 

läsar- och 

författarroll.  

 

 

  



  
 

III 

Bilaga C Intervjufrågor 

 Berätta vad du tänker kring skönlitterär högläsning?  

 Är skönlitterär högläsning viktigt? Om ja eller nej, varför? 

 Hur ofta högläser du skönlitteratur i klassen?  

 Vilken typ av skönlitterära böcker använder du till högläsning? 

 Vad har du för syfte med din högläsning?  

 Vilken tid på dagen sker oftast skönlitterär högläsning? 

 Hur kan arbetet se ur före, under och efter din högläsning?  

 

 Hur förberedde du dig inför detta högläsningstillfälle? 

 Hur tänkte du kring bokvalet? 

 Vad var syftet med detta högläsningstillfälle?  

 Varför gjorde du såhär… före läsningen?  

 Varför gjorde du såhär… under läsningen?  

 Varför gjorde du såhär… efter läsningen?  

 Blev högläsningstillfället som du hade tänkt dig? Ja eller nej, förklara. 

 

  



  
 

IV 

Bilaga D Samtyckesbrev 

Information och samtyckesbrev - lärare 

Hej! 

Vi heter Elin Kjellberg och Emma Sellgren och studerar till lärare med inriktning mot 

förskoleklass och årskurs 1-3 på Linneuniversitetet i Kalmar. Våren 2017 är vår åttonde 

och sista termin och vi avslutar vår utbildning med att skriva ett självständigt arbete med 

inriktning svenska. Vi kommer att undersöka hur lärare arbetar med skönlitteratur genom 

högläsning tillsammans med eleverna. 

 

Vi kommer därför att behöva observera en undervisningssituation där eleverna är 

delaktiga. Vårt intresse av observationen är att få information om hur läraren går tillväga 

under högläsningen. Vi kommer att behöva använda ljudupptagning för att bearbeta vårt 

insamlade material. Vi vill poängtera att elevernas medverkande inte innehar största fokus 

utan det är vad du som läraren säger och gör som kommer vara av intresse. Det kan hända 

att elevernas uttalanden kan vara avgörande för hur du som läraren agerar och kan då 

komma till att användas i vår studie. Ljudupptagningen kommer endast vi ta del av och 

kommer att efter transkription raderas. Skolan och deltagarna kommer förbli anonyma. 

Efter observationen kommer en intervju med dig som lärare att genomföras. Syftet med 

intervjun är att få djupare förståelse av undervisningssituationen. Vi kan via mailkontakt 

komma överens om dag och tid för när observationen och intervjun ska genomföras. 

 

Vi kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att allt 

deltagande är frivilligt och läraren och eleverna kan när som helst avsluta sin medverkan. 

Vi kommer inte att avslöja någons identitet och studien kommer endast att användas i 

forskningsändamål. Hoppas ni vill vara med och hjälpa oss, har ni några frågor eller 

funderingar kontakta gärna oss.  

 

Med vänliga hälsningar  

Elin Kjellberg     ek222md@student.lnu.se  

Emma Sellgren   es222yq@student.lnu.se 

 

 

  



  
 

V 

Ja, jag samtycker till deltagande i studien. 

 

.......................................................................................... 

Underskrift 

 

......................................................................................... 

Ort och datum 

 

 

  



  
 

VI 

Information och samtyckesbrev - elev 

Hej! 

Vi heter Elin Kjellberg och Emma Sellgren och studerar till lärare med inriktning mot 

förskoleklass och årskurs 1-3 på Linneuniversitetet i Kalmar. Våren 2017 är vår åttonde 

och sista termin och vi avslutar vår utbildning med att skriva ett självständigt arbete med 

inriktning svenska. Vi kommer att undersöka hur lärare arbetar med skönlitteratur genom 

högläsning tillsammans med eleverna. 

 

Vi kommer därför att behöva observera en undervisningssituation där eleverna är 

delaktiga. Vårt intresse av observationen är att få information om hur läraren går tillväga 

under högläsningen. Vi kommer att behöva använda ljudupptagning för att bearbeta vårt 

insamlade material. Vi vill poängtera att elevernas medverkande inte innehar största fokus 

utan det är vad läraren säger och gör som kommer vara av intresse. Det kan hända att 

elevernas uttalanden kan vara avgörande för hur läraren agerar och kan då komma till att 

användas i vår studie. Ljudupptagningen kommer endast vi ta del av och kommer att efter 

transkription raderas. Skolan och deltagarna kommer förbli anonyma. 

 

Vi kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att allt 

deltagande är frivilligt och läraren och eleverna kan när som helst avsluta sin medverkan. 

Vi kommer inte att avslöja någons identitet och studien kommer endast att användas i 

forskningsändamål. Hoppas ni vill vara med och hjälpa oss, har ni några frågor eller 

funderingar kontakta gärna oss.  

 

Med vänliga hälsningar  

Elin Kjellberg     ek222md@student.lnu.se  

Emma Sellgren   es222yq@student.lnu.se 

 

  



  
 

VII 

Ja, jag samtycker till att mitt barn deltar i studien. 

.................................................................................. 

Underskrift 

.................................................................................. 

Ort och datum 

 

Nej, jag samtycker inte till att mitt barn deltar i studien. 

..................................................................................... 

Underskrift 

........................................................................................ 

Ort och datum 


