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Abstract 
Studiens syfte är att studera lärares högläsningspraktik i årskurs 1–3 med fokus på 

användningen av bilder och andra modaliteter. Genom att observera sex lärare under 

deras högläsningstillfällen studeras hur de ger elever förutsättningar att utveckla olika 

kunskaper och förmågor. Den teoretiska ramen för studien är det sociokulturella 

perspektivet på lärande som menar att vi lär oss i en social kontext, av varandra och vår 

omgivning. Studien utgår även från det multimodala perspektivet på texter som innebär 

att själva förmedlingen av en text innehåller olika aspekter som påverkar hur budskapet 

tolkas. Studien visar att samtliga lärare undviker att använda sig av bilder annat än i 

undantagsfall. Lärarna har huvudsakligen två högläsningspraktiker möjligen beroende 

på två skilda syften med högläsningen. Några lärare använder inte röstregister och 

kroppsspråk för inlevelsefull läsning utan talar mer sakligt och bjuder ofta in eleverna 

till samtal. Syftet med denna högläsningspraktik kan vara att skapa förståelse, utveckla 

kunskaper och göra eleverna delaktiga i undervisningen. Andra lärare väljer att läsa 

relativt sammanhängande och använda sig av röst och kroppsspråk mer inlevelsefullt. 

Syftet med denna högläsningspraktik kan vara att främst ge eleverna en gemensam 

stund för inlevelsefull och känslomässig upplevelse.  
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1 Inledning 

I skolans lägre årskurser är lärares högläsning ett vanligt inslag i undervisningen. Hur 

elever tar till sig högläsningen och vilken roll den spelar beror på hur den utförs, men 

den är alltid en potentiell källa till kunskaper och stöttning av olika slag. Alla elever har 

olika behov av stöd i sin kunskapsutveckling när det gäller både frekvensen av 

högläsning och i vilken form den ges. Genom att skapa undervisning med rum för 

samtal, diskussioner och elevers egna erfarenheter kan läraren stötta eleven. Detta är en 

bärande tanke i det sociokulturella perspektivet på lärande som läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2017) vilar på. Lärare kan 

utifrån denna grundtanke skapa olika praktiker beroende på undervisningssituation och 

innehåll. Högläsning i årskurs 1–3 kan ge goda möjligheter för lärare att ge eleverna 

extra stöd genom bilder eftersom böcker med bilder ofta används under högläsning i 

dessa årskurser. Bilder ger direkt visuell information och kan vara utgångspunkt för 

samtal. Lärare kan även stötta eleverna genom sin användning av röst och kroppsspråk 

för att tydliggöra budskapet i texten som läses. Detta innebär att lärare kan ge elever 

bättre förutsättningar i sin kunskapsutveckling och även ge deras individuella 

inlärningsstil större möjligheter genom att använda bilder, röst och kroppsspråk under 

högläsningen.  

Genom att använda sig av bilder kan läraren också låta eleverna bekanta sig med 

estetiskt berättande. När läraren utformar sin högläsningspraktik så att interaktion och 

modaliteter (bland annat bilder, ljud, gester och skrift) i kombination förmedlar texten 

ökar förutsättningarna för eleverna att förstå kontext och budskap. Enligt läroplanen ska 

estetiska upplevelser ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, sin identitet och 

omvärldsförståelse (Skolverket 2017:252). Läroplanen anger även att eleverna ska få 

kunskap om hur ord och yttranden uppfattas beroende på tonfall och ords nyanser och 

hur talet kan förstärkas genom rösten och kroppsspråket (Skolverket 2017:254), vilket 

lärare under inlevelsefull högläsning kan bidra till genom sin röst och sitt kroppsspråk. 

Högläsning innebär även att eleverna får lära känna berättande texter i olika former, 

exempelvis kapitelböcker, bilderböcker och sagor, vilket läroplanen också anger som 

centralt innehåll för undervisningen.  

Genom observationer i sex lärares respektive klassrum ger denna studie en inblick 

i hur lärare hanterar bilder och andra modaliteter under sin högläsning i årskurs 1–3.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att få undersöka lärares högläsningspraktiker i årskurs 1–3 med fokus 

på användningen av bilder och andra modaliteter. För att synliggöra detta undersöks 

även hur lärare arbetar interaktivt under högläsningen, eftersom interaktion kan vara till 

stöd för eleven, precis som bilder, röst och kroppsspråk och därmed påverka hur och 

varför lärare väljer att använda sig av olika modaliteter. Studien utgår från följande 

frågeställningar: 

• Hur hanterar lärarna bilderna i bilderböckerna under sin högläsning? 

• Hur hanterar lärarna andra modaliteter under sin högläsning? 

• Hur stöttas eleverna genom interaktion under högläsningen? 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om högläsning i skolan, vilket följs av 

forskning om multimodala texter. Därefter definieras begreppet bilderbok som det 

används i denna studie och slutligen presenteras forskning om bilderboken.  

2.1 Högläsning i skolan 

Det finns olika typer av högläsning i skolan. Det kan vara att eleven läser högt för sig 

själv, för en kamrat eller för klassen, eller så är det lärarens högläsning för eleverna ur 

olika typer av texter. Kommunikationen sker under högläsning alltid via tryckt text och 

bilder (Chambers 2011:72). I denna studie innebär högläsning att lärare läser högt för 

elever i helklass ur en skönlitterär bok.  

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) beskriver vad som sker i en 

högläsningssituation mellan en vuxen och ett barn och förklarar hur högläsningseffekter 

som exempelvis interaktion påverkar barns språkutveckling. Skillnaderna mellan den 

högläsning som sker i hemmet och den i skolan är flera men utmärker sig specifikt av 

att hemmaläsningen är interaktiv medan högläsning i skolan ofta är passiv (Karwait 

1994:43ff). Det innebär att det samspel som i hemmaläsningen sker mellan den vuxne 

och barnet helt eller delvis uteblir vid högläsning i skolan. Hemmaläsningen är istället 

ofta en envägskommunikation där det kan vara svårt att skapa ett samtal som är 

intressant för alla (ibid.) Elever gör olika associationer under högläsning, men om alla 

skulle få ventilera dessa och få respons, skulle berättelsen tappa fart och läraren riskera 

att elever förlorar motivationen att lyssna. Lärare är införstådda med detta och ger ofta 
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utrymme för frågor och samtal före eller efter högläsning i en klass. Ibland kan lärare 

under läsningen ställa en fråga för att eleverna ska hålla sig fokuserade och tänka efter. 

Det är dock samtalen om texten som är viktiga för utvecklingen, i synnerhet om läraren 

vill belysa ett specifikt innehåll (Dominković, Eriksson & Fellenius 2006:132). 

Interaktiv högläsning innebär ett sammanhang där läraren inte överger utan istället delar 

auktoritet med barnen under läsningen menar Smolkin och Donovan (2003). De menar 

att även faktaböcker med modaliteter som bilder, diagram och tecken kan engagera även 

de elever som kämpar med sin läsning i interaktiva högläsningar (2003:28).  

Jönsson (2007:90) använder begreppet läsargemenskap om läsningen i 

klassrummet. Läsargemenskapen innefattar flera dimensioner av både gemensamt 

lärande, läsning, skrivande och samtal. Den inbegriper också högläsningens möjligheter 

för elever att ställa frågor om bilderna och texten. Det ger dem möjlighet att lära sig om 

olika aspekter av sitt liv och också om själva språket. Jönsson beskriver läsning 

tillsammans, som i denna studie benämns högläsning: ”Läsning tillsammans kan 

beskrivas som en gemensam resa där klassens deltagare delar själva resandet, men 

också de ledtrådar som texten ger” (2007:90).  

Det är med hjälp av högläsning som vuxna kan hjälpa barnet att bli läsare, menar 

Chambers (2011:64), som har studerat läsundervisning och specifikt boksamtal. Han 

menar att läraren, enligt Vygotskijs teori om lärande lånar ut sitt kunnande till eleven 

genom högläsningen. Chambers beskriver att barnet lär sig läsa genom att en vuxen 

högläser, och så småningom tar barnet själv över läsningen. Han menar att det är ett 

misstag att endast använda sig av högläsning under läsinlärningen i de lägre klasserna 

och menar att en lärare inte kan anses kompetent om denne inte ser till att eleverna varje 

dag under hela skoltiden får lyssna till högläst litteratur (2011:64). Stensson (2009:120) 

påpekar att högläsningsstunden är ”en dynamisk process där skapandet av mening står i 

centrum”. Dessutom modellerar läraren läsandet i sig genom att frasera, pausera och 

använda rösten för att tydliggöra den tryckta texten.  

Kindle (2009) har studerat elevers vokabulärutveckling under högläsning. Hon 

menar att högläsning är undervisningstillfällen som kräver samma avancerade planering 

som vilken annan lektion som helst. När elever under högläsningen har frågor om ord 

måste läraren ha förberett sig genom att ha identifierat de specifika ord som eleven 

måste förstå för att följa med i berättelsen så att upplevelsen av högläsningen inte 

uteblir. Kindle menar att läraren måste arbeta strategiskt för att förbättra elevernas 

ordförståelse genom att bland annat identifiera kritiska ord, ha strategier för hur de ska 
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undervisas, ha en plan för om strategin att förklara ett ord inte lyckades samt införa 

orden i klassrumspraktiken för att fördjupa kunskaperna (Kindle 2009:210). När lärare 

förbereder sin högläsning genom att göra sig bekanta med texten kan de förutse var i 

texten elever kan ha frågor. De kan också överväga om och när det finns möjligheter att 

göra ämnesövergripande kopplingar för elevers individuella intressen (Smolkin & 

Donovan 2003:28). Kindle (2009) påpekar vikten av att inte låta förklaringar och 

vidareutvecklingar förstöra nöjet av själva läsningen. Dominković, Eriksson och 

Fellenius (2006:134) menar att pedagogerna i förskolan eller de tidiga skolåren i förväg 

kan förutse vilka barn som kan ha svårt under högläsningen om de inte får se och 

stödjas av bilderna. De yngre lyssnarna behöver ofta mer dramatiserad högläsning om 

det inte finns bilder att tillgå. Tyngdpunkten ligger då på vad själva berättelsen säger 

och inte på bilden som i högläsning för äldre barn där ofta böcker som inte alls 

innehåller bilder används (Dominković, Eriksson & Fellenius 2006). De flesta lärare i 

skolan menar att det är positivt med högläsning av skönlitteratur som den brukar 

utformas i skolan. Att lärare och elever får en gemensam stund för lugn och ro som kan 

bidra till bättre sammanhållning värderas högt (Wedin 2011:111).  

2.2 Multimodala texter 

Bearne (2009) beskriver multimodala texter som en kombination av olika modaliteter 

bland annat bilder, ljud, gester, skrift eller tryck förmedlad ansikte mot ansikte, via 

papper eller dataskärm etc. Multimodala texter verkar genom kombinationen och 

relationerna mellan dessa modaliteter när de vävs samman och skapar olika typer av 

texter. En multimodal text förmedlar således inte samma budskap när uttryckssätten 

varierar. Språk och läskunnighet bär endast viss betydelse i en multimodal text, liksom 

alla enskilda modaliteter bidrar till och förändrar texten. En multimodal text ställer 

således högre krav på mottagaren (Bearne 2009:158f). Att implementera ett multimodalt 

perspektiv i skolan kan därför möta motstånd. Men barn har olika inlärningsstilar 

(Hwang & Nilsson 2011), vilket gör att en del behöver höra budskap för sin inlärning, 

för att till exempel hitta en röd tråd eller behålla koncentrationen. Andra kanske behöver 

rita en bild av det de lyssnat till. En del barn har svårt att lära sig bara av att lyssna, de 

behöver se och kanske läsa för att minnas och förstå och så vidare (Hwang & Nilsson 

2011:261). För att ge eleverna en uppfattning om vilken dramaturgi en text har och för 

att lära dem att tolka en text menar Chambers (2011) att lärare måste göra den levande 

när de läser den. Eleverna lär sig genom att lyssna och upptäcka hur frasering och rytm 
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leder berättelsen framåt. Han betonar att man lär sig något om tolkning genom att höra 

en text bli läst, det är ju läsaren som levandegör texten utifrån sin tolkning av den. 

Levandegöra innebär att förmedla den genom olika modaliteter som till exempel bilder, 

röst, gester och kroppsspråk.  

Andersson (2014) har forskat om meningsskapande i elevers multimodala 

berättelser och hon visar att det vidgade språk- och textbegreppet, som inbegriper olika 

typer av textvärldar inte förankrats i grundskolan som det var avsett. Skolor arbetar med 

estetiska lärprocesser i olika former, trots att lärarna inte anser sig ha tillräcklig 

utbildning inom det. Enligt Selander och Kress (2010) anses vetande än idag i stor 

utsträckning vara skriftspråkande. De pekar också på den globala kommunikationen 

idag och delaktigheten över nationella gränser, perspektiv och ämnesområden påverkar 

behovet av kunskaper genom estetiska lärprocesser. Det innebär en utmaning för den 

verbal- och skriftspråkliga skoltraditionen (Selander & Kress 2010:29). 

2.3 Definition av bilderbok  

Eftersom begreppet bilderbok egentligen omfattar vitt skilda typer av böcker används i 

denna studie några mer precisa begrepp som Nikolajeva (2000:22) beskriver. Hon har 

gjort betydande forskning om bilderboken och menar att alla illustrerade böcker ofta 

felaktigt benämns som bilderböcker. Nikolajeva ringar in definitionen av bilderboken i 

fyra olika kategorier. Den första är den symmetriska bilderboken som har två parallella 

berättelser, en verbal och en visuell som säger i princip exakt samma sak, och bilderna 

ger ingen extra information. Den andra är den kompletterande bilderboken där text och 

bild kompletterar varandra. Den tredje är den expanderande bilderboken där är texten 

beroende av bilderna som förstärker den och kan inte förstås fullt ut utan dem. Det kan 

också vara det omvända, att texten förstärker bilderna. Den fjärde kategorin är den 

kontrapunktiska bilderboken som har text och bilder som ifrågasätter varandra, och vare 

sig bilder eller text är begripliga utan varandra. I denna studie används begreppen om de 

olika böckerna som används oavsett om det är en kapitelbok med bilder, en bilderbok 

eller annan typ av bok med bilder. Det är hur bilderna förhåller sig till texten som avgör 

kategoriseringen av bilderböckerna i denna studie.  

2.4 Bilderboken i skolan 

Bilderboken är ett multimodalt verktyg som ofta används under lärares högläsning. 

Utöver den möter elever bland annat läroböcker och andra böcker läraren väljer för 
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högläsning. Böckerna är av olika typer och utföranden men gemensamt för böcker i de 

lägre årskurserna är att de innehåller bilder och illustrationer. Skolverket beskriver 

bilders betydelse tydligt i sin motivering av bildämnet: 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och 

omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla 

och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och 

bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i 

samhällslivet. (Skolverket 2017:28) 

Enligt läroplanen för grundskolans årskurs 1–3 (Skolverket 2017) ska elever i 

svenskämnet få möta bilderböcker, skapande av texter där ord och bild samspelar, bilder 

som hjälpmedel att stödja presentationer, texter i form av bilderböcker och möta 

barnboksförfattare och illustratörer. Således innefattar läraruppdraget att ge elever 

kunskaper om olika aspekter av bilder i för att ha förutsättningar att bli fungerande 

läsare och i förlängningen demokratiska samhällsmedborgare.  

Lärares inställning är dock ofta att bilderböcker är för yngre barn, men för 

eleverna i de tidiga skolåren har bilderna en lika viktig roll för elevernas grundläggande 

litteracitet (Fast 2001:71). Edwards (2008) är litteraturpedagog och menar även hon att 

bilderboken inte bara ska användas i förskolan, utan att den ar en given plats också i 

grundskolan (2008:144), vilket även Chambers (2011) förespråkar. Edwards menar att 

förutom att stödja språk- och läsutvecklingen och andra pedagogiska fördelar, väcker 

bilderboken lust och känslor omedelbart och avdramatiserar därmed boken och 

läsningen. Edwards påtalar bilderbokens alla möjligheter till tolkning eftersom både text 

och bild får plats. Den ger fantasin utrymme när bilderna betraktas och för den som inte 

behärskar språket kan bilderna bidra till att boken ändå kan ”läsas”. Kombinationen av 

text och bild kan genom rikare förutsättningar än endast text även föda samtal om 

barnens omgivning och vardag (Edwards 2008:21). Det finns många olika sätt att 

analysera och tolka bilder menar Eriksson (2017), men det gemensamma och 

grundläggande för detta är att först beskriva bilden. Genom att beskriva det ögat först 

ser, och detaljer som inte är lika tydliga, kan tolkningar göras om bildens budskap. Det 

betyder att elever måste få förutsättningar att studera bilder och beskriva dem för att 

utveckla sin bildtolkningsförmåga (Eriksson 2017:67). 

Jönsson (2007) har forskat om läsning, skrivande och samtal om skönlitteratur i 

förskolan och årskurs F–3. Pedagogerna i Jönssons studie uttrycker att inga böcker ska 

anses bättre än andra och de betrakta inte bilderböcker endast som starten för den 
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”riktiga” läsningen, vilket ibland sker. Eleverna väljer att läsa bilderböcker i olika 

utsträckning även då de varit läskunniga en längre tid. Hon visar också hur elever utgår 

ifrån bilderna i boken och väver in dem i sin tolkning av texten. De upplever budskapet 

som någonting annat eller något mer när de tar bilderna till hjälp (Jönsson 2007:161). 

Chambers menar att eftersom texten i en bilderbok har tolkats visuellt av en illustratör 

är den ett exempel på hur en läsares hjärna arbetar under läsningen och därför kan visa 

vägen för nybörjarläsare (Chambers 2011:67). Edwards (2008) menar att en skicklig 

illustratör kan ge läsaren en uppfattning om stämning, miljö och känslor, vilket är en 

viktig resurs hos bilden. Detta förmedlas genom komposition, färg och ljussättning som 

fördjupar tolkning och förståelse av texten. Hon beskriver således multimodala 

teckenvärldar som påverkar hur vi förstår en text. Genom bilder kan författare och 

illustratör även anspela på andra texter och verk och lämnar öppet för läsaren att göra 

intertextuella kopplingar, vilket kan ge extra betydelse åt berättelsen (Edwards 

2008:125). 

Det finns barn som har svårt att skapa inre bilder, som inte ställer några frågor till 

texten och inte lyckas hitta in i bokens föreställningsvärld. Det händer ofta att lärare 

säger att eleverna inte ska se på bilderna utan istället skapa egna inre bilder eller bara 

koncentrera sig mer på texten (Körling 2017, Fast 2001:71). Men när inte erfarenheter 

och kunskaper finns kan elever få stöd i sitt eget bildskapande och för att tänka och 

resonera genom att studera bilder (Körling 2017:220). Orsaker till att barn har 

svårigheter att skapa inre bilder kan vara att de inte har erfarenheter av det som beskrivs 

i texten (Stensson 2006:19f). Om barnet till exempel vuxit upp i Teheran och läser Emil 

i Lönneberga, kan det av naturliga skäl ha svårt att skapa sig inre bilder om händelser 

och miljö i Småland under 1900-talets början. Genom att samtala om och analysera 

bilder från olika kulturer kan eleverna göras mer mottagliga att möta och förhålla sig till 

andra människor och levnadssätt än de är vana vid. Costello och Kolodziej (2006) har 

undersökt lärares val av böcker för undervisning i mellanstadieåldern och de menar att 

en viktig aspekt varför bilderboken ska användas även i den åldern är dess förmåga att 

kunna förmedla mångfald och olikheter i positiv bemärkelse med hjälp av både text och 

bild. De menar även att realistiska bilder om andra tidsåldrar kan bidra till att elever 

bättre utvecklar kunskaper och insikter om tidstypiska förhållanden (2006:29). 

Simonsson (2004) har forskat om bilderboken som utgångspunkt för samspel. Hon 

beskriver hur pedagogerna i hennes studie anser att de grundlägger barnens 
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begreppsbildning, kommunikationsförmåga och litterära upplevelser (2004:98) genom 

högläsning.  

3 Teoretiska ramar 

I följande kapitel presenteras det sociokulturella-, och därefter det multimodala 

perspektivet på lärande som båda är grundläggande teorier i studien.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

I denna studie är grundtanken att vi lär oss genom interaktion, vilket går hand i hand 

med Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande (Säljö 2017). Dysthe (1996:55) 

beskriver hur Vygotskij inte såg barnet som en enskild isolerad individ utan en 

”organism med nära förbindelser till andra”, och som genom språket och sociala 

faktorer utvecklar kunskaper och förmågor. Det innebär att lärande sker i en social 

kontext där vi skapar kunskaper tillsammans med andra och den miljö vi befinner oss i. 

Vygotskijs (2001) teori om den proximala utvecklingszonen är en bärande teori som 

ligger till grund för studien. Den innebär att barn behöver utmanas av en vuxen eller 

kamrat som är mer erfaren genom scaffolding (Säljö 2017:261). Scaffolding är en 

stöttande struktur där en mer kompetent person gör den lärande uppmärksam på viktiga 

aspekter för att hen ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Den kunnige stöttar 

mycket till en början och sedan successivt trappar ner stöttningen för att så småningom 

helt upphöra med den när den lärande behärskar kunskapen. Detta är det sociokulturella 

perspektivets princip när det gäller samspel och lärande.  

Barn behöver anstränga sig men stödjas i sin kunskapsutveckling. Om denna 

stöttning, scaffolding, sker inom elevens egen proximala utvecklingszon kan hen 

tillägna sig andras kunskaper. Detta innebär att läraren måste ha en kompetens att 

avgöra hur elevens utvecklingszon relaterar till en viss kunskap eller färdighet (Säljö 

2017:261). Varje elev har olika förkunskaper och befinner sig på olika stadier i sitt 

lärande när de möter nytt stoff och gör nya erfarenheter. Specifika kunskaper kommer 

således att skilja sig åt eleverna emellan (Illeris 2007:56), vilket gör att de med sina 

erfarenheter och tolkningar bidra till andras kunskapsutveckling. Dysthe (1996) menar 

att eleverna måste få en chans att vara delaktiga i samtal klassrummet, eftersom språket 

är centralt i inlärningsprocessen. För att koppla ny kunskap till befintlig sådan måste 

elever få tala om sina tankar och åsikter och inte endast lyssna (Dysthe 1996:240). 
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Molloy (2007:20) menar att klassrummet måste bli en ”arena där allas närmaste 

utvecklingszoner bidrar till allas lärande”. Hon använder sig av begreppet gemensam 

utvecklingszon och menar att elevernas olika individuella utvecklingszoner kan vara till 

hjälp för att utmana och lyfta varandra i samarbetet i klassrummet.  

3.2 Multimodalt perspektiv på lärande 

I samhället idag är det inte är tillräckligt att förstå verbalspråkliga uttryck. Att lära sig 

läsa och att skriva idag innebär ”att behärska ett komplext system av hur man kan 

kombinera såväl skriftorienterade som andra representationer för att skapa mening och 

kommunicera” menar Selander och Kress (2010:30). De beskriver vidare vår vardag 

som multimodal, vilket innebär en samverkan mellan olika kommunikationskanaler, full 

av tecken, signaler och intryck som vi ska skapa mening av och orientera oss bland 

(Selander & Kress 2010:30). Säljö (2017:253) beskriver Vygotskijs begrepp mediering 

som innebär att människor använder sig av språkliga och materiella redskap när vi 

tolkar och skapar kunskaper om omvärlden och förståelse för våra medmänniskor. Med 

det talade och skrivna språket kommunicerar vi med varandra genom bokstäver, siffror, 

tecken och bilder och formar därigenom vårt tänkande (Säljö 2017:258). Alltså sker 

lärandet i en social kontext genom flera modaliteter, och lärandet är således 

multimodalt. Selander och Kress (2010) menar att det multimodala perspektivet på 

lärande inte ersätter utan kompletterar andra teorier om lärande. Ett multimodalt 

perspektiv innebär att se ”lärande som kommunikation och teckenskapande aktiviteter” 

(Selander & Kress 2010:8) där information förmedlas via olika representationer, som i 

denna studie innefattar tryckt text, bild, röst och kroppsspråk, och hur de bearbetas och 

blir till kunskap.  

4 Metod och material 

I detta kapitel redogörs inledningsvis för studiens datainsamling, därefter 

observationens genomförande följt av analysmetoden. Sedan presenteras de etiska 

hänsynstaganden som görs och avslutningsvis presenteras metodkritik. 

4.1 Urval och begränsningar 

Eftersom syftet med studien är att studera hur högläsning praktiseras av lärare i årskurs 

1–3 med fokus på användningen av bilder och andra modaliteter gjordes en systematisk 
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observation. Denscombe (2014) förklarar att metoden har sin utgångspunkt i 

socialpsykologin och speciellt används i studier av interaktion i klassrummet. En 

systematisk observation innebär att händelser bevittnas när de inträffar och att 

situationen skulle ha ägt rum även om studien inte hade gjorts. Det är observatörens 

perception som avgör vilken data som samlas in (Denscombe 2014:293f). Det innebär 

att ett observationsschema (bilaga A) skapas för att minimera varierande tolkningar av 

visuella intryck.  

Studien genomfördes på en skola i södra Sverige. Valet av skola grundas på 

tidigare kontakt och erfarenhet och att jag därmed inte är okänd för eleverna. Detta kan 

vara en trygghetsfaktor för dem och göra min närvaro mer naturlig. Sex lärare med 5–25 

års yrkeserfarenhet, två i de respektive årskurserna 1, 2 och 3 valdes genom ett 

bekvämlighetsurval i avseendet att de var närmast tillhands (Denscombe 2014:77). De 

tillfrågades och accepterade att observation under högläsning kunde genomföras i deras 

klass och elevernas föräldrar gav sitt medgivande.  

4.2 Genomförande 

Efter lärarnas och föräldrarnas medgivande till deltagande observerades således sex 

högläsningstillfällen, två i varje årskurs. Studien gör anspråk på att göra nedslag i 

autentisk pedagogisk verksamhet; och jag var inte i förväg informerad om vilken 

högläsningsbok som skulle användas. Lärarna var informerade om att högläsning skulle 

observeras, men utan angiven fokuspunkt. Observationerna utfördes under lärarnas 

normala högläsningstillfällen och pågick under cirka 15–25 minuter vardera. Strax före 

eller efter högläsningen läste jag själv igenom den aktuella högläsningsboken för att 

avgöra vilken av Nikolajevas bilderbokskategorier som kan appliceras på boken. Vid 

samtliga observationstillfällen höll jag mig i bakgrunden för att inte påverka situationen.  

4.3 Analysmetod 

Genom att betydelsebärande enheter lyftes ur respektive observationsschema och 

kategoriserades kunde dessa analyseras med ett komparativt förhållningssätt enligt 

nedan.  

• lärarnas val av bilderböcker, vilka kategoriseras enligt Nikolajevas 

bilderbokskategorier (2000:20) som synliggör typ och mängden bilder i 

respektive bok  



  
 

13 

• lärarnas användning av bilder under högläsning, likheter och skillnader i hur 

bilder visades och i vilken utsträckning de visades  

• användningen av andra modaliteter under högläsningen, som hur och i vilken 

utsträckning röst och gester användes  

• elevers interaktion under högläsning, till exempel aspekter om lärarens 

ordförklaringar, läsförståelsestrategier och annan stöttning  

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver de fyra etiska huvudkraven inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna studie informerades lärarna och 

eleverna om syftet med studien samt om sin roll i studien. Studien startade först när 

samtycke givits av samtliga parter för deltagande, inklusive elevernas föräldrar. Enligt 

konfidentialitetskravet hanteras och lagras observationsscheman och anteckningar, så att 

deltagarnas identitet inte kan röjas. Insamlade data kommer att förstöras efter studiens 

publicerande, vilket är i linje med gällande nyttjandekrav. Enligt Vetenskapsrådets 

(2002) rekommendation tillfrågas deltagarna om de vill få information om tid och plats 

för uppsatsens publicering. 

4.5 Metodkritik och validitet 

Att besöka högläsningstillfällen utan känna till vilken typ av bok som skulle användas 

kunde inneburit att högläsningsböckerna saknat bilder. De böcker som används i studien 

har bilder men i skiftande omfattning. Ett alternativt tillvägagångssätt kunde vara att 

lärare i förväg tillfrågas om vilken högläsningsbok de ska använda för att säkerställa en 

observation där bilderbok används. Att studera ett autentiskt fenomen eller företeelse är 

dock omöjligt om deltagande lärare har vetskap om det specifika som ska studeras, i 

detta fall högläsning med fokus på bildernas och andra modaliteters användning. 

Denscombe (2016) menar att om den som ska observeras känner till studiens verkliga 

syfte kan denne ändra sitt beteende för att tillgodose vad den tror att observatören vill 

se. I min studie kan lärarna anta att jag fokuserar på högläsningen i sig, och därför läser 

mer inlevelsefullt och håller en mer interaktiv högläsning. Även en observatörseffekt 

kan få inverkan på skeendet, vilken innebär att den studerade blir osäker eller orolig av 

att bli observerad och därför förändrar sitt beteende (Denscombe 2016:112). Det kan bli 
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en slags bedömningssituation istället där läraren vill visa sina kunskaper och sin 

genomtänkta pedagogik, i denna studie hantering av bilder under högläsning.  

Denna studie kan inte anses vara representativ för lärares högläsningsmetoder. 

Den presenterar endast hur de deltagande lärarna gör under de specifika 

högläsningstillfällen som observerades. Observationerna utfördes alla på samma sätt, i 

klassrum där lärare och elever endast hade vetskap om att mitt intresse var att studera 

högläsning. Observationerna kan därför reproduceras på dessa grunder men resultaten 

kan antas bli olika.  

5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar under följande rubriker: Bilderböcker, Användning av bilder, 

Användning av andra modaliteter, Interaktion och stöttning. Därefter följer en 

sammanfattande tabell.  

5.1 Bilderböcker 

Vid samtliga sex observerade högläsningstillfällen används böcker med bilder, vilka 

kategoriseras enligt Nikolajevas (2000:22) definitioner: i fyra fall kapitelböcker varav 

två är av symmetrisk form, vilket innebär att de illustrerar texten och inte ger mer 

information än den och två av kapitelböckerna är av kompletterande form och har bilder 

som ger mer information än texten. De resterande två är bilderböcker av kompletterande 

form och därmed ger mer information än texten.  

Samtliga lärare använder sig av bilderböcker, vilket innebär att de alla har 

möjligheter att stötta elever med bilder under läsningen. Detta betyder att de har 

förutsättningar att förmedla berättelsen multimodalt (Selander & Kress 2010) och 

därmed ge eleverna större förutsättningar till kunskapsutveckling. Eftersom elever har 

olika inlärningsstilar (Hwang & Nilsson 2011:261) kan lärarna med bilderböckerna 

således oavsett vilken berättelse de läser och oavsett vilka elever de läser för att skapa 

större förutsättningar att ge dem en bred ingång till förståelse för det lästa. Flera böcker 

är av symmetrisk form (Nikolajeva 2000) och illustrerar texten utan att ge ytterligare 

information och även dessa böcker har förutsättningar att ge elever stöd i sin förståelse i 

de fall de inte har erfarenhet av innehållet tidigare.  
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Det finns dock betydande skillnader mellan bilderböckernas förutsättningar att 

stötta elevernas förståelse. En av bilderböckerna är en kompletterande bilderbok 

(Nikolajeva 2000) med helsidesbilder som illustrerar en orealistisk saga. Detta betyder 

att om elever inte mött berättelsen tidigare kan de ha svårigheter att föreställa sig de 

orealistiska inslagen och kan därmed ha god hjälp av bilderna i boken. De andra 

bilderböckerna har mindre och färre bilder men är inte orealistiska sagor, vilket betyder 

att det är troligt att eleverna kan ha större förutsättningar att processa innehållet. 

5.2 Användning av bilder  

Samtliga böcker har bilder i olika omfattning och form. När lärarna läser för eleverna 

står de framför dem och håller i boken. Någon elev som sitter nära sträcker sig och 

försöker titta på bokens framsida. Lärarna använder sig dock inte av bilderna under 

högläsningen, med två undantag. Vid ett tillfälle visar en lärare en bild för att förklara 

uttrycket obetalbar min. Hen håller upp boken och visar en bild som illustrerar en 

flickas ansiktsuttryck och läser sedan vidare. Vid det andra tillfället visar en lärare en 

bild på en elevs önskan som avslutning på högläsningen. Då går läraren runt till alla 

elever och visar dem en illustrerande bild av en miljö i forntiden. En lärare använder sig 

av läxläsningsboken vid högläsningen, som är ett återkommande moment varje vecka. 

En av böckerna som används är en sagobok med färglagda helsidesbilder med 

orealistiskt sagoinnehåll, men dessa visas inte alls under högläsningen. Under samtliga 

sex högläsningar frågar totalt två elever efter en bild, varav en lärare vid ett tillfälle 

visar en bild.  

Lärarna står alla framför eleverna och läser med boken i händerna, vilket innebär 

att eleverna inte kan se bokens omslag och därmed inte kan använda sig av detta för att 

få visuellt stöd. Den elev som sträcker sig fram visar att hen kan ha behov av detta och 

ha en inlärningsstil (Hwang & Nilsson 2011) som därmed inte blir tillgodosedd. 

Bilderna har en lika viktig roll som texten för elevernas grundläggande literacitet (Fast 

2001:71). När en lärare visar en bild för att förklara uttrycket obetalbar min visar hen 

upp en bild på ett ansiktsuttryck men förklarar inte ordet obetalbar utan läser vidare. 

Detta kan innebära att eleverna tror att obetalbar betyder till exempel förvånad, 

frågande eller förskräckt, beroende på hur de uppfattar bilden. Detta avgör hur logisk 

fortsättningen uppfattas av eleverna. Kindle (2009) påpekar att högläsning ska planeras 

som annan undervisning för att synliggöra var elever kan ha svårigheter och vilket stöd 

läraren kan behöva ge.  
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Vid det andra tillfället som en lärare visar en bild gör hen det efter att en elev 

tidigare under läsningen önskat detta. Det kan vara ett medvetet val av läraren eftersom 

berättelsen utspelar sig i forntiden och kan vara svårt att föreställa sig. Detta menar 

Costello och Kolodziej (2006:29) kan vara specifikt viktigt i relation till texter som 

handlar om andra levnadsförhållanden och tidsåldrar. Den lärare som läser ur 

läxläsningsboken visar inte bilderna eftersom eleverna redan känner till hur 

huvudkaraktärerna ser ut. Dessutom kommer de att se bilderna vid sin egen läsning av 

texten.  

5.3 Användning av andra modaliteter 

Under de observerade högläsningarna står lärarna framför eleverna och syns därmed bra 

för de flesta elever. Det finns därför förutsättningar att använda visuella modaliteter. En 

del lärare står stilla på samma plats under läsningen, medan andra rör sig framför 

eleverna eller går fram och tillbaka. Lärarna använder också kroppsspråk, någon mer 

återhållsamt och någon mer dramatiskt. De sänker axlarna, sträcker på kroppen, hukar 

sig, ställer sig i smygande position eller ger eftertryck åt orden genom att nicka, ruska 

på huvudet eller sätta en hand i sidan. En lärare står relativt still på samma plats under 

hela läsningen men använder sig av kroppsspråk för att visa hur ett redskap ska 

användas eller för att visa hur litet något är. 

Mimik är ett annat sätt att tydliggöra den upplästa texten. Lärarna rynkar på 

näsan, lyfter eller sänker ögonbryn, ler eller grimaserar etc. Även röst och betoning 

används på olika sätt vid läsningen. En lärare som läser med stark betoning och emfas 

rör sig däremot lite och nickar eller gör en förvånad min. Några lärare läser ibland med 

låg volym och lägre röst, andra med högre röst. Ibland läser de extra högt för att 

överrösta någon elev som då tystnar och lyssnar på läraren igen. Eleverna skrattar ibland 

när en lärare förställer rösten. En lärare betonar orden och läser informativt, men utan 

större inlevelse. Lärarna skiftar tonlägen, talar lugnt eller snabbt. De betonar och trycker 

på vissa ord och kombinerar med kroppsspråk. En lärare läser lugnt och artikulerar 

tydligt och uttalar alla bokstäver. Ett par lärare ger karaktärerna egna röster. En lärare 

använder sig genomgående av både röst, mimik och gester, vilket gör karaktärerna 

levande och eleverna koncentrerade.  

Samtliga lärare använder sin röst för att på olika sätt förmedla texten men det är 

det enda som är gemensamt för alla i deras högläsning. När en lärare använder sitt 

kroppsspråk för att visualisera hur en karaktär smyger skapar hen en förväntan och 
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stämning som levandegör berättelsen (Chambers 2010) och får eleverna att sitta helt 

tysta och lyssna koncentrerat. Trots att alla elever har olika kunskaper och erfarenheter 

med sig och därmed tolkar och förstår texten olika ges de förutsättningar att 

känslomässigt leva sig in i berättelsen. Rösterna används ofta för att betona tydligt och 

visar vilken typ av mening det är, en fråga eller ett uttryck, vilket Chambers (2010) 

menar är en viktig aspekt av högläsning. När lärare ger olika karaktärer egna röster gör 

de dialogerna tydliga och levande vilket ger elever förutsättningar att själva kunna läsa 

och tolka dialoger med samma betoning och inlevelse. Genom att gestikulera med armar 

och händer förstärker lärarna karaktärernas känslor och sinnesstämningar. Deras 

tvekande, undrande, glada, arga, trötta känslor lyser igenom i lärarnas röster och ger 

berättelsen djup. Någon sätter ner foten hårt i golvet för att visa bestämdhet. Lärarna 

läser med olika volym beroende på antal elever och storlek på klassrum, men också för 

att de har olika stilar att högläsa. Någon väljer att tala tystare och ibland viska för att 

förstärka en stämning eller ett humör men det gör även att eleverna tystnar om de talar 

under läsningen. En anledning till att lärare väljer att läsa relativt sammanhängande och 

använda sig av röst och kroppsspråk inlevelsefullt kan vara för att ge eleverna en 

gemensam stund för en inlevelsefull och känslomässig upplevelse (Wedin 2010).  

5.4 Interaktion och stöttning 

När lärarna använder sig av bilder, kroppsspråk och röst stöttar de eleverna i att 

processa texten och förstå kontext och innehåll, men stöttning kan också ges på flera 

andra sätt. En lärare tar till exempel vid högläsningen mycket hänsyn till elevernas 

berättelser och frågor och denna interaktion med eleverna ger mycket talutrymme för 

dem att berätta om sina egna erfarenheter. Hen gör uppehåll efter några meningar för att 

förklara eller ställa frågor.  

Stöttning sker även genom ordförklaringar. Vid ett tillfälle behöver ett 

sammansatt ord, bönstjälk förklaras. Läraren frågar eleverna vad en böna är och en elev 

svarar ”Typ ärta”. Efter detta fortsätter läraren att läsa utan vidare förklaring. En annan 

lärare har skrivit upp ord som kan tänkas vara svåra för eleverna på tavlan. Hen har gått 

igenom orden med eleverna innan jag kommer för att observera. Det innebär att de sitter 

tysta hela högläsningen och läraren avbryter inte någon gång för att förklara eller ställa 

frågor.  

Ytterligare ett sätt att stötta är att ställa frågor om det tidigare lästa kapitlet och 

avsluta högläsningen genom att fråga vad eleverna tror kommer hända nästa gång de 
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läser. En lärare inleder läsningen med att be eleverna berätta om vad som hände sist de 

läste och uppmanar eleverna att tänka ”som en cowboy” (En läsande klass 2018), vilket 

är en strategi för att sammanfatta texten genom att ”kasta ett lasso kring det viktigaste”. 

En annan lärare uppmanar eleverna att tänka ”som en spågumma” (En läsande klass 

2018) för att försöka förutsäga vad som sker i nästa kapitel.  

Resultatet visar att lärarna har olika syften med sin högläsning. Lärare som inte 

använder sin röst och sitt kroppsspråk för dramatisk och inlevelsefull läsning utan talar 

tydligt och sakligt gör detta för att framför allt bygga på faktakunskaper och ge 

elevernas egna erfarenheter utrymme, och inte först av allt för att ge eleverna en estetisk 

upplevelse. Gemensamt för samtliga lärare och deras olika sätt att förhålla sig till 

interaktion och stöttning är att eleverna är koncentrerade på samma innehåll och deltar i 

ett gemensamt sammanhang (jfr Jönsson 2007). Det innebär att eleverna är del av en 

social miljö där de deltar och ges förutsättning att lära sig, om än på olika sätt och med 

olika förutsättningar (Säljö 2017). De flesta lärare låter eleverna vara delaktiga i 

bestämda moment eller i olika delar av högläsningen och ges oftast mest talutrymme 

inlednings- och avslutningsvis vid högläsningstillfällena. Detta är för att ge dem en 

kontinuitet i berättelsen och förutsättningar att lättare följa den röda tråden (jfr 

Dominković, Eriksson & Fellenius 2006).  

En del lärare ger eleverna möjlighet att närma sig tolkning och förståelse genom 

att låta dem stötta varandra med egna erfarenheter och kunnande. Då fungerar 

högläsningen som en utgångspunkt för ett gemensamt lärande (jfr Jönsson 2007:90). En 

lärare fokuserar på att eleverna ska vara delaktiga i högläsningen i egenskap av 

erfarenhets- och kunskapsbärare. Hen ger dem tid efter endast några lästa meningar att 

bidra med sina tankar och frågor. Det är tydligt att när klassrumsklimatet är tillåtande 

och arbetsmetoden är inarbetad kan eleverna själva lyfta textens budskap och ge 

varandra stöd. Elever påminner varandra, inspirerar och uppmuntrar varandra att berätta 

om egna erfarenheter. De kopplar sina erfarenheter och kunskaper till varandras och 

läraren ger dem följdfrågor som leder ytterligare vidare, vilket betyder att samtalet som 

är det viktiga för kunskapsutvecklingen (jfr Dominković, Eriksson & Fellenius 2006) 

får ta plats. Detta är en mer intensiv form av högläsning med mycket interaktion och 

koncentration på flera talare, vilket gör att eleverna blir trötta och skruvar på sig på sina 

stolar efter kortare tid än under de högläsningar de lyssnar koncentrerat till lärarens 

läsning. 
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Ibland utvecklas inte stöttningen till ett stöd i ordets rätta bemärkelse. När en 

lärare avslutar sin förklaring av ordet bönstjälk då ordet böna förklarats med ”typ ärta” 

kan detta innebära att eleverna inte förstår detta innehåll i berättelsen och tappar fokus 

och förutsättningar att leva sig in i och förstå berättelsen. Lärare stöttar eleverna genom 

att under läsningen påminna dem om läsförståelsestrategier som de är bekanta med, 

vilket hjälper dem att sammanfatta texten och förutspå fortsättningen.  

5.5 Sammanfattning av resultat 

Tabell 1 Redovisning av lärares metodval:  

Lärare Bilderbok Bilder Kroppsspråk / 
Röst 

Interaktion 

A Ja / kompl.typ En gång Ja Ja 
B Ja / kompl.typ - Ja Ja 
C Ja / symm.typ - Ja Ja 
D Ja / kompl.typ - Ja Ja 
E Ja / kompl.typ En gång Ja Ja 
F Ja / symm.typ - Ja Ja 

 Samtliga böcker 
har bilder 

Vid 2 tillfällen 
visas bild 

Alla läser med 
inlevelse  

Alla har en 
interaktiv metod 

 
 

6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis studiens resultat i relation till tidigare forskning. 

Därefter redogörs för studiens resultat i relation till dess syfte, och avslutningsvis 

presenteras förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Vår vardag är multimodal, vilket innebär en samverkan mellan olika 

kommunikationskanaler, med olika tecken och signaler som vi ska skapa mening av och 

orientera oss bland. Att lära sig läsa och att skriva idag innebär att förstå och behärska 

olika former av förmedlande aspekter av kommunikation (Selander & Kress 2010). Att 

stötta elever i deras kunskapsutveckling kan innebära att läraren förstärker upplevelsen 

och innebörden av en text genom multimodala representationer. Hur lärare i studien 

väljer att förhålla sig till de modaliteter som finns till hands skiljer sig åt och kan 

avgöras av syftet med undervisningen. I denna studie har samtliga böcker som används 

bilder om än i olika form och omfattning. Resultatet visar dock att endast två av lärarna 

vid vardera ett tillfälle använder sig av bilderna i ringa omfattning. Forskning pekar på 
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att lärare ofta anser att bilderboken är för yngre barn (Edwards 2008:144; Fast 2001:71), 

vilket kan vara en anledning till att lärarna i denna studie nästan enbart fokuserar på 

texten vid högläsning.  

Jönsson beskriver hur pedagoger uttrycker att de har för avsikt att inte betrakta 

bilderböcker som mindre betydelsefulla (2007:161). Detta kan innebära att det finns en 

risk att bilderböcker normalt inte anses vara betydelsefulla för läsutvecklingen. Men 

elever har olika inlärningsstilar (Hwang & Nilsson 2011) och bilder kan vara en väg för 

elever att lättare förstå och utveckla sina kunskaper om ett ämne. Det finns även 

specifikt innehåll som kan vara svårare för elever att ta till sig och förstå som till 

exempel andra kontexter, levnadssätt och tidsåldrar (Costello & Kolodziej 2006:29). 

Dessutom får inte oerfarna elever den visuella stöttning som kan krävas för att eleven 

ska kunna bilda sig föreställningar om ämnet (Stensson 2009). Om lärare inte använder 

sig av bilderna under högläsningen utnyttjar de inte de modaliteter närmast till hands 

som kan stötta eleverna utifrån deras individuella behov. Detta innebär att 

förutsättningar till kunskapsutveckling för elever som har visuellt behov är sämre än 

förutsättningarna för elever som gynnas bäst av att höra en text läsas. Således ges fler 

elever fler förutsättningar att tolka, förstå och lära sig, om lärare använder sig av flera 

modaliteter.  

I studien används inte bilder i förmedlandet, vilket betyder att inga samtal om 

bilderna som sådana äger rum. Således ges eleverna inte förutsättningar att få 

erfarenheter av bildsamtal eller att utveckla bildkunskaper, vilket bilderböcker naturligt 

ger förutsättningar till. Elever måste få möta bilder för att kunna utveckla sin 

bildtolkningsförmåga (Dominković, Eriksson & Fellenius 2006; Selander & Kress 

2010), vilket betyder att lärare måste ta specifik tid i anspråk för detta i de fall de inte 

utnyttjar bilder under högläsningen. Denna studie visar således tecken på att texten 

anses vara särskilt viktig eftersom inte bilder används i någon större utsträckning. 

Bearne (2009) beskriver hur multimodala texter förmedlar olika budskap när 

uttryckssätten varierar och ställer därför högre krav på eleverna (2009:158f). Att lärare 

ska använda sig av fler multimodala metoder kan även ställa högre krav på planering 

och genomförande av undervisning och prioriteras därför inte.  

Chambers (2011) menar att lärare måste levandegöra texten genom att förmedla 

den via olika modaliteter, bland annat röst och kroppsspråk men också bilder. Han anser 

att lärare med fördel ska använda bilderböcker i högläsningen, eftersom det hjälper 

elever att se hur läraren tolkar texten utifrån både bild och text. När lärarna tolkar texten 
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med sin röst och kroppsspråk modellerar läraren läsande av tryckt text för eleverna 

(Stensson 2009:120). I denna studie visar detta hur stämningar skapas kring berättelsen i 

de klassrum där läraren inlevelsefullt högläser och dramatiserar. Detta kan ge eleverna 

större förståelse för innehållet (Chambers 2011). 

Enligt forskning riskerar eleverna att tappa motivationen att lyssna om lärare låter 

dem alla få ventilera sina tankar och associationer under läsningen (Dominković, 

Eriksson & Fellenius 2006). Min uppfattning om elevernas motivation i denna studie är 

den motsatta; de blir inspirerade att själva berätta och vara delaktiga, dock tenderar 

dessa elever att snabbare bli trötta. Annan forskning visar att en multimodal text ställer 

högre krav på mottagaren (Bearne 2009:158f), vilket skulle betyda att det är mer 

kognitivt utmanande att lyssna till inlevelsefullt läst text där läraren använder flera 

modaliteter. Om läsningen ska vara en gemensam stund för avkoppling (Wedin 

2011:111) eller att följa berättelsen för att till exempel kunna återberätta krävs således 

att lärare inte aktiverar eleverna i så stor utsträckning utan läser mer sammanhängande 

och inlevelsefullt. 

Genom elevernas interaktion ges de förutsättningar att ta till sig varandras 

erfarenheter och perspektiv. Eleverna bildar med sina individuella utvecklingszoner till 

en gemensam utvecklingszon (Molloy 2007:20) där de kan utmana och lyfta varandra i 

samarbetet i klassrummet. Eleverna måste få tala om sina tankar och inte endast lyssna 

för att kunna koppla ny kunskap till sin befintliga (Dysthe 1996:240). Genom en 

interaktiv högläsning där läraren inte överger, utan delar auktoritet med eleverna under 

läsningen (Smolkin & Donovan 2003) ges läraren också insikter om elevernas förmågor 

och kunskaper och hur senare undervisning kan komplettera dessa. När eleverna är vana 

vid ett kommunicerade klassrum där allas röster blir hörda verkar de, utifrån min studie, 

bli mer öppna att dela sina tankar och erfarenheter. När eleverna förväntas svara, 

samtala och dela sina tankar innan och efter högläsningen visar denna studie att det inte 

görs lika livligt. Jönsson (2007:90) talar om en läsargemenskap som syftar till 

högläsningens möjligheter för eleverna att ställa frågor om bilderna och texten, vilket 

kan ge möjligheter för dem att lära sig om sitt liv och själva språket. Jönsson skriver att 

läsning tillsammans kan beskrivas som en gemensam resa där eleverna delar både resan 

och ledtrådarna under resans gång (Jönsson 2007:90). 

För att läraren ska kunna stötta elever under högläsning med ordförklaringar, 

utnyttja bilder och andra modaliteter och elevernas medverkan krävs att lärare planerar 

och förbereder sin högläsning. Då kan de förutse var elever kan ha frågor, svårigheter 
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och behöva stöd (Kindle 2009; Smolkin & Donovan 2003). Under denna studie 

observerades tillfällen där lärare skulle förklara ord och uttryck med eller utan bilder 

men där stödet verkade utebli, vilket tydliggör vikten av en noga planerad högläsning 

med genomtänkta strategier för att förklara och samtala. Eftersom varje elev har olika 

förkunskaper när de möter nytt innehåll och gör nya erfarenheter kommer specifika 

kunskaper att skilja sig åt mellan eleverna (Illeris 2007:56) och göra att de alla behöver 

olika individuell stöttning.  

6.2 Slutsats 

Studiens syfte är att undersöka likheter och skillnader i lärares högläsningspraktik i 

årskurs 1–3 med fokus på användningen av bilder och andra modaliteter. För att få syn 

på dessa undersöktes även hur lärare förhåller sig till interagerande under högläsning, 

eftersom detta är ett stöd som kan påverka hur lärare väljer att använda sig av 

modaliteter i undervisningen. Studien synliggör att lärarna i princip har samma 

förhållningssätt till bilder under högläsningarna, vilket innebär att de helt utelämnar 

dessa. Detta är inte till gagn för de elever som har en visuell inlärningsstil och ger dem 

således sämre förutsättningar än de elever som inte behöver visuellt stöd. För att lärare 

ska ge mer individuell stöttning krävs en utvecklad och medveten högläsningspraktik 

där lärare levandegör texten genom ett multimodalt förmedlande (Chambers 2011). Det 

visar sig att lärarna i denna studie huvudsakligen har två olika högläsningspraktiker som 

möjligen betyder två olika syften med högläsningen. Lärare som inte använder röst och 

kroppsspråk för inlevelsefull läsning talar mer sakligt och bjuder ofta in eleverna till 

samtal och utbyte av egna erfarenheter, vilket kan vara för att skapa förståelse, bygga på 

kunskaper och göra eleverna delaktiga i undervisningen. De lärare som väljer att läsa 

sammanhängande och använda sig av röst och kroppsspråk inlevelsefullt vill kanske ge 

eleverna en gemensam stund för en inlevelsefull och känslomässig upplevelse. Eleverna 

stöttas således av interaktion i olika utsträckning.  

Hur lärare väljer att utforma sin högläsning påverkas även av tradering av invanda 

högläsningsmönster och utan ifrågasättande av metodens måluppfyllelse. För att lärare 

ska kunna planera för en mer utvecklad och medveten högläsning kan det krävas att 

lärarutbildningen får inslag av bildsamtal, bildanalys och metodik inom dessa områden, 

så att de därigenom värderar bilderböckers betydelse för undervisningen högre. Om en 

revidering och förändring av kursplanerna i lärarutbildningen görs kan det leda till att 

elever får mer individuell stöttning men även att de utvecklar en större visuell kunskap. 
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Detta betyder att lärare då har de förutsättningar som krävs för att ge eleverna den 

undervisning som läroplanerna (Skolverket 2017) idag anger.  

6.3 Vidare forskning 

I min studie är det tydligt att lärare i många fall inte använder sig av bilder under 

högläsningen trots att det ger stora möjligheter att utnyttja bilder för stöd och 

kunskapskälla. Stöttning genom bilder och bildsamtal kan ta plats under andra lektioner 

och ämnen, speciellt i bildämnet där det kan antas att eleverna får sin mesta 

undervisning om och med bilder. Detta motiverar en longitudinell studie med syfte att 

undersöka lärares undervisning med fokus på bildanalys och bildsamtal från årskurs 1 

till slutet av årskurs 3. Också en genomlysning om, av de idag undervisande lärarnas 

utbildning och ämneskompetens korrelerar med de uppdrag läroplanerna tillskriver dem 

i ämnet och även vilken fortbildning de ges förutsättningar för är ett område väl värt att 

studera vidare. 
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