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Abstrakt:  
 
Syftet med denna intervjustudie var att ta reda på hur högläsning används för att 

främja elevers språkutveckling. De frågeställningar som användes för att 

konkretisera syftet var: Hur beskriver lärarna arbetet med högläsning? Vilka 

arbetssätt anser lärarna är mest effektivt för elevers språkutveckling genom 

högläsning? Genom kvalitativ intervjumetod intervjuades fem F-3 -lärare på en 

skola i Mellansverige. Resultatet visade på att lärarna använde högläsning i stor 

utsträckning och de vanligaste arbetssätten var boksamtal och att stanna upp vid, för 

eleven, obekanta ord för att förklara dessa. Den forskning som ligger till grund för 

denna undersökning talar för att arbetssätten kring högläsning är nog så viktigt som 

läsningen i sig. Samtal innan, under och efter läsningen är enligt forskningen viktig 

för att eleverna ska förvärva de tänkta kunskaperna.  
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1. Inledning  
 

I mitt första examensarbete, vilket var en litteraturstudie, studerade jag huruvida 

olika arbetssätt kring högläsning fungerar väl i förhållande till elevers 

språkutveckling (Hedene, 2017). Resultatet i den studien visade att lärarens 

förberedelse samt de samtal som skedde innan, under och efter högläsningen har 

stor betydelse för elevernas språkutveckling. Detta är utgångspunkten i denna 

studie. Lärarens arbeta har alltså stor inverkan på elevers språkutveckling, genom 

högläsning, och vidare läsförståelse.  

 

Min erfarenhet av grundskolan (F–3) både genom den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) och av arbete som fritidsledare är att högläsningen ofta används 

som ett sätt att samla klassen och få ner dem i varv. Min bild av hur det går till i 

skolan är inte enbart som så att högläsning används i disciplinärt syfte utan jag ser 

även att samtal sker kring boken och att lärarna ofta har en väl planerad 

undervisning. Då resultatet i min tidigare litteraturstudie visade att lärarens 

förberedelse och samtalet kring det lästa är viktigt vill jag ta reda på hur de 

verksamma lärarna resonerat kring detta vid val av högläsningsbok och arbetet med 

denna.  

 

För att elever ska nå en hög nivå inom läsförståelse krävs bland annat en 

automatiserad ordavkodning. Denna ordavkodning blir automatiserad genom 

träning och är en gradvis process men för att den ska kunna ske krävs det att eleven 

kan det lästa ordet och förstår dess innebörd. Alltså är ordförståelse avgörande för 

elevers läsförståelse.  På så vis är språkutveckling och läsförståelse tätt 

sammankopplat och ett måste för elevers vidare studier.  

 

Eftersom högläsning främjar elevers språkutveckling (Westlund, 2009, s. 179), vore 

det intressant att undersöka hur lärare arbetar med högläsning i undervisningen. 

 

Vid sökning i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr 11) går det inte att finna ordet högläsning. Däremot går mycket att härleda till 

att effektivt arbete i högläsning gynnar elevers språkutveckling och vidare syfte och 

förmågor i ämnet svenska. Syftet med ämnet svenska formuleras delvis som följer:  

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 

och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar 

att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan 

uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. (Skolverket, 2011, s. 222). 

Förmågorna där samtalet och skönlitteraturen presenteras formuleras vidare:  

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och 

skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften /…/ 

(Skolverket, 2011, s. 222).  

Av detta kan sedan förstås att arbetet kring och med språket är av stor vikt och 

högläsning är en framgångsrik metod då det lockar elever till intresse för språket. 

Språket är en central del i livet och skolgången påverkas av elevers kunskaper i 
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läsförståelse. I läroplanens andra kapitel står det uttryckt på detta vis: ”Skolan ska 

ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för 

fortsatt utbildning.” (Skolverket, 2011, s.13). 

Intresset för denna studie är att undersöka hur lärare använder sig av högläsning för 

att främja elevers språkutveckling samt om de menar att det finns några mer eller 

mindre effektiva arbetssätt att använda sig av i samband med högläsning.  

Under rubriken Mål står det beskrivet som följer: ”Skolan ska ansvara för att varje 

elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift 

på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket, 2011, s. 13).  

Begreppsförklaringar  
 
Ordavkodning: Identifiering av orden i skriven form. Detta innebär inte att läsaren 

nödvändigtvis behöver förstå orden men läsaren har däremot börjat erövra orden och 

kan avkoda dessa. 

Högläsning: I denna studie används ordet högläsning och syftar då till den stund 

läraren läser högt ur en skönlitterär bok för eleverna. Det innebär i denna studie att 

eleverna inte har texten framför sig. Det inbegriper inte, i denna studie, den stund 

som eleven läser högt ur en bok och inte heller den stund föräldrar läser för sina 

barn. Med högläsning menas i denna studie de tillfällen då läraren läser högt ur en 

skönlitterär bok. 

Textrörlighet: I denna undersökning innebär begreppet textrörlighet när en läsare 

kan använda sig av det redan lästa för att begripa det som sker/kommer att ske i 

texten. Det kan även innebära att läsaren gör kopplingar till sin egen verklighet.  

Ortografisk kunskap: Ortografisk kunskap handlar om elevens stavning och 

huruvida eleven uppmärksammar ords stavning.  

Boksamtal: Boksamtalet innebär samtalet kring det lästa. Det kan handla om samtal 

innan, under och efter läsning där eleven utvecklar förmågan att samtala och ta till 

sig en text.  

Läsfixare: En läsande klass är ett projekt med fokus på strategier som underlättar 

läsning och bidrar till ökad läsförståelse. I detta projekt finns någonting som kallas 

för läsfixare. Dessa är olika figurer som genom sitt specifika sätt att angripa texten 

hjälper eleven att utveckla strategier för att förstå texten. Spågumman förutspår vad 

som ska ske och hjälper eleverna att arbeta med sin fantasi och se mönster i texterna. 

Detektiven reder ut oklarheter i texten såsom nya ord och begrepp. Reportern ställer 

frågor till texten och hjälper eleverna att läsa på, mellan och bortom raderna. 

Konstnären skapar inre bilder samt cowboyen som samlar in det viktigaste i texten 

och sammanfattar det lästa.  
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2. Bakgrund  
 

I bakgrunden presenteras delar ur kursplanen för ämnet svenska med fokus på 

förmågor som gynnar högläsning, redogörelser för resultat i PIRLS-undersökning 

samt en analys från Skolverket av PIRLS-undersökningen. Sedan avslutas avsnittet 

med delar ur litteratur som behandlar elevers språkutveckling, ordförråd och 

högläsning. Avsnittet syftar till att ge en inblick i ämnet som denna studie behandlar.  

 

2.1 PIRLS  
 

PIRLS är en undersökning som görs internationellt för att testa elevers läsförmåga i 

9-10 års ålder. Undersökningen sker var femte år och länder från hela världen finns 

representerade.  
 

Under våren 2016 kom 9–10-åringars läsförmåga att testas i ett visst antal länder 

världen över. Dessa resultat har ännu inte presenterats men resultat från den tidigare 

undersökningen, som genomfördes 2011, visade på en försämring hos svenska 

elever från undersökningen som genomfördes 2006. Dock presterar de svenska 

eleverna fortfarande över EU/OECD-genomsnittet. Däremot visade undersökningen 

att elever tappar i läsförståelsen främst när det handlar om sakprosatexter 

(Skolverket, 2012, 11 dec). 

 

Caroline Liberg (Skolverket, 2016) har gjort en analys, som heter: Att undervisa i 

läsförståelse – lässtrategier och studieteknik, av 2006 års PIRLS-resultat. 2006 års 

undersökning visade på bättre resultat än det ovan presenterade. Däremot är det trots 

detta relevant att relatera till Libergs analys. Hon skriver att andelen avancerade 

läsare minskar enligt resultatet samtidigt som andelen svaga läsare ökar. Detta är 

såklart oroande och hon menar att läraren genom bland annat högläsning kan visa 

eleverna fungerande lässtrategier. Starka läsare kombinerar nämligen olika 

lässtrategier vilket genom högläsning kan modelleras (Skolverket, 2016). 

 

2.2 Läslov 
 

Med anledning av dalande PIRLS, så visar även PISA-resultat, undersökning som 

görs på 15-åringar i läsförståelse, kom statsminister Stefan Löfven med förslaget om 

att byta ut namnet höstlov till läslov. Han uppmanade föräldrar i sitt sommartal i 

Stockholm, den 21 augusti 2016, att läsa med och för sina barn. Löfven menar att 

de dalande resultaten i de olika undersökningarna visar på att läsförståelsen blir 

sämre vilket är allvarligt då det påverkar alla ämnen och hela skolgången. Under 

vecka 44 (höstlov/läslovsveckan) kom det att anordnas aktiviteter för barn där 

läsning och berättande stod i fokus. Många organisationer, såsom Lärarnas 

riksförbund, bokhandlare, bokförlag med mera, var inblandade i detta (Lärarnas 

riksförbund, 2015).  

 

2.3 Ordförråd och högläsning 
 
Inger Fridolfsson skriver i boken Grunderna i läs- och skrivinlärning att skolans 

ansvar att bygga elevernas ordförråd starka. Språket är den viktigaste pelaren för 

vidare inlärning och måste därför stärkas under hela skolgången (Fridolfsson, 2013, 

s. 43). ”En medveten språklig träning där språket knyts till handling är också en 
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förutsättning för en god skriftspråksutveckling.” (Fridolfsson, 2013, s. 43). 

Fridolfsson menar även att genom högläsning kan eleverna få en förståelse för 

språkets struktur genom att få höra hur en saga är uppbyggd språkligt. Att lyssna till 

en saga med tydlig inledning, handling och avslutning gör att eleven lättare kan 

återberätta sagan om så krävs. I samband med berättandet bör frågor ställas, hävdar 

Fridolfsson, som exempelvis var berättelsen utspelar sig, vem som är huvudperson, 

vid vilken tidpunkt detta sker och så vidare för att barnet ska få en mer tydlig bild 

av händelseförloppet (Fridolfsson, 2013, s. 47).   

 

Aidan Chambers är en brittisk forskare som värnar om samtalet kring böcker. Han 

har bland annat givit ut en bok Böcker inom oss (1998) som är en handledning i hur 

samtal kring texter kan gå till. Det är en bok som är översatt från engelska vars titel 

är: Tell me – children, reading and talk (1995). Han menar att den vuxna kan ge 

barnet mycket hjälp i sin läsförståelse genom samtal om det lästa. Den vuxna kan 

sprida entusiasm kring språket och få barnet intresserad för texten. Dessutom ska 

eleverna genom samtalet kunna reda ut svårigheter och se mönster i texten 

(Chambers, 1998, s. 18 -21).  

 

Barbro Westlund anser i sin bok Att undervisa i läsförståelse – lässtrategier och 

studieteknik (2009) att högläsning är avgörande när det gäller elevers ordförråd och 

läsförståelse. Eleven lär sig inte att läsa, enligt Westlund, bara genom att lyssna till 

läsning detta måste eleven göra på egen hand. ”Däremot finns starka samband 

mellan förmågan att lyssna (hörförståelse), ordförråd och omvärldskunskap.” 

(Westlund, 2009, s. 179).  

 

Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin beskriver högläsningens betydelse såhär: ”Att 

från tidig ålder få lyssna till högläsning borde vara en mänsklig rättighet. Härigenom 

övar barnet bl.a. upp sitt ordförråd, sin begreppsvärld, sin fantasi och sin 

empatiförmåga.” (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 71). De fortsätter med att hävda att 

många barn blir glada av högläsning i klassrummet vilket är väldigt viktigt för 

motivationen och elevens senare läsintresse. När ett barn får en positiv läsupplevelse 

tar barnet det vidare till nästa tillfälle läsning står på schemat (Lundberg & Herrlin, 

2014, s. 71).  

 

Som framgår är det alltså en rimlig väg att lärarna arbetar med högläsning för att 

uppfylla läroplanens syfte. Det går inte att förringa betydelsen av att hjälpa eleverna 

in i språket genom högläsning. Med denna bakgrund vill jag föra läsaren vidare mot 

undersökningens syfte och frågeställningar. 
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3. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna intervjustudie är att ta reda på hur högläsning används för att 

främja elevers språkutveckling av fem lärare i en F–3-skola i Mellansverige. 

Nedanstående frågeställningar konkretiserar syftet.  

 

 Hur beskriver lärarna arbetet med högläsning? 

 Vilka arbetssätt anser lärarna är mest effektiva för elevers språkutveckling 

genom högläsning?  
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4. Tidigare forskning  
 
Högläsning är ett vanligt förekommande undervisningssätt i många klassrum. Mitt 

föregående examensarbete (Hedene, 2017), som var en litteraturstudie, visade att 

den forskning som fanns var relativt enkelriktad då den visade på de positiva 

effekterna av högläsning. Det arbete som görs i samband med högläsning är viktigt 

för elevers språkutveckling. I form av samtal och andra metoder kan läraren hjälpa 

eleverna att nå ett rikare ordförråd samt en lust och vilja att själv läsa skönlitteratur. 

I detta avsnitt kommer den forskning som hittats presenteras.   

4.1 Högläsning 

Karin Jönsson har i sin doktorsavhandling Litteraturarbetets möjligheter - en studie 

av barns läsning i årskurs F-3 (2007), där hon följt elever i F-3 under tre års tid, 

behandlat bland annat högläsning. Jönsson använder även begreppen läsning 

tillsammans och gemensam läsning då hon syftar till högläsning i klassrummet. Att 

hon använder sig av fler begrepp än enbart högläsning är på grund utav att det är en 

undervisningsmetod som sker tillsammans i klassen vilket innebär att eleverna får 

en gemensam upplevelse av det som skett. Avhandlingen heter Litteraturarbetets 

möjligheter och är intressant för denna undersökning med tanke på att högläsning 

behandlas och arbetssätt kring detta analyseras och diskuteras i förhållande till den 

gemensamma läsning som hjälper elever att skapa så kallade föreställningsvärldar. 

Jönsson beskriver att hennes utgångspunkt är att:  

Oberoende av ålder kan läsning tillsammans vara en väg att skapa gemensamma 

upplevelser som man sedan kan bearbeta på olika sätt. För de allra yngsta eleverna 

kan högläsning av en vuxen ge tillträde till fler och längre texter. (Jönsson, 2007, 

s. 61).  

Alltså kan högläsning för de yngsta barnen ge väldigt mycket mer än om de själva 

enbart ska sitta och traggla läsning. Innehållet i texten kommer fram så mycket 

tydligare om en redan läskunnig person får läsa för en mindre läskunnig (Jönsson, 

2007, s. 61). 

 
Jönsson (2007) analyserade läsloggsskrivandet som skedde i samband med 

högläsningen. Analyserna visade att eleverna genom åren gjorde djupare och 

djupare tolkningar och byggde föreställningsvärldar som hjälpte elever att begripa 

kontexten i boken (Jönsson, 2007, s. 233).  

Den gemensamma läsningen bidrar till att eleverna tillsammans med läraren kan 

skaffa sig förståelse kring det lästa (Jönsson, 2007, s. 238). ”Klassen kan 

tillsammans klara av saker som eleverna inte på samma sätt klarar på egen hand. 

Kamrater och lärare blir då viktiga medskapande och medtänkande personer.” 

(Jönsson, 2007, s. 238).  

Snow, Burns & Griffin skriver i sin undersökning Preventing Reading Difficulties 

in Young Children (1998) att det är av stor vikt att läraren samtalar om boken och 
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dess karaktärer. Innan högläsning, under läsningen bör läraren reda ut oklarheter och 

efter läsningen bör läraren tillsammans med eleverna samtala om bokens handling 

(Snow, Burns, & Griffin, Eds., 2005, s. 194). 

 

4.2 Läsförståelse  
 

 I en artikel (Skolverket, 2015, s. 2) hänvisar Schmidt och Jönsson till Langers fem 

faser (se beskrivning i nästa stycke). De har utefter dessa utformat en modell (Se 

figur nedan) som bör användas vid planering och reflektion kring undervisning. 

Denna undervisning ska stödja elever i textrörlighet och läsförståelse för att ställa 

frågor och tänka kring innehållet i texten (Skolverket, 2015, s. 2). De menar även 

att högläsning är av stor vikt för att elever, framförallt i tidig ålder, ska lära sig 

textrörlighet. Viktigt också är att de anser att eleverna lär sig bygga så kallade 

föreställningsvärldar. Dessa utvecklar eleverna succesivt och ju mer de lär sig desto 

mer har de att bygga med (Skolverket, 2015, s. 1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Langers fem faser (Skolverket, 2015, s. 3)  

Langers fem faser: Langer (1995) menar att de fem faser hon pratar om inte har ett 

linjärt samband utan läsaren kan komma in och ut ur de olika faserna och inte 

nödvändigtvis gå mellan ett och två. Den första fasen är mötet mellan läsaren och 

texten där skapandet av föreställningsvärldar sker. Den andra fasen behåller 

läsaren i texten och läsaren skapar då också en större förståelse för samband i 

texten. I den tredje fasen stannar läsaren upp och samlar in den information hen 

fått och reflekterandet startar. Den fjärde fasen innebär för läsaren att hen kan se 
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på texten mer objektivt (Langer, 1995, s. 17). I den femte fasen (Langer, 2011) 

skapas någonting nytt och läsaren har nu skapat sig erfarenheter utifrån texten.  

4.3 Ordförståelse, stavning och ordförråd 

 
Hur elever stavar (ortografiska kunskaper) är någonting som forskarna Linnea C. 

Ehri & Julie Rostenthal beskrivit i artikeln ”Spelling of Words: A Neglected 

Facilitator of Vocabulary Learning” (i Journal of Literacy Research, 2007). När 

läraren högläser kan svåra ord visualiseras genom att skriva upp dem på tavlan så 

att eleverna ser hur de stavas. Alltså kan läraren medan pågående diskussion av 

ordets mening och betydelse även skriva ordet på tavlan för att synliggöra det för 

eleverna (Ehri & Rosenthal, 2007, 389-390). Andra förmågor såsom uttal och 

ordförståelse visade Ehris och Rosendahls (2007) forskning att elever utvecklar 

genom högläsning (Ehri & Rosendahl, 2007, s. 404-405).  

 

I artikeln ”Reading Storybooks to Kindergartners helps Them Learn New 

Vocabulary” (i Journal of Educational Psychology, 1994) presenterar Ehri och 

Robbins läsningens betydelse för elevers ordförråd (Ehri & Robbins, 1994, s. 54). 

Deras artikel påvisar även att elever före 10–16 års ålder inte lär sig nya ord genom 

enbart egen läsning då litteraturen innehåller så pass få obekanta ord för eleverna. 

Däremot lär de sig nya ord då de lyssnar till läsning under förutsättning att eleverna 

är engagerade och aktiva under läsningen. Om läraren dessutom aktivt diskuterar 

och reder ut de, för eleverna, obekanta orden kommer eleverna med stor sannolikhet 

ta till sig dessa nya ord (Ehri & Robbins, 1994, s. 55 & 60).  

 

Även Snow m.fl. (2005) har i sin forskning fått resultat som pekar på att det är av 

stor vikt att läraren beskriver de obekanta och svåra orden och sätter in dem i nya 

sammanhang för att eleverna ska behärska och lära sig dessa (Snow m.fl., 2005, s. 

193). 

Snow m.fl. visar i sin undersökning att olika typer av böcker kan hjälpa till att utöka 

elevernas ordförråd. Bilderböcker, stora böcker (så att alla elever ser text och bild) 

samt förutsägbara böcker är bra material att använda. De förutsägbara böckerna kan 

vara bra då det är samma ord som ofta återkommer vilket gör att eleverna befäster 

dessa ord bättre. När sådana böcker används kan eleverna ofta vara med och läsa 

högt också utan att känna sig utpekad vilket är ytterligare ett sätt att befästa orden 

(Snow m.fl., 2005, 196). 

4.4 Läsning av skönlitteratur  

Under åren 2000-2004 har Ewald genomfört undersökningar i fyra svenska 

grundskolor och som rör arbetet med litteraturen (Ewald, 2007, s. 15). Syftet med 

den studien var att ”belysa den betydelse läsning av skönlitteratur ges i skolans 

mellanår i början av det tjugoförsta århundradet.” (Ewald, 2007, s. 28). Läsning av 

skönlitteratur innebär inte enbart de tillfällen eleverna själva läser utan även 

högläsningsstunderna vilket blir relevant i denna undersökning. Resultatet av 

undersökningen, på en av de fyra undersökta skolorna, visade att lärarens 

högläsningsstunder var betydelsefulla för eleverna. De elever som vanligtvis inte 

läste och inte fann intresse i detta njöt ofta av högläsningsstunderna i klassrummet. 

Han menade att elever som hemifrån inte fått stimuleras via läsning kunde under 
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högläsningsstunderna i skolan få njuta och på så vis fasas in i skönlitteraturens värld 

där fantasi och språkinlärning finns. Han menar alltså att högläsningsstunderna ger 

eleverna mycket i elevernas språkutveckling bara av att finnas och framförallt för 

de elever som inte fått detta hemifrån. Ewald påvisar högläsningens betydelse för 

klassens läsande och lyssnande gemenskap vilket även stärker elevernas tilltro till 

läsning (Ewald, 2007, s. 266). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag har i denna undersökning valt att utgå från det sociokulturella perspektivet.  ”I 

ett sociokulturellt perspektiv uppstår kunskap aldrig i ett vakuum utan i ett 

sammanhang, i en social kontext” (Westlund, 2009, s. 20).  

 

Scaffolding, är ett begrepp som kommer användas i denna undersökning. Begreppet 

innebär stödstrukturer där läraren genom att individanpassa elevens lärande och 

utveckling bygger byggnadsställningar som genom lärandet utvecklas och byggs 

om. Tillslut ska eleverna förhoppningsvis klara sig själva genom sitt lärande. I ett 

socialt sammanhang lär alltså eleven vilket kopplas ihop med det sociokulturella 

perspektivet (Westlund, 2009, 123-124).  

 

Proximalzonsteorin även kallad ZPD är en teori som utvecklats av Vygotskij. Den 

hjälper till att beskriva hur utveckling och lärande sker hos människan och hur detta 

bör förstås (Säljö, 2014, s. 305). 

 

I sin bok Tänkande och språk beskriver Vygotskij den tänkande processen som så 

att begreppen som inte finns utvecklat hos skolbarnet kommer i samarbete med den 

vuxnes tänkande. Det innebär att barnet lär sig i samarbetet med den vuxne och 

kommer sedan kunna utföra det på egen hand (Vygotskij, 1999, s. 350-351).  

 

Enligt Vygotskij är tänkande och språk olika saker men någonting tätt 

sammankopplat. Språket är uppdelat i enstaka ord som tillsammans bildar en helhet 

medan tänkandet snarare representerar en helhet direkt och är på så vis mer 

omfattande. Han menar därför att processen mellan tanke och ord är komplicerad 

där tanken styckas upp och återskapas i ord (Vygotskij, 1999, s. 466). Han liknar 

”tanken vid ett svävande moln som släpper ifrån sig ett regn av ord.” (Vygotskij, 

1999, s. 466)   Perspektivet blir intressant att använda i denna undersökning då 

högläsning bidrar till att tankeprocesser drar igång samt att mötet med högläsning 

bidrar till diskussion och användande av språk och tänkande.  

 

Enligt den sociokulturella teorin lär barnet genom samspel med andra och 

kommunikationen är en brygga mellan barnet och dess omgivning. Det 

sammanhang och den kulturella kontext som barnet lever i är av stor betydelse för 

lärandet (Westlund, 2009, s. 21).  

 

Det sociokulturella perspektivet är ursprungligen Vygotskijs tankar om lärande, 

utveckling och språk. Människans språkliga redskap är någonting som utvecklas 

inom den kulturella gemenskapen. Dessa är, enligt Vygotskij, inte naturliga utan 

formas i våra traditioner och de är även föränderliga. Beroende på var i världen man 

bor lever man i olika språkliga traditioner (Säljö, 2014, s. 300).  

 

”Det är genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss, och 

språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld. Språket är vår partner i det 

mesta vi gör.” (Säljö, 2014, s. 301). För Vygotskij var det viktigt att inte särskilja 

språk och tänkande, utan visa på att dessa var tätt sammankopplade, dock inte 

identiska. Piaget ansåg att tänkandet var någonting som utvecklades medan språket 
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hakade på i den processen. Vygotskij ansåg snarare att det är genom språket och 

kommunikationen som människan blir en tänkande varelse (Säljö, 2014, s. 302).  
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6. Metod 
 

I detta avsnitt kommer metoden presenteras utifrån min förförståelse, val av metod, 

hur urvalet av informanter gått till samt hur de forskningsetiska övervägandena har 

tillgodosetts. Vidare presenteras genomförandet, databearbetning, tillförlitlighet och 

giltighet och sedan avslutas avsnittet med en beskrivning av informanterna. 

 
 
6.1 Val av metod 
 

Som en vidare studie efter examensarbete 1 kommer denna undersökning vara en 

intervjustudie där fem verksamma lärare på en F–3 skola intervjuas kring ämnet 

högläsning. Deras syn på högläsning kommer att speglas genom intervjun samt svara 

på hur arbetet kring detta går till.  

 

För att kunna besvara frågeställningarna har kvalitativ intervjumetod valts att 

tillämpas på en F–3 skola i Mellansverige. Metoden valdes för att få en fördjupad 

förståelse inom ämnet högläsning och för att få så uttömmande svar som möjligt 

valdes metoden halvstrukturerad intervju. Andreas Fejes och Robert Thornberg 

(2015) beskriver den som att intervjuaren har möjlighet att utifrån sina 

intervjufrågor ställa följdfrågor för att få ännu mer djupgående svar. Dessa frågor 

kan vara av typen ”Kan du utveckla ditt svar lite mer?” (Fejes & Thornberg, 2015, 

s. 166). Det är viktigt att frågorna är öppna och inte styrande på något sätt samt att 

jag som intervjuare inte ställer ledande frågor som visar vilken min åsikt är. Jag gick 

igenom frågorna och analyserade dessa flera gånger innan den första intervjun 

gjordes för att säkerställa att de svarade mot syftet och inte på något sätt styrde 

informanternas svar. (Larsen, 2009, s. 87). Då arbetet att ta fram intervjufrågor 

gjordes strävades efter enkla frågor som inte skulle innehålla svåra ord som kunde 

uppfattas svåra (Larsen, 2009, s. 89).  

 

Den kvalitativa metoden är tidskrävande då insamlandet och bearbetningen av 

material omfattande. En stor risk med den kvalitativa metoden är att informanterna 

kan svara det intervjuaren vill höra. Jag berättade dock innan intervjun att jag inte 

förväntade mig ett visst svar och att det inte heller fanns något svar som jag ansåg 

var rätt eller fel. Innan intervjuerna startades ställde jag några korta bakgrundsfrågor 

(se bilaga 1) dels för att få reda på informanternas utbildning men också för att enkelt 

starta intervjun.  

 

 
6.2 Urval  
 
Urvalet har begränsats till informanter som undervisar i förskoleklass, årskurs ett, 

två eller tre. Samtliga informanter innehar lärarlegitimation och har således 

genomgått lärarutbildning. De arbetar alla som mentorer på samma skola. Efter att 

ett utskick gjorts till samtliga lärare på en F–3 skola fick svaren avgöra vilka som 

blev de valda informanterna. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 156) bör antalet 

informanter i en intervjustudie vara 15+/-10 bedömningen gjordes att 5-6 

informanter skulle vara rimligt för tiden som fanns för examensarbetet.  
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Förfrågan skickades ut enbart till mentorer i klasserna och uteslöt musiklärare, 

idrottslärare och specialpedagogen på skolan. Detta för att försäkra mig om att de 

blivande informanterna undervisade i ämnet svenska vilket skapade en större chans 

att läraren högläser för sina elever.  

 

 
6.3 Forskningsetiska överväganden 
 
Eftersom jag skickat ut informationsbrev till alla informanter (se bilaga 2) innan 

intervjuerna gjorts där syftet med studien tydligt framgår har informationskravet 

uppfyllts. Samtyckeskravet uppfylls också genom informationsbrevet där det 

framgår att deras medverkan är helt frivillig och att de när som helst kan välja att 

avstå från medverkan. Materialet kommer inte användas i andra fall än i just denna 

undersökning och efter att studien är genomförd kommer inspelningarna samt det 

transkriberade materialet förstöras. De forskningsetiska kraven är alla tillgodosedda. 

Dessutom har jag informerat de medverkande om att de får ta del av inspelningen 

av intervjun samt av det transkriberade materialet om så önskas.  

 
1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål. (Björkdahl Ordell, 2007, s. 26-27) 

 
6.4 Genomförande  
 
Inför undersökningen skickades brev till samtliga lärare i en skola där 

förhoppningen var att kunna utföra samtliga intervjuer. Samtliga lärare svarade att 

de gärna medverkade i studien. Tidsbokningen fungerade därmed som en naturlig 

sortering av urvalet beroende på vilka som kunde delta. En lärare valdes dock bort 

då hon tagit examen två veckor tidigare och inte fått sin lärarlegitimation ännu. Alla 

intervjuer förutom en genomfördes under samma dag i ett konferensrum i skolan där 

vi inte blev störda. Jag valde att spela in intervjuerna för att få ett så bra flyt på 

intervjuerna som möjligt och för att inte missa väsentlig information samt för att 

kunna lyssna i efterhand för transkribering och analys.  

 

Frågorna samt informationsbrevet finns som bilagor i detta dokument (bilaga 1 och 

2). Följdfrågor som ibland ställdes finns däremot inte nedskrivna men de var av 

karaktären öppna frågor där informanten fick förfrågan om att utveckla sitt svar om 

jag inte riktigt kunnat förstå hur hen menat.  

 
6.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna gjorts och spelats in påbörjades transkriberingen av materialet. 

Inspelningen stoppades flera gånger för att inte missa någonting av vikt. Dessutom 

lyssnades inspelningarna igenom flera gånger för att kontrollera det transkriberade 
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materialet noggrant. Detta för att kunna få en så bra översikt över materialet som 

möjligt inför att analys skulle göras (Kvale & Brinkmann 2014, s. 220). Med hjälp 

av begrepp hämtade från det sociokulturella perspektivet samt utifrån Langers fem 

faser gjordes analysen på resultatet.  

Utelämnandet av hummanden och eventuella sidospår gjordes då detta ändå inte 

skulle komma till användning. Detta gjordes för att materialet skulle fungera som 

grund inför analys (Kvale & Brinkmann 2014, s. 222). Efter att transkriberingen 

gjorts delades svaren in efter intervjufrågorna för att få en tydligare övergripande 

bild.  

6.6 Beskrivning av informanter 

 
Jag har i denna studie intervjuat fem lärare som arbetar i förskoleklass, 1:an, 2:an 

eller 3:an. De är alla mentorer i en klass men vilken behörighet de har varierar. Jag 

kommer mer ingående beskriva varje informant nedan med påhittade namn för att 

säkra anonymiteten.  

 

Alex har undervisat i 18 år och tog examen 1999. Hennes utbildning är i grunden 

lärare ett – sju lärare med inriktning svenska och SO men är behörig i alla ämnen, 

förutom musik, bild och idrott, upp till år tre. Hon undervisar just nu i år 1 i alla 

ämnen förutom musik, bild och idrott.  

 

Charlie har undervisat i sex år och tog examen i januari 2015. Just nu undervisar 

hon alla ämnen förutom musik och idrott i år 2. Hennes utbildning är i grunden lärare 

F-6 med inriktning svenska och svenska som andra språk.  

 

Kim har undervisat i cirka 2 år och tog examen 2016. Just nu undervisar hon i alla 

ämnen förutom musik och bild i förskoleklass. Hennes utbildning är i grunden lärare 

i F-6 med inriktning SO. 

 

Robin har undervisat i 4 år och tog examen 2013. Just nu undervisar hon i alla ämnen 

förutom musik och idrott i år 2. Utbildningen i grunden är lärare i F-6 med inriktning 

svenska och svenska som andraspråk.  

 

Billie har undervisat i snart 17 år och tog examen 2000. Billie undervisar i alla 

ämnen förutom musik, idrott och engelska. Utbildningen i grunden är lärare 1-7 med 

inriktning svenska och SO. Hon har dessutom en förskollärarutbildning sedan 

tidigare.  
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7. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna med lärarna att presenteras. För 

att påminna läsaren om syfte och frågeställningar presenteras dessa igen för att 

sedan brytas ner i ytterligare frågor.  

 

Syftet med denna intervjustudie är att ta reda på hur högläsning används för att 

främja elevers språkutveckling av fem lärare i en F–3-skola i Mellansverige. 

Nedanstående frågeställningar konkretiserar syftet.  

 

 Hur beskriver lärarna arbetet med högläsning? 

 Vilka arbetssätt anser lärarna är mest effektivt för elevers språkutveckling 

genom högläsning?  

 
7.1 Högläsning – Hur ofta och när? 
Samtliga lärare har som intention att läsa högt för eleverna varje dag. En lärare 

säger att hon inte läser riktigt varje dag men så ofta som hon kan och när tillfälle 

ges läser hon ofta en längre stund. Dessutom säger fyra av fem lärare att de oftast 

läser för eleverna någon gång under förmiddagen.  

 

Alex berättar att hon försöker läsa högt för eleverna en gång om dagen. Oftast 

lägger Alex in dessa högläsningsstunder på förmiddagen, på slutet av dagen eller 

när hon får en stund över. Hon säger: 

 
Jag försöker få in högläsning varje dag och oftast på förmiddagen då jag 

upplever att denna elevgrupp har störst ork att koncentrera sig på att lyssna. 

Ibland kan det vara så att det inte hinns med på förmiddagen men då brukar 

jag finna tid lite senare under dagen eftersom jag tycker det är så pass viktigt. 

 

Charlie anger att hon läser högt varje dag cirka 20 minuter oftast på förmiddagen 

då det passar den grupp hon har just för tillfället.  

 

Även Kim menar att hon läser varje dag för barnen och även hon på förmiddagen 

samtidigt som barnen äter frukt. Hon säger: 

 
Jag brukar ofta läsa samtidigt som eleverna äter sin frukt på förmiddagen. 

Det är ett väldigt bra sätt att få eleverna att äta sin frukt i lugn och ro och inte 

stressa i sig den när de springer runt på skolgården. Det får dem ofta att 

faktiskt koncentrera sig på det de lyssnar till. Det är en väldigt mysig och 

lärorik stund. Jag kan liksom känna hur eleverna tar till sig det som de lyssnar 

på.   

 

Robin hävdar att hennes intention är att läsa högt för eleverna varje dag men att det 

sällan blir så. När hon försöker dra ett genomsnitt så säger hon att det är ungefär 

tre gånger i veckan.  

 

Billie säger under sin intervju att hon läser högt för sina elever varje dag. Oftast 

läser Billie för barnen på förmiddagen efter den första kortare rasten då eleverna 

samtidigt äter frukt.  
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7.2 Vad ger högläsning eleverna och hur samspelar högläsning och 
språkutveckling? 
 

En sammanställning av lärarnas svar på frågan vad högläsningen ger eleverna är att 

högläsning är en stor faktor som bidrar till utvecklandet av elevers läsförståelse, 

språkutveckling, koncentration och lugn i klassrummet. Successivt utvecklas 

läsförståelsen genom att lärarna tillsammans med eleverna får diskutera det lästa och 

resonera sig djupare kring texten. Dessutom får de en chans att diskutera och förstå 

svårare ord samt att eleverna lär sig ställa frågor till texten vilket bidrar till en 

djupare förståelse. Eleverna lär sig även att lyssna vilket är effektivt vid inlärning 

över lag. Språket utvecklas tillsammans med deras ordförråd och fantasin vid 

skapandet av bilder då eleverna får lyssna till text.  

 

Lärarna berättar alla om att språket utvecklas genom högläsning eftersom man som 

pedagog kan hjälpa till att styra samtal och stanna upp vid komplicerade ord. 

Dessutom kan pedagogen visa hur språket kan användas genom användandet av 

gester och olika röster. För de mindre barnen kan språket utvecklas genom att 

samtala kring bilder de ser i böckerna.  

 

Alex anser att högläsning ger väldigt mycket. Hon säger att allt som har med läsning 

att göra hjälper högläsning till med. Barnen får höra skönlitteratur, de får en chans 

att förhålla sig till det lästa genom samtal, de kan ställa frågor och få hjälp att förstå 

texten och reda ut svåra ord samt att pedagogen får en chans att diskutera det lästa 

vilket hjälper eleverna med deras egen läsning.  

 

När det gäller samspelet mellan högläsning och språkutveckling menar Alex att det 

samspelar mycket. Hon säger att om barnen aldrig får lyssna till läsning så tror Alex 

att deras eget språkförråd inte utvecklas på så vis som det potentiellt sätt skulle 

kunna göra. Det är genom högläsning och böcker som språkutveckling sker anser 

Alex. Dessutom påpekar hon att det är viktigt att man som pedagog läser och inte 

väljer att låta barnen lyssna på en ljudbok då det blir en annan dialog om du som 

lärare kan stanna upp i texten och samtala om orden.  

 

Enligt Charlie är högläsningen en viktig del i hela läsprocessen. Hon menar att 

eleverna lär sig mer om läsförståelse då hon högläser eftersom hon alltid samtalar 

om boken vilket i sin tur hjälper eleverna att själva resonera kring böcker de själva 

läser.  

 

När det handlar om samspelet mellan högläsning och språkutveckling menar Charlie 

att det framförallt är genom att eleverna lär sig att lyssna till texter. Dessutom 

utvecklas språket då hon vid högläsning stannar upp vid komplicerade ord. Charlie 

trycker många gånger på boksamtalets vikt för elevers förståelse av boken. Hon 

menar att de förlorar mycket på att inte få samtala om det de lyssnar till. Några 

argument som hon ger är att eleverna stärks i sitt självförtroende då de får prata om 

boken, dra kopplingar till verkligheten och se mönster och hon menar att det 

kommer hjälpa dem så otroligt mycket i deras egen läsning vilket hon menar är 

grunden till allt lärande.  
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Kim säger att högläsningen ger mycket exempelvis lär de sig att lyssna och de ställer 

frågor som leder till att boken diskuteras. Detta är en bra början till läsförståelse 

säger Kim.  

 

Samspelet mellan högläsning och språkutveckling är också tydligt säger hon. Dock 

ännu tydligare när det är kapitelböcker som läses för eleverna. Kim påminner om att 

det just nu, i förskoleklass, är mycket barnböcker med mycket bilder i som de läser 

vilket kan innebära att språkutvecklingen inte blir lika tydlig.  

 

När Robin pratar om vad högläsning ger eleverna trycker hon hela tiden på att 

språket utvecklas och deras fantasi får spira och utvecklas. Robin säger ”Jag ser 

liksom hur eleverna skapar inre bilder medan jag läser.” vilket hon senare påpekar 

är en fantastisk känsla. 

 

Språkutveckling och högläsning menar Robin är tätt sammankopplade. Framförallt 

anser hon att eleverna vinner mycket i sitt utvecklande av språket då Robin läser 

högt och visar hur hon använder sig av språket och kanske gör olika röster. De får 

höra nya ord som de stannar upp vid och samtalar om och ha diskussioner kring.  

 

Enligt Billie ger högläsning eleverna ett bredare ordförråd, fantasi, kreativitet genom 

att de skapar sig bilder. Detta menar Billie sker succesivt genom att böckerna 

innehåller färre bilder ju högre upp i åldrarna eleverna kommer. Dessutom ger 

högläsning eleverna träning i koncentration, att kunna sitta ner och lyssna samt att 

följa och återberätta det som de lyssnat till.  

 

Språkutveckling och högläsning är sammankopplade enligt Billie på så vis att små 

barn inte klarar av avancerade böcker med få bilder. För mindre barn, menar Billie, 

hjälper högläsning språkutvecklingen genom samtal om det lästa men också mycket 

kring de bilder som finns i böckerna, frågor som ”Vad ser du? och vad tror du 

kommer hända sen?” är viktiga och användbara för att träna eleverna i språket. 

Dessutom menar hon att det är viktigt att få eleverna att räcka upp handen om de 

hör ord de inte förstår så att de i klassen kan reda ut olika ord och begrepp vilket 

också stöttar elevers språkutveckling. Billie undervisar i förskoleklass nu men 

menar att när eleverna är äldre kan man även ge uppgifter kopplat till högläsning 

där de exempelvis ska leta dubbeltecknade ord och så vidare. Detta hjälper eleverna 

i språkutveckling och stavning enligt Billie.  

 

7.3 Val av högläsningsbok 
 
För det mesta sker valet av högläsningsbok omsorgsfullt genom att lärarna väljer 

böcker efter aktuella teman. Det kan handla om ett arbete kring exempelvis djur men 

också eventuella meningsskiljaktigheter som i klassen är aktuella. Två lärare menar 

att de vet att det är viktigt att valet av bok sker noggrant men att det inte alltid hinns 

med. De menar att det ändå är bättre att läsa än att inte läsa högt alls om planeringen 

inför det inte hinns med.  

 
För Alex sker valet av högläsningsbok på olika sätt beroende på hur klassen för 

stunden mår. Alex berättar att hon ibland väljer böcker från en serie som hon tror 

kan locka till vidare läsning. Hennes förhoppning är då att eleverna väljer att låna 

en bok i denna serie.  
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Då Charlie ska välja högläsningsbok tänker hon framförallt på att boken ska ligga 

på en bra nivå för deras ålder. Dessutom tycker hon det är viktigt att läsa olika 

klassiker under tiden eleverna går på lågstadiet. Just nu säger hon att de arbetar med 

Astrid Lindgrens böcker. Det kan också vara så att hon utgår från ett ämne som för 

stunden är aktuellt i klassen samt att det ska vara en skönlitterär avkoppling vilket 

är viktigt att tänka på vid val av bok.  

 

När Kim väljer högläsningsbok är det inte alltid noga genomtänkt. Vissa dagar väljer 

hon en bok i farten medan det ibland är mer genomtänkt och kopplat till teman som 

är aktuella i klassen. Kim berättar att de just nu läser enklare böcker med mycket 

bilder i.  

 

Robin väljer högläsningsbok väldigt olika beroende på tillfälle. Ibland sker det 

spontant på en lunchrast medan det andra gånger sker mer planerat och då hon läser 

igenom den valda boken innan hon läser den för klassen för att kunna planera 

någorlunda huruvida diskussionerna kan bli. Ibland väljer hon dessutom bok utifrån 

något tema som klassen arbetar med eller som är aktuellt i klassen. Robin menar 

även att det gäller att känna sin klass och veta vad som fungerar och inte.  

 

För Billie är valet av högläsningsbok väldigt viktigt. Detta sker aldrig spontant utan 

är alltid genomtänkt och ska koppla till någonting som i stunden arbetas med i 

klassrummet. Exempelvis studeras för stunden ett visst djur vilket kan utnyttjas i 

högläsningen också och valet av bok sker då därefter.  

 
7.4 Arbetet med och planering av högläsning 
 
Lärarnas planerande av högläsningen får inte stort utrymme. Däremot finns ofta ett 

inarbetat sätt som pedagogerna använder sig av. Dels använder de ofta läsfixarna 

för att modellera lässtrategier för eleverna samt för att få eleverna att vara aktiva 

lyssnare. Vissa böcker stimulerar till samtal medan andra är mer trögstartade vilket 

gör att det kräver olika mycket planering inför detta.  

 
Alex berättar att planeringen av högläsning inte sker på samma sätt som övrig 

lektionsplanering. Hon använder sig dock alltid av läsfixarna från en läsande klass 

för att få eleverna att börja tänka och diskutera läsningen. Högläsning är enligt Alex 

någonting hon plockar upp när tillfälle och tid ges. Däremot hävdar Alex att det 

alltid finns en pedagogisk tanke med det hon gör samt att hon alltid försöker väva 

in läsfixarna i läsningen. Vissa böcker ger mer diskussion om innehållet i texten 

medan andra ger mer diskussion kring svåra ord hävdar Alex.  

 

Arbetet med och planeringen av högläsning sker lite olika för Charlie beroende på 

ämne och bok. Om det finns en filmatisering av boken tycker Charlie att det kan 

vara bra att avsluta arbetet kring boken med den. Dessutom samtalar hon och hennes 

elever ofta om att det är så viktigt att få skapa sina egna bilder innan de ser filmen 

eftersom de då får arbeta med sin kreativitet. Charlie säger tillslut att det helt enkelt 

är helt beroende av vilken bok de läser huruvida arbetet med boken går till.  

 

Kim säger att hon sällan planerar sina högläsningslektioner men att det kan vara så 

att valet av bok kan vara planerat. Det är alltid en tidsfråga säger Kim med tanke på 
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att det är så mycket annat som ska in är just högläsning en sådan del som mer flyter 

på.  

 

Robin menar att hon under utbildningen till lärare hade en syn på hur hon skulle 

planera och förbereda sina högläsningsstunder väldigt mycket mer än som det ser ut 

i dagsläget. Det sker oftast spontant för Robin men samtidigt menar hon att det 

absolut är bättre att eleverna får lyssna till högläsning ändå trots att hon inte själv är 

vidare förberedd.  

 

Billies högläsningsstunder är ofta planerade på samma sätt. Det är viktigt att inte 

starta högläsningen innan eleverna kommit till ro samt att de inte ligger ner om de 

inte får och så vidare. Detta för att det inte ska bli några konflikter i samband med 

högläsningen.  

 

7.5 Högläsning och dess funktioner 
 
En funktion som pedagogerna berättar högläsning hjälper till med är att skapa lugn 

i klassen. Det är ett sätt att samla elevgruppen och ett sätt att få elevernas 

uppmärksamhet på. Dessutom menar en pedagog att läsning är grunden till lärande 

vilket gör att högläsningens funktioner är att lära eleverna läsförståelse. 

Språkutveckling, fantasi och lyssnandet är funktioner som leder till att eleverna så 

småningom blir mindre hämmande i sitt skrivande. Den gemensamma 

läsupplevelsen är även någonting viktigt i högläsning.  

 
Att få klassen att bli lugn är en funktion som högläsning har enligt Alex. Dessutom 

menar Alex att det är ett bra sätt att få eleverna litterärt intresserade samt att de olika 

läsfixarna med dess olika funktioner ger ett stöd i högläsningens syfte. Vidare menar 

Alex att högläsning får elever att må väldigt bra. Alex säger att de flesta barn njuter 

alltid av högläsning om du som pedagog är entusiasmerande och lyckas få med 

eleverna in i skönlitteraturens värld.  

 

Kim menar att högläsning har många funktioner bland annat att samla gruppen och 

skapa lugn. Hon menar att det är ett jättebra sätt att få träna på att lyssna genom 

högläsning. När eleverna lyssnar får de skapa sina egna bilder och inte bli matade 

med redan färdiga bilder. Kim anser att eleverna matas med väldigt mycket tv och 

active board (interaktiv tavla) då är högläsning optimalt att bryta av med.   

 

Även Robin hävdar att högläsningens funktioner är många. Hon trycker återigen på 

språkutveckling, lyssnandet och fantasin som gör att eleverna blir mindre hämmade 

i sitt eget skrivande.  

 

Enligt Billie fyller högläsning många funktioner. Lyssnandet, samla gruppen och 

den gemensamma läsupplevelsen är några sådana. Hon menar att uppleva någonting 

tillsammans skapar gemenskap och någonting klassen kan återkoppla till i senare 

situationer. Däremot säger Billie att den lugna stunden inte alltid blir lugn och inte 

heller bör vara det eftersom syftet ibland kan handla om inlärning och då är det inte 

lugnet vi är ute efter. 

 

 

 



 20 

7.6 Sammanfattning   
 

Samtliga lärare menar att högläsningen är viktig och de vill alla läsa en stund varje 

dag. Detta är inte alltid någonting som hinns med men i de flesta fall menar 

pedagogerna att det är en så pass viktig undervisningsmetod att det inte går att välja 

bort den stunden.  

 

Högläsningen är en del i arbetet med elevernas läsförståelse där pedagogerna direkt 

kan vara delaktiga och modellera olika strategier för inlärning. Detta sker ofta till 

hjälp av de så kallade läsfixarna som angriper texten från olika håll genom att 

eleverna tar olika roller såsom reportern som ställer frågor till texten eller cowboyen 

som samlar in den viktigaste informationen i texten.   

 

Högläsning ger mycket i form av språk, fantasi och som tidigare nämnts 

läsförståelse. Eleverna får tillsammans med klassen en gemensam upplevelse och 

kan därefter diskutera vad de fått lyssna till och utvecklas därefter språkligt och får 

en djupare förståelse för det lästa. De kan tillsammans reda ut svårare ord och sätta 

in dessa i nya sammanhang för att fördjupa förståelsen ytterligare. Förhoppningen 

är att eleverna så småningom ska kunna applicera detta på deras egen läsning så att 

de själva stannar upp och ställer frågor till texten och reder ut oklarheter vilket bidrar 

till en förståelse av texten. 

 
Beträffande detta resultat blir det tydligt att pedagogerna anser att högläsning är en 

viktig del i deras undervisning. De är alla måna om att läsa högt för eleverna varje 

dag och anser att det är en betydelsefull del i elevernas språkutveckling samt 

fortsatta läsutveckling. De har förhållandevis lika beskrivningar kring vad 

högläsning ger eleverna samt vilka arbetssätt som är de mest fungerande. 

 
7.7 Resultatanalys utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt Langers 
fem faser  
 
Informanterna motiverar ofta sina tillvägagångsätt på sätt som är som hämtade från 

den sociokulturella teorin. De framhåller hur viktig den gemensamma 

läsupplevelsen är, och hur den kan användas i vidare diskussioner i gruppen. 

 

Begreppet Scaffolding innebär stöttning i och med lärande. Den med kunskap stöttar 

alltså den med mindre kunskap för att utveckla sitt lärande. Den lärande leds in i ny 

kunskap och erövrar successivt den för att tillslut kunna ”lämnas ensam”  med den 

nyförvärvade vetskapen (Säljö, 2014, s. 306). Några av de intervjuade lärarna 

beskriver just högläsningens betydelse för elevernas läsförståelse när de läser själva. 

Detta kan ses utifrån scaffollding-begreppet med tanke på att eleverna därmed ges 

stöttning i och med att lärarna menar att de modellerar användbara metoder för 

djupare förståelse av den lästa texten. En lärare hävdar att eleverna senare kommer 

kunna använda sig utav dessa sätt att angripa en text vid enskild läsning. Lärarna 

hävdar dels att en läsande klass är ett bra redskap för att visa eleverna hur de kan gå 

tillväga när de angriper texten. Genom högläsning kan lärarna använda läsfixarna 

för att konkretisera möjliga angreppssätt på texten. Genom samtal under och efter 

läsningen menar lärarna att språket utvecklas hos eleverna med tanke på att en 

djupare diskussion förs dels om ord samt om innehåll i texten. Det tränar eleverna i 

deras språkanvändning vilket sker med hjälp av en lärare som leder samtalet och 
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alltså leder in ny kunskap och får eleverna att succesivt bli mer självständiga i sitt 

tänkande kring språket. Lärarna blir då stöttepelare för elevernas vidare utveckling 

av språket samt deras senare angripande av nya texter.  

  

Proximala utvecklingszonen-ZPD är, som tidigare nämnts, ett begrepp som 

Vygotskij beskrivit. Det inbegriper Vygotskijs sätt att se på lärande som en ständig 

process som hela tiden pågår (Säljö, 2014, s. 305). Mötet med eleverna i deras olika 

utvecklingszoner är väsentligt. Skillnaden mellan deras utvecklingszoner bör 

bemötas på individanpassad nivå för att eleverna ska lyckas utvecklas och ta till sig 

ny kunskap (Säljö, 2014, s.120). Elevernas olika utgångspunkter och förutsättningar 

är någonting som blir centralt i den proximala utvecklingszonen med tanke på att 

läraren då ser på lärandet som individuellt och att den lärande är beroende av att lära 

i den utvecklingszon hen är i. Att individanpassa högläsningen är ingenting de 

intervjuade lärarna pratar om och därför framgår det inte av resultatet om lärarna 

förhåller sig till utvecklingszonerna. Däremot menar samtliga informanter att 

eleverna utvecklas språkligt i och med samtal kring det lästa och då också efter sin 

egen förmåga. På så sätt är högläsningen individanpassad. När det kommer till valet 

av bok säger lärarna att det ofta sker beroende på viket tema som är aktuellt i klassen 

och att boken ska vara på rätt nivå för eleverna. Att välja en bok som är på rätt nivå 

för en hel klass bör vara svårt och måste då ske generaliserande och inte 

individanpassat för varje elev. Ett aktuellt tema som klassen arbetar med kan 

däremot vara relevant för samtliga elever om temat är styrt utifrån vad som ska läras, 

exempelvis ett arbete om rymden. Om valet av temat sker utifrån en grupp i klassen 

som exempelvis bråkar mycket är det enbart individanpassat för just den delen av 

klassen det gäller. Lärarna talar om vikten av att eleverna frågar vad ord betyder när 

de inte förstår dessa. Detta snuddar vid individanpassad undervisning i högläsningen 

men kräver att varje elev faktiskt frågar när ett ord läses som hen inte förstår.   

 
Utifrån Langers modell och de fem faser som beskrivs där ska en analys av resultatet 

göras. Denna modell går likväl att applicera på högläsning som tyst egen läsning. 

Enligt Langers modell kan eleven lära sig att röra sig in och ut ur texten vilket krävs 

för avancerad läsning. De intervjuade lärarna beskriver alla att de använder sig av 

en läsande klass när de arbetar med högläsning. En läsande klass beskriver liknande 

frågor och arbetssätt kring den lästa texten. ”Att vara utanför” kan exempelvis liknas 

med spågumman ur en läsande klass som förutspår vad texten ska handla om, där 

eleverna får utveckla sin fantasi och kliva ur texten. Den tredje fasen i Langers 

beskrivning handlar om att stanna upp, reflektera kring det lästa och samla ihop den 

information hen fått ut av texten vilket kan liknas med cowboyen från en läsande 

klass som samlar in det viktigaste ur texten med sitt lasso. Alltså utgår lärarna från 

liknande sätt att arbeta på som Langers modell tar upp. Langers modell är användbar 

vid planering samt vid reflektion av undervisning. Det är svårt att säga hur lärarna 

använder sig av detta i sin planering av högläsning då lärarna i intervjuerna beskriver 

att de sällan lägger ner mycket tid på planering av högläsningen. De 

föreställningsvärldar som Langer beskriver kan liknas vid konstnären ur en läsande 

klass där läsaren bildar sin egen bild av historien och av dess innehåll i form av 

personer och platser.  
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8. Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 
 

När intervjufrågor formulerades var det viktigt att frågorna svarade mot syftet och 

de två frågeställningarna som konkretiserar syftet med studien. Möjligtvis skulle fler 

av frågorna varit inriktade på just samspelet mellan högläsning och språkutveckling 

för att få mer uttömmande svar kring detta. Trots analyserandet av intervjufrågorna 

kom alltså brister att visas efter intervjuerna hade gjorts. Detta kan ses som en 

svaghet i studien med tanke på att resultatet inte ringar in detta samspel. Dock 

ställdes frågor kring språkutveckling och högläsning men svaren blev mer 

uttömmande när informanterna fick svara på mer öppna frågor.  

 

Den geografiska spridningen saknas med tanke på att lärarna arbetar på samma 

skola. Detta behöver nödvändigtvis inte ha någon betydelse för resultatet med tanke 

på att lärarna på den intervjuade skolan arbetar individuellt med just högläsning 

oavsett om svaren senare visat på ett liknande arbetssätt. Resultatet svarar dock 

enbart utifrån dessa fem lärares arbetssätt och beskrivning av arbetet med 

högläsning. Materialet hade blivit för stort att hantera om jag valt att intervjua fler 

än fem lärare vilket leder till att metoden är adekvat för undersökningens syfte.  

 

Undersökningens reliabilitet styrks då arbetet utförts noggrant och min strävan hela 

tiden varit att vara så tillförlitligt som möjligt (Larsen, 2009, s.81). Däremot blir 

intervjumetoden en svår metod då det gäller reliabiliteten eftersom den alltid kan bli 

olika beroende på vem som intervjuas samt att informanten kan påverkas av 

situationen. Däremot användes samma intervjumaterial vid alla intervjuer vilket 

innebär att risken minimeras (Larsen, 2009, s. 81).  

 

Validiteten stärks eftersom intervjufrågorna utformats efter studiens syfte. Enligt 

Larsen (2009) handlar validiteten om att studien svarar mot det utformade syftet 

(Larsen, 2009, s. 80). I detta fall har intervjufrågorna utformats efter syftet och har 

korrigerats efter hand innan de användes.  

 

Noggrannheten i metoden samt att jag tagit hänsyn till de forskningsetiska 

principerna visar att studien stärks i tillförlitligheten. Detta innebär att en forskare 

skulle kunna genomföra studien på samma sätt som jag tidigare gjort. Däremot kan 

det vara svårare att hävda att reliabiliteten är hög i studien då informanterna kan ha 

blivit påverkade av mig som intervjuare.  

 
8.2 Resultatdiskussion 
 

Hur beskriver lärarna arbetet med högläsning? 
 
Samtliga informanter i denna studie hävdar att de högläser och deras intention är att 

göra det varje dag.  

 
Ewald (2007) visade att högläsningsstunderna gav mycket när det handlade om att 

stimulera elevernas lust till läsning. Även de elever som i vanliga fall inte 
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uppskattade att själva läsa njöt av högläsning vilket Ewald (2007) tolkade var ett 

sätt för dessa elever att succesivt processas in i läsandet. Högläsning är alltså en bra 

ingång till vidare läslust och intresse. Kim och Robin som båda påpekade att valet 

av bok inte alltid är vidare genomtänkt menar att det ändå är viktigt att läsa och det 

är värre om de väljer bort detta moment för att de själva inte hunnit läsa igenom 

boken.  

 
Eleverna tränas i att lyssna vilket bygger elevers ordförråd och omvärldskunskap 

menar Westlund (Westlund, 2009, s.179). Lundberg och Herrlin anser att 

”högläsning borde vara en mänsklig rättighet” (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 71). 

Två av informanterna menar att det är viktigt att de läser högt trots att planeringen 

inför (val av bok) inte skett genomtänkt alla gånger. Den positiva läsupplevelsen 

förs vidare till barnets egen läsning (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 71) vilket samtliga 

informanter även hävdar.  

 

Alex menar att det är skillnad mellan hennes planerande av högläsningsstunder och 

planering av övrig undervisning. Däremot menar hon att hon alltid arbetar efter ett 

visst mönster och ett tankesätt där det viktiga är att få eleverna att tänka och 

diskutera läsningen. Även Kim och Robin berättar att de sällan planerar sina 

högläsningsstunder så väl. På samma sätt som Alex berättar om att det alltid finns 

en pedagogisk tanke med högläsningen menar även Kim och Robin att de använder 

högläsningens syfte för inlärning och har en tanke med det som sägs och görs utan 

att vara vidare förberedd. Det är svårt att avgöra vilken förberedelse som krävs för 

en erfaren lärare inför ett högläsningsmoment. Däremot bör läraren ha kännedom 

om ord som eleverna behöver hjälp med att förstå, annars uteblir den möjlighet till 

att utveckla de ortografiska kunskaperna som Ehri och Rosendahl (2007, s. 389–

290) menar att högläsningen kan bidra till. Snow m.fl. (2005) menar att det är av 

stor vikt att läraren förbereder sig inför högläsning. Att läsa igenom den tänkta 

högläsningsboken bör vara en grundläggande förberedelse för att få eleverna att få 

ut så mycket som möjligt av det lästa. 

 
Både Charlie och Billie beskriver planeringen av högläsningen mer omsorgsfullt än 

de andra. De är båda måna om att det tänkta syftet med högläsningen också blir 

gjort. Billie beskriver att högläsningsstunderna ofta är planerade på samma sätt för 

att skapa trygghet hos eleverna. Charlie berättar att planeringen av högläsning sker 

olika beroende på vilken bok de läser. Langers fem faser beskriver utvecklingen som 

sker när någon lär sig att läsa och därmed hur viktig denna medvetenhet då planering 

av högläsning sker. Charlies och Billies planering närmar sig det tankesättet men är 

däremot inte fullt så välbeskrivna. De andra tre vars planering nästintill uteblivit 

snuddar inte alls vid Langers modell. Det blir tydligt att lärarna i vissa fall anser att 

det är bättre att högläsa än inte högläsa alls.  

 
Snow m.fl. (2005) visade i sin forskning att samtal om de för eleverna obekanta ord 

är av stor vikt för elevernas språkutveckling vid högläsning. Alla fem pedagoger 

som i denna undersökning har intervjuats påpekar att de alltid oavsett försöker få 

eleverna att fråga så fort ett obekant ord sägs.  

 
Vygotskij menade att språket och tänkandet är tätt sammankopplat och att det är 

genom kommunikationen vi kan uttrycka oss (Säljö, 2014, s. 301-302). Hela tiden 

tränas eleverna i gemenskap och sammanhang för att senare kunna lämnas mer 
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självständiga i sin läsning. Lärarna i denna undersökning beskriver sitt arbete med 

högläsning som viktigt och att det är där de kan stötta eleverna (scaffolding) genom 

att modellera strategier för djupare förståelse av texten. Efter en lyssnande aktivitet 

krävs det alltså att barnet, tillsammans med en vuxen, samtalar om den just 

förvärvade kunskapen för att faktiskt etablera och befästa tankar kring texten. Den 

vuxna stöttar (scaffolding) och modellerar alltså möjliga angreppssätt för förståelse. 

Detta för att eleverna senare ska kunna lämnas med sin egna läsning och veta hur 

det är möjligt att angripa den.   

 

Utifrån den sociokulturella teorin blir högläsning ett betydelsefullt redskap då det 

ofta lockar till diskussion och funderingar. Lyckas läraren skapa ett klimat där 

tänkande och språk får utrymme och där eleverna faktiskt vågar uttrycka sina 

funderingar kan eleverna utifrån detta nå långt i sitt tänkande. Om eleverna vågar 

uttrycka sig kan även undervisningen anses vara mer individanpassad och då kan 

eleverna utvecklas i sin proximala utvecklingszon. Dessutom får eleverna möjlighet 

att träda in i världar som de annars kanske inte skulle gjort. De elever som inte har 

fått lyssna till läsning i hemmet kompenseras för detta genom att läraren läser för 

klassen.  

 

Kunskap måste alltså samtalas om, enligt den sociokulturella teorin, och bör inte 

och kan inte uppstå ur ett vakuum (Westlund, 2009, s.20). Detta går hand i hand 

med resultatet i denna undersökning då samtliga lärare talar om boksamtalet i 

samband med lyssnandet. Samtidigt som lärarna vill att eleverna ska lära sig att 

lyssna vill de också att eleverna ska lära sig att fråga när de hör ord de inte förstår 

samt samtala om det lästa på olika sätt med hjälp av de olika läsfixarna. Den 

proximala utvecklingszonen som tidigare nämnts är viktig att förhålla sig till. 

Läraren har möjlighet att individanpassa högläsningen om eleverna lär sig att 

samtala och faktiskt vågar ta den platsen som krävs för att samtal ska kunna föras. 

Om detta sker kan diskussioner ledas framåt efter klassens och elevernas förmåga 

och nivå. Läraren Charlie beskriver modellerandet i högläsning som viktigt för att 

hjälpa eleverna i sin läsförståelse och för att tillslut kunna behärska detta på egen 

hand och se dessa mönster själv. Detta rimmar väl med Vygotskijs tankar om att 

barnet lär tillsammans med den vuxne (scaffolding) för att sedan kunna utföra saker 

på egen hand (Vygotskij, 1999, s. 350-351).  

 

Planeringen av högläsning bör enligt Skolverket ske för att träna elevernas 

läsförståelse. Modellen bygger på Langers fem faser som också är beskrivna där 

(Skolverket, 2015, s. 1). Samtliga lärare i denna undersökning menar att de ofta 

använder sig av läsfixarna när de högläser men en så välplanerad undervisning som 

modellen från skolverket finns inte hos någon. De är alla medvetna om och försöker 

ofta planera högläsning kring det ämne som i stunden är aktuellt i klassen. Forskning 

talar både för högläsning utan vidare planering samt för högläsning där eleverna är 

aktiva och medvetna om processen.  

 

Billie anser precis som Jönsson (2007) att den gemensamma läsupplevelsen är viktig 

för elevernas läsförståelse och inlärning. Alla kan på så vis tillsammans vara 

delaktiga i processen och de blir tillsammans medskapare av någonting nytt. Jönsson 

(2007) menar även att innehållet i texten kommer fram till eleverna på ett mycket 

tydligare sätt när en redan läskunnig för fram texten.  
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Delarna ur läroplanen som beskriv i inledningen finns alla representerade i lärarnas 

samtal kring elevernas utveckling och vikten av högläsning. De ska enligt lärarna 

träna på att kommunicera och förstå texter genom samtal kring den höglästa boken. 

Att ämnet ska syfta till att utveckla språket är för lärarna grundläggande vilket blir 

tydligt under intervjuerna då de säger att de vill att eleverna ska kunna använda det 

svenska språket.  

 

Enligt Caroline Libergs analys av 2006 års PIRLS-resultat minskar antalet 

avancerade läsare och antalet svagare ökar. Hon menar att högläsning kan vara ett 

bra sätt att visa lässtrategier för eleverna (Skolverket, 2016, 11 jan). Detta är i min 

undersökning enbart en pedagog som är inne på. Charlie pratar i termer om att hjälpa 

eleverna med strategier för förståelse av det lästa vilket i förlängningen hjälper 

elevernas egen läsning.  

 

Lundberg och Herrlin (2014 s 71) menar att högläsning bör vara en mänsklig 

rättighet vilket de intervjuade lärarna möjligtvis håller med om med tanke på att de 

alla är måna om högläsningen och alla förutom en läser högt varje dag. Hon som 

inte läser varje dag strävar mot att göra det och vill göra det men menar att det är 

mycket annat som kommer emellan. Ett så tungt påstående som att säga att 

högläsning är en mänsklig rättighet anar jag handlar om ett retoriskt grepp som 

innebär att högläsning är någonting alla barn bör få ta del av.  

 
Vilka arbetssätt anser lärarna är mest effektivt för elevers 
språkutveckling genom högläsning?  
 

Alex menar att högläsning stödjer elevernas egen läsning. Dels hjälper den till att 

främja elevernas egen läsning, barnen får lyssna till skönlitteratur, får förhålla sig 

till det lästa genom att samtala om texten, de kan ställa frågor om läsningen och reda 

ut eventuella svårigheter. Samspelet mellan högläsning och språkutveckling är 

starkt menar Alex. Hon menar att om barnen aldrig får lyssna till högläsning 

utvecklas deras språkförråd knappt då det är genom högläsning och böcker som 

språkutvecklingen faktiskt sker. 

 

Det Alex beskriver syns i forskningen. Alex säger att barnens språk utvecklas genom 

att de får lyssna till högläsning vilket i sig inte finns beskrivet i någon forskning jag 

kunnat finna. Det som tidigare beskrivits om Ewald (2007) och hennes forskning 

som visade att högläsning var viktigt för elever som vanligtvis inte läser för att 

främja lusten till läsning är tydligt men att språket utvecklas bara genom att lyssna 

till läsning finns inte beskrivet. Forskning från Snow m.fl. (2005) visade att språket 

utvecklas hos barnen om de obekanta ord beskrivs och om de dessutom får höras i 

nya sammanhang. Högläsning har många vinster enbart genom att finnas men för 

just språkutveckling tycks boksamtal och att stanna upp i texten för att beskriva ord 

vara av stor vikt.  

 

Snow m.fl. (2005) skriver i sin forskning om vikten av att samtala innan, under och 

efter läsningen vilket samtliga lärare i denna undersökning menar är ett effektivt 

arbetssätt när det gäller elevers språkutveckling. Lärarna i denna undersökning 

menar att det är ett bra arbetssätt men inte ett arbetssätt som alltid sker.  
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Samtliga lärare anser att språkutvecklingen samspelar med högläsning. De är alla 

medvetna om att det är viktigt att stanna upp i texten och samtala om svåra ord och 

diskutera innehållet i text med mera. Arbetssätten är i och med det lite mer luddigt 

beskrivna än vad jag förväntade mig. De berättar alla om läsfixarna från en läsande 

klass men ingen beskriver det arbetssättet ingående. Svaret på frågeställningen blir 

då möjligtvis smått luddig. Samtliga lärare har pedagogiska tankar kring arbetssätt i 

och med högläsning men när det kommer till just språkutveckling och högläsning 

blir svaren lite mer diffusa.  

 

Samtliga pedagoger pratar om boksamtalet och Billie är inne på att ställa frågor till 

eleverna när samtal om texten förs. Detta menar Fridolfsson (2013) är viktigt när det 

gäller högläsning. Det är dessutom så att eleverna utvecklas språkligt genom att de 

får en förståelse för språkets struktur och uppbyggnad. De pedagoger som i 

intervjuerna samtalar om att eleverna lär sig att lyssna menar att när eleverna lär sig 

att lyssna även lär sig uppfatta språkliga nyanser.  

 

Barbro Westlund anser att när eleverna lär sig lyssna stärks sambandet mellan 

elevers ”ordförråd och omvärldskunskap.” (Westlund, 2009, s. 179). De intervjuade 

lärarna i studien medger att lyssnandet är en viktig ingrediens under 

högläsningsstunderna.   

 

Chambers (1998) värnande om boksamtalet finns också i samtliga pedagogers 

samtal kring högläsning. De menar alla att det är i samtalet kring det lästa som elever 

lär och utvecklas. Ingen nämner honom vid namn och inte heller hans modell är 

någonting de säger att de använder sig av men samtalet menar de är viktigt för 

elevernas språkutveckling.  
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9. Konklusion 
 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur högläsning används för att främja 

elevers språkutveckling av fem lärare i en F–3-skola i Mellansverige. Detta har 

uppfyllts genom diskussion och analys av det insamlade materialet. Det har 

presenterats i resultatdelen samt diskuterats i diskussionen och kopplats till tidigare 

forskning och det i bakgrunden använda källmaterialet. Arbetssätten har som sagt 

redovisats och visat sig vara främst boksamtal och att stanna upp i texten för att 

diskutera obekanta ord.  

 

Samtliga lärare medger även att de arbetar med både boksamtal och att de stannar 

upp vid svåra ord för att förklara dessa. Däremot är det ingen lärare som berättar hur 

det i praktiken går till. Om detta beror på att det är underförstått att boksamtal 

innebär ett visst arbetssätt eller att det kan ske på olika sätt beroende på vilken bok 

som läses eller att det av andra anledningar skiljer sig i arbetssätt framgår inte. 

Däremot är det tydligt att det är det vanligaste arbetssättet.  

 

Studien har visat på kunskaper om hur det sker på fältet i just de fem intervjuade 

lärarnas klassrum. Detta visar att pedagogerna ibland samtalar om det som forskning 

visat och är väl medvetna om vikten av samtal för att elever ska utvecklas i samband 

med högläsning.  

 

Samtliga lärare är även måna om att få fram elevernas röster vid högläsning och på 

så vis få höra deras tankar. Detta går direkt att koppla till det sociokulturella 

perspektivet där tankande och språk är tätt sammankopplade.  

 

Det som blivit tydligt under arbetet med denna undersökning är att de verksamma 

lärarna sällan refererar till forskning på så vis som jag som student lär mig att göra. 

Däremot visade det sig att mycket av den forskning jag refererat till i avsnittet 

tidigare forskning finns representerad i deras svar utan för den sakens skull vara 

refererad till.  

 

Högläsningen visar sig inte vara så välplanerad som övrig undervisning utan lärarna 

medger att de ofta har en pedagogisk tanke men som mer eller mindre är oplanerad.  

 

Det finns många vägar att gå och många arbetssätt för att få eleverna att utvecklas 

språkligt genom högläsning. Däremot ställer jag mig ofta frågan om det ibland inte 

kan vara viktigt för eleverna att bara få sitta tysta och lyssna på en bok. Mycket av 

den forskning som presenterats i detta arbete visar att eleverna vinner mer på att 

aktivt lyssna och aktivt arbeta med texten. Däremot kan jag ställa mig frågan om det 

finns tillfällen i klassrummet då eleverna inte ska behöva anstränga sig till sitt 

yttersta utan enbart koppla av och njuta av en god historia. För att nå den 

gemensamma läsupplevelsen bör njutningen av läsning vara central. Det ena 

utesluter helt enkelt inte det andra vilket innebär att de skilda arbetssätten 

kombinerat med den lugna prestigelösa läsningen som lärarna i denna studie ofta 

pratar om bör vara nyckeln till god språkutveckling och vidare läsutveckling.  
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Bilaga 1 
 

Bakgrundsfrågor 
 

 Vilken lärarutbildning har du i grunden? 

 

 Vilket år tog du examen? 

 

 Hur länge har du undervisat i skolår F-3?  

 

 Vilka ämnen undervisar du i och i vilken årskurs? 

 

Intervjufrågor 
 

 

 Högläser du för dina elever? 

 

 Hur ofta och när läser du skönlitteratur högt för eleverna? 

 

 Vad anser du att högläsningen ger eleverna? 

 

 Hur sker ditt val av högläsningsbok? 

 

 Hur anser du att högläsning och språkutveckling samspelar? 

 

 Hur arbetar du med högläsning? 

 

 Vilka arbetssätt anser du vara mest främjande för elevernas 

språkutveckling och högläsning? 

 

 Kan du berätta hur du planerar dina högläsningsstunder, vilka moment vill 

du ska ingå?  

 

 Skiljer sig arbetssättet från gång till gång eller försöker du alltid arbeta på 

ett visst sätt när det kommer till högläsning?  

 

 Vilka olika funktioner kan högläsning ha?  
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Stockholm 25/1 2017 

 

Bilaga 2  
 

Information om undersökning hur högläsning används för 
att främja elevers språkutveckling 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

En studie med syfte att undersöka lärares arbetssätt kring högläsning och elevers 

språkutveckling inom ämnet svenska kommer göras. Anledningen till att studien 

görs är för att öka kunskapen om hur lärare använder sig av högläsning i 

undervisningen.  

 

I undersökningen ingår fem verksamma lärare som valts ut genom att en förfrågan 

till alla mentorer i en skola skickats ut. Alla lärare responderade snabbt men då 

tidsbokning skulle ske blev det svårare vilket resulterade i fem intervjutillfällen.  

 

För dig som deltar innebär det en intervju på ca 20-30 minuter som även kommer 

spelas in. Materialet från intervjun kommer sedan transkriberas och efter att 

undersökningen är genomförd kommer inspelningen samt det transkriberade 

materialet makuleras. Under hela arbetets gång kommer du vara anonym och det 

kommer inte heller framgå vilken skola du arbetar på. Materialet kommer enbart 

användas för denna undersökning.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. Efter att arbetet blivit godkänt publiceras det på databasen DiVa.   

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

 

Ida Hedene                                                                           Hans Söderström 

 

 

0768 33 32 71              hsd@du.se 
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