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Abstract 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare säger sig använda högläsning som 
aktivitet i grundskolans årskurser F-3 samt att undersöka vilka ställningstaganden som ligger 
till grund för utformningen av högläsning av skönlitteratur i grundskolans årskurser F-3. De 
frågeställningar som legat till grund för studien är följande: 

o Hur anger lärare att högläsning av skönlitteratur i klassrummet utformas samt kan 
utformas och av vilka anledningar? 

o Hur anger lärare att skönlitterära verk väljs ut för högläsning i grundskolans årskurser 
F-3 och hur kan skönlitterära verk väljas ut? 

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes och sex aktiva lärare intervjuades. En 
fenomenologisk ansats användes i analysarbetet vilket innebär att likheter och skillnader 
mellan informanternas svar söktes och analyserades för att ge en bild av hur informanterna 
uppfattar att de arbetar med högläsning i grundskolans årskurser F-3.  

 

Den forskning som ligger till grund för denna studie visar att en genomtänkt högläsning där 
elever görs delaktiga genom olika aktiviteter runt läsningen kan ge elever en god läs- och 
skriftspråksutveckling samt stärka elevers ord- och begreppsförråd. Detta innebär att lärare 
som vill använda högläsning i syfte att stärka elevers språkutveckling bör arbeta aktivt med 
att utforma sin högläsning på ett sådant sätt att elevernas förmågor stärks. 

 

Studien visar att samtliga informanter använder högläsning i sin undervisning men att 
högläsningens syfte samt den tid som läggs på högläsning skiljer sig något mellan olika lärare. 
Vidare visar studien att det i huvudsak är läraren som väljer vilka texter som ska användas i 
högläsningssituationer och att aktiviteter kopplade till högläsning i syfte att göra elever 
delaktiga inte används i särskilt stor omfattning.  

 

Nyckelord 
Högläsning, grundskola, läsning, read aloud, kvalitativ intervju, fenomenologi.  
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1. Inledning 
Svenska skolelevers läsförståelse har under lång tid blivit allt sämre enligt de läsförståelsetester 
som gjorts, men ett trendbrott kunde kanske skönjas i den senaste PISA-undersökningen som 
utfördes 2015 (Skolverket 2016). PISA-undersökningen 2015 visade nämligen att svenska 
elevers läsförståelse ökat i jämförelse med tidigare års PISA-undersökningar, men den visade 
också att intresset för läsning hos svenska skolelever sjunkit. Samtidigt visar forskning att 
lärares högläsning kan ge elever inspiration till att själva börja med läsning vilket kan förbättra 
elevers ordförråd, inlevelse och läsförståelse (Jönsson 2007:240). I Skolverkets läroplan 
(Skolverket 2017:252) poängteras att ett rikt och varierat språk är viktigt för en individs 
utveckling i samhället och att ordförråd och läsförståelse är viktiga delar för att utveckla ett 
varierat språkbruk. Lärares högläsning är viktig för eleverna i den svenska grundskolan. Denna 
studie syftar till att belysa strategier och metoder som lärare använder sig av vid högläsning för 
att ge eleverna verktyg som behövs för att hitta vägen in i det lustfyllda läsandet.  

 

Läsning utvecklar inte bara ord- och begreppsförrådet hos barn, utan läsförståelse är grunden 
för att kunna utvecklas i samtliga skolämnen (Rosén & Gustafsson 2006:30).  För att ge 
eleverna möjlighet att kunna utvecklas så långt som möjligt i alla skolämnen är det därför viktigt 
att lärarna i grundskolans tidigare år låter eleverna möta och få en positiv inställning till läsande. 
Ett vanligt förekommande sätt att introducera eleverna i grundskolan för läsning är genom 
högläsning i klassrummet. Det som väckt mitt intresse för denna studie är på vilka sätt lärare 
använder sig av högläsning i klassrummet och att elever har olika inställning till skönlitterär 
läsning.  

 

Den ökande användningen av tekniska hjälpmedel som mobiltelefoner, surfplattor och datorer 
tillsammans med det faktum att digitala texter blir allt mer lättillgängliga gör att barn i allt yngre 
åldrar inte får möta litteratur i pappersböcker i samma utsträckning som innan de tekniska 
hjälpmedlen blev en del av mångas vardag. Johansson och Hultgren (2017:1) menar att en 
anledning till att elever i skolan har ett sjunkande läsintresse kan vara att de har för vana att 
konsumera text och media via digitala hjälpmedel, vilket kan leda till att de helt enkelt är ovana 
att möta litteratur i pappersböcker. Detta behöver inte innebära att barn läser mindre idag, utan 
det kan vara så att läsningen gått från pappersböcker och papperstidningar till dataskärmar. 
Vidare skriver Johansson och Hultgren (2017:1) att läsning av böcker i skolan kan ha sjunkit i 
takt med att de digitala hjälpmedlen blir fler och mer lättillgängliga.  
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2. Bakgrund 
I följande avsnitt redovisas varför läsning är viktigt i skolan och vad tidigare forskning inom 
ämnet visat. För att styrka denna studies relevans för skolan inleds därför med vad som framgår 
i Skolverkets styrdokument.  

 

2.1 Styrdokument 

I syftesdelen i läroplanen (Skolverket 2017:252) framgår att undervisningen i den svenska 
grundskolan ska stimulera elevers intresse för läsning, samt att eleverna i den svenska 
grundskolan ska få möta skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen. Vidare står i 
det centrala innehållet för årskurs 1-3 att eleverna ska arbeta med bland annat lässtrategier, 
språkets struktur, lyssnande samt skönlitterära författare (Skolverket 2017:253). Även i 
syftesdelen som behandlar förskoleklassen nämns att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt 
intresse för läsning och skönlitteratur (Skolverket 2017:21). 

 

I kunskapskraven anges vad en elev ska behärska i slutet av årskurs tre. ”Eleven kan läsa 
bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak 
fungerande sätt” (Skolverket 2017:258). Läsningen är alltså en viktig del i årskurserna 1-3. 

 

2.2 Vikten av läsning  

I dagens samhälle är information lättillgänglig och finns på de allra flesta platserna. Via internet, 
reklam, böcker och tidningar finns mängder av text, allt från viktig information till ren 
nöjesläsning. För att kunna ta del av denna information är det grundläggande att kunna tyda vad 
bokstäverna betyder, vilka ord och meningar de bildar och sätta detta in i ett sammanhang. Man 
behöver med andra ord kunna läsa för att ta in den information som finns omkring oss i 
samhället. För att uppfylla de krav skolan ställer på elever behöver de också kunna läsa för att 
förstå instruktioner och för att kunna ta till sig kunskap via skrift (Laursen 2013:15). 

   

Nikolajeva (2017) skriver att läsning är ett viktigt kommunikationsmedel i dagens samhälle då 
barn lär sig språk och utvecklar sitt språk genom bland annat skönlitterär läsning. Hon menar 
att barn genom ett utvecklat språk har möjlighet att lära sig socialt samspel och de värderingar 
som finns i samhället och påpekar att dessa färdigheter är grunden för att kunna leva i en 
demokrati (Nikolajeva 2017:360). I linje med Nikolajeva (2017:360) skriver Lundberg och 
Herrlin (2015:15) att läsning är en av skolans viktigaste uppgifter att lära ut och påpekar att de 
individer som kan läsa har en möjlighet att påverka sin tillvaro på ett sätt som icke läskunniga 
inte har. Dessutom är läsningen det viktigaste instrumentet för en fortsatt skolgång, då alla 
skolämnen förr eller senare kräver att eleverna ska kunna ta till sig lästa instruktioner (Rosén 
& Gustafsson 2006:30). 
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2.3 Lärarens roll  

För att elever i skolan ska få möjlighet att lära sig läsa måste de få det stöd och den hjälp de 
behöver. Vissa elever får mycket stöd i hemmet och vissa får mindre, och därför är lärarens 
arbete av mycket stor vikt för att stödja samtliga elever och ge dem en god läsutveckling. 

 

Mycket viktiga aspekter i fråga om effekten av lärares högläsning är lärares inställning till 
läsning samt lärares inlevelse under läsning (Boglind & Nordenstam 2015:286). Dessutom bör 
valet av litteratur motivera och engagera eleverna för att dessa ska få en god inställning till 
skönlitteratur och en lust att läsa (Boglind & Nordenstam 2015:287). Lärarens roll är enligt 
Boglind och Nordenstam (2015:277) mycket viktig när det gäller att ge elever rätt verktyg att 
hitta intressanta böcker att läsa. Eftersom motivationen är en av de aspekter som främjar en god 
utveckling hos elever är det viktigt att eleverna i grundskolan känner sig motiverade att lyssna 
på högläsning samt att läsa själva.  

 

Trots att lärare bör motivera elever till läsning genom bland annat valet av litteratur, finns det 
forskning som visar att vissa typer av texter är vanligare än andra. Kåreland (2009:76–78) 
skriver om en litteraturpedagogisk undersökning från Danmark vars syfte var att studera hur 
högläsning utformas i hemmet och på förskolan. Trots att undersökningen inriktar sig på barn i 
förskolan är denna forskning relevant för denna studie då den behandlar barns förmåga att tolka 
litteratur, vilket de även kommer att göra i grundskolan. Undersökningen fann att det finns en 
felaktig föreställning bland vuxna att barn har svårt att skilja på verklighet och fantasi när det 
kommer till läsning. Detta kan vara en orsak till att viss litteratur väljs bort vid högläsning och 
att den vanligaste högläsningslitteraturen för barn utspelar sig i miljöer där barnen känner igen 
sig. I sin text visar dock Kåreland (2009:77) på forskning som tyder på att barn i de lägre 
åldrarna i förskolan kan skilja på fantasi och verklighet i större utsträckning än många tror. 
Därför, menar Kåreland (2009:78), behöver barn möta olika sorters texter för att få en så bra 
och varierad läs- och skrivutveckling som möjligt. Lärare i skolan bör därför variera valet av 
litteratur som används för högläsning för att eleverna ska få möta olika sorters texter. 

 

2.4 Varför högläsning i skolan? 

Högläsning är en vanligt förekommande aktivitet, främst i grundskolans lägre åldrar, och många 
elever tycker om att lyssna på en skicklig läsare som tar dem med på ett äventyr i en spännande 
berättelse. Dessutom ger högläsning elever möjlighet att utveckla såväl skriftspråket som 
inlevelseförmågan. 

 

För att vikten av högläsning i skolan ska förstås, skriver Sanacore (1996) att fördelarna som 
kan ses med en strukturerad och väl genomtänkt högläsning i skolan är många. Bland annat 
stärks elevernas talutveckling, läs- och skrivutveckling samt att intresset för läsning hos 
eleverna ökar. I undersökningen som Sanacore (1996) skriver om använder lärarna olika 
strategier för att öka intresset och motivationen hos eleverna, däribland så kallade pre-reading 
activities, vilket hädanefter kommer att översättas till förläsningsaktiviteter. Sådana aktiviteter 
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kan vara att innan högläsningen börjar visa eleverna bilder ur boken eller bokens omslag och 
fråga eleverna vad de tror att boken kommer att handla om. Detta, menar Sanacore (1996), 
utmanar eleverna att själva sätta sig in i berättelsen och ökar deras inlevelseförmåga. Dessutom 
använder lärarna i undersökningen så kallade post-reading activities vilket hädanefter kommer 
att översättas till efterläsningsaktiviteter. En efterläsningsaktivitet kan innebära att läraren 
ställer frågor till eleverna om hur de upplevt den lästa berättelsen, hur de tyckt att karaktärerna 
i berättelsen borde agerat eller hur den kunnat sluta annorlunda. Dessa aktiviteter är enligt 
Sanacore (1996) utformade för att utveckla elevernas förmåga att leva sig in i berättelsen vilket 
kan utmana deras inlevelseförmåga. Enligt de lärare som deltog i undersökningen visade det 
sig att de elever som ingick i undervisningen under dessa högläsningsmoment i högre grad än 
andra elever valde att gå till skolans bibliotek för att låna andra liknande böcker. Vidare visar 
undersökningen att de deltagande lärarna valde högläsningsböcker efter temaarbeten som de 
arbetade med. Sanacore (1996) menar att en planering av högläsningen som passar in i den 
övriga aktuella undervisningen stärker elevernas intresse och motivation för det övriga 
skolarbetet. 

 

Nilsson (2014) hävdar att ett problem, som flera av hans lärarkollegor uppmärksammat gällande 
högläsning, är att en del av eleverna uppfattar skönlitterär högläsning som något som görs en 
stund på morgonen för att det ska vara en lugn och avslappnande stund och inte ett tillfälle till 
inlärning. Därför förespråkar Nilsson ett arbetssätt som går ut på att aktivera eleverna med hjälp 
av små whiteboard-tavlor som eleverna får använda sig av under högläsningen. Under läsningen 
stannar läraren upp och ställer frågor om berättelsen till eleverna, varefter eleverna får skriva 
sina svar på tavlorna och visa upp för läraren. Nilsson hävdar att detta sätt att arbeta involverar 
samtliga elever och startar elevernas tankar kring berättelsen vilket kan leda till ett djupare 
intresse för skönlitteratur. 

 

Hultgren (2015) menar att det är av yttersta vikt att elever i skolan får texter kommunicerade 
till sig av vuxna, för att stimulera elevernas nyfikenhet för läsning. Med andra ord behöver de 
vuxna i elevernas närhet själva intressera sig för läsning och förmedla en positiv bild av läsning 
till eleverna och dessutom involvera eleverna i sin egen läsning och visa intresse för elevernas 
läsning. Vidare menar Hultgren (2015:5) att läraren genom högläsning i skolan inte enbart 
citerar en text skriven av någon annan, utan ger texten liv genom olika uttryck och känslor. 
Detta kan förutom att ge eleverna en spännande upplevelse av skönlitteratur även stimulera 
elevernas inlevelseförmåga och fantasi. Utöver ovan nämnda fördelar med högläsning menar 
Hultgren (2015:5) att elever som får höra högläsning av en lärare som visar intresse för texten 
och lever sig in i den värld texten beskriver, får en bild av hur en bra läsare gör. Med andra ord 
får de en förebild av en läsare som påverkar dem positivt, vilket kan leda till att eleverna i högre 
grad själva intresserar sig för läsning och får ökad nyfikenhet för den värld läsningen kan visa. 

 

Hultgren (2015:6) påpekar att det finns olika sätt att högläsa texter och förespråkar det hon 
kallar interaktiv högläsning vilket innebär att läsaren involverar lyssnarna genom att låta dem 
veta att de förväntas ställa frågor och själva vara aktiva i läsningen, genom att framföra sina 
åsikter om texten under högläsningstillfället. Det kan innebära att läsaren innan högläsningen 
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pratar med eleverna om vilket ämne texten handlar om och låter eleverna diskutera sina egna 
erfarenheter av det texten kommer att beröra. På så sätt blir eleverna mer delaktiga i texten och 
kan redan innan texten börjar läsas leva sig in i den med de förväntningar som byggs upp av 
diskussionerna kring den (Hultgren 2015:6).  

 

3. Tidigare forskning 
I följande avsnitt redovisas vilka resultat och slutsatser tidigare forskning kommit fram till om 
hur lärare använder högläsning och vilka fördelar som finns med högläsning. Avsnittet inleds 
med att behandla interaktiv högläsning för att sedan fortsätta med vikten av elevers intresse och 
motivation för att avslutas med att redovisa för hur valet av texter för högläsning kan utformas. 

 

3.1 Högläsning 

Begreppet högläsning beskrivs i Svenska akademiens ordlista (2015) som läsning med åhörare. 
Högläsning kan ha en mycket bred innebörd och innefatta allt från en lärares läsning för klassen 
till så kallad stafettläsning, där eleverna i ett klassrum turas om att läsa olika avsnitt i en 
gemensam bok. Dock kommer begreppet högläsning i fortsättningen av denna studie innebära 
läsning som läraren genomför i klassen, alltså lärarledd läsning där elevernas roll är att lyssna. 
Högläsning kan dessutom ske inom många genrer, så som skönlitteratur, faktatexter och nyheter 
men denna studie kommer dock att fokusera på högläsning av skönlitteratur. 

 

3.2 Interaktiv högläsning 

Interaktiv högläsning innebär att eleverna görs delaktiga genom att läraren tillsammans med 
eleverna diskuterar och reflekterar över texten (Pendergast, May, Bingham, Simon K. & 
Kurumanda 2015; Sanacore 1996). Det kan innebära att lärare och elever innan högläsningen 
tittar på bilder ur texten och diskuterar vad som kan tänkas hända i texten samt att eleverna 
förväntas ställa frågor om texten. Vanligt förekommande vid interaktiv läsning är också att 
lärare och elever diskuterar och reder ut ord och begrepp ur texten som kan vara oklara för 
eleverna för att få en djupare förståelse för texten. Detta ger, förutom en djupare förståelse för 
texten, eleverna möjlighet att utveckla sitt ord- och begreppsförråd (Sanacore 1996). Pendergast 
et al. (2015) beskriver interaktiv högläsning, eller; Interactive read-alouds, som en 
övergripande strategi vid högläsning där läraren läser tillsammans med eleverna istället för att 
läsa för eleverna. 

 

Pendergast et al. (2015) lyfter i likhet med Sanacore (1996) vikten av att använda 
förläsningsaktiviteter och efterläsningsaktiviteter. Förläsningsaktiviteter innebär att läraren 
tillsammans med eleverna på olika sätt bearbetar texten som ska läsas innan själva lästillfället. 
Efterläsningsaktiviteter kan vara att prata om textens innehåll genom att måla något ur texten 
eller genom så kallade boksamtal. Johansson och Hultgren (2017:10) menar att boksamtal bör 
vara av den formen att en samtalsledare, ofta läraren, börjar med att ställa öppna och nyfikna 
frågor, som: Vilka mönster ser du? och Vilka frågor har du? för att sedan närma sig texten med 
frågor som är mer specifikt inriktade på den lästa texten. Begreppet boksamtal kommer 
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hädanefter i denna text innebära planerade och strukturella samtal i syfte att bearbeta en läst 
text.  

 

Den interaktiva högläsningen är omfattande och innehåller som synes många olika delar som 
kan utformas på ett flertal sätt (Sanacore 1996; Pendergast et al. 2015) men i grund och botten 
handlar det om att bearbeta texten samt att involvera eleverna i högläsningen så att det blir en 
aktivitet som görs tillsammans istället för endast av läraren.  

 

Jönsson (2007) gjorde en undersökning om läsning i grundskolans årskurser F-3. 
Undersökningens syfte var att ta reda på vilka möjligheter och utmaningar som finns i 
grundskolans årskurser F-3 när det kommer till skönlitterär läsning och dessutom syftar den till 
att undersöka hur elever i denna typ av undervisning bygger upp förståelse och 
föreställningsvärldar kring skönlitterära texter. Jönsson har använt sig av en etnografisk teori 
med en utgångspunkt som fokuserar på hur lärande sker som en social aktivitet. Metoden hon 
använt sig av är observation av andra graden, vilket innebär att hon observerat den klass där 
hon själv arbetar. Jönsson (2007) kom i sin undersökning fram till att interaktiv högläsning ofta 
leder till att eleverna själva börjar bearbeta texter de hört utan lärares uppmaning. Detta sker 
inte allt för sällan genom lek. Hon menar att eleverna själva tar initiativet till att skapa mening 
och förståelse för texter genom att bearbeta texterna även på raster tillsammans med andra 
elever. Dessutom visar Jönssons forskning att elever som får vara delaktiga i interaktiv 
högläsning styrd av en läsintresserad lärare tenderar att själva ta initiativet till att läsa samma 
böcker som läraren använt i sin undervisning (Jönsson 2007:240). Kort sagt visar Jönssons 
studie att en strukturerad och väl genomförd interaktiv högläsning främjar elevers läslust och 
motivation till eget läsande. 

 

Pendergast et al. (2015) skriver att lärare som pratar med sina elever om texten istället för att 
ställa kontrollfrågor för att se om eleverna förstått, upplever att elevernas intresse för 
skönlitterär läsning ökar väsentligt, och att både lärare och elever upplever läsningen som mer 
meningsfull när texten diskuteras och kommenteras för att skapa förståelse och mening. Utöver 
detta menar de att den högläsande läraren måste förstå vilken inverkan hennes inställning till 
läsande och hur hon läser har på elevernas motivation att själva läsa. Även Jönsson (2007) 
hävdar att en väl genomtänkt interaktiv högläsning ger eleverna en positiv bild av läsning och 
motiverar eleverna till att själva börja läsa. Pendergast et al. (2015) använder sig av grundad 
teori och empirin är insamlad genom observationer och intervjuer. Även Skoog (2012), som via 
intervjuer och fältobservationer undersökt lärares användning av högläsning i skolan, menar att 
resultaten från en studie som Adams (1994 se Skoog 2012:45) gjort pekar på att barn som blir 
utmanade under högläsning genom följdfrågor och fördjupande diskussioner får en betydligt 
bättre utveckling inom ordkunskap och verbal uttrycksförmåga i jämförelse med barn som inte 
får möjligheten att fördjupa sig i texten genom frågor och diskussioner. 

 

3.3 Elevers intresse och motivation 
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I Pendergast et al. (2015) framgår att samtliga lärare som ingick i studien inför 
högläsningssituationer noterade vilka intressen som fanns hos eleverna i klassen för att utifrån 
dessa intressen välja högläsningsböcker. En av lärarna i studien säger att om läraren som ska 
genomföra högläsning väljer en text med ett ämne som intresserar eleverna ”är halva jobbet 
gjort” (Pendergast et al. 2015:72 min översättning). 10 av 20 lärare i studien menar dessutom 
att om eleverna har en aktiv roll i läsningen ökar elevernas känsla för glädje i 
högläsningsmomenten. Enligt dessa tio lärare är det av stor vikt att ge eleverna känslan av att 
högläsning är något som sker i samspel mellan individer och att det är viktigt att eleverna får 
känna att de äger en del av momentet (Pendergast et al. 2015:72). Genom att använda sig av 
aktiviteter som stärker elevernas känsla av att involveras kan eleverna få denna positiva känsla 
av högläsning. Hultgren (2015:11) påpekar att det finns en stark koppling mellan elevers 
läsintresse och läsförmåga på så sätt att elever som intresserar sig för läsning tenderar att ha 
kommit längre i utvecklingen av sin läsförmåga än de som inte är läsintresserade. Här måste 
dock poängteras att det finns flera andra faktorer som påverkar läsutvecklingen och att intresset 
för läsning endast är en av dessa faktorer (Hultgren 2015:11).  

 

Även om eleverna är läsintresserade finns det utmaningar som måste beaktas när det gäller 
högläsning. Pendergast et al. (2015) upptäckte en särskild utmaning i sin studie och då främst 
med elever som har ett annat modersmål än det som är skolans undervisningsspråk. Studien 
visar nämligen att kulturella skillnader kan skapa missförstånd i texten vilket innebär att vissa 
elever inte förstår sammanhanget eller vissa ord och begrepp. Detta kan leda till att dessa elever 
tappar motivationen att både lyssna på och själva läsa skönlitterära texter (Pendergast et al. 
2015:73). Kulturella skillnader beror dock inte enbart på vilket språk en elev talar utan det kan 
finnas skillnader beroende på var i ett land man är uppväxt eller vilken social bakgrund man 
har. Med andra ord måste det anses som viktigt att sätta sig in i elevernas förförståelse för texten 
för att minska risken för missförstånd som kan leda till bristande läsintresse. Vidare 
framkommer att den svåraste uppgiften lärare har när det gäller dessa elever är att veta vilken 
förförståelse för texten eleverna har. Därför menar Pendergast et al. (2015:73–74) liksom 
Jönsson (2007), att den interaktiva högläsningen är att föredra då den kan ge eleverna en större 
möjlighet att ställa frågor om texten och diskutera samt få förtydligat missförstånd för sig.  

 

Det genomförs kontinuerligt olika tester som syftar till att ta reda på mer om elevers läsintresse 
och läsförståelse. Johansson och Hultgren (2017) har studerat de senaste PIRLS-resultaten, 
alltså de resultat för de internationella läsförståelsetester som elever i årskurs 4 genomför. 
Eftersom testerna utförs i årskurs fyra kan dessa tester ge en bild av hur elever tagit till sig 
läskunskaper i årskurserna F-3. Enligt PIRLS-resultaten har svenska elevers läsförståelse blivit 
bättre, men det genomsnittliga intresset för läsning har sjunkit. Vidare visar resultaten att elever 
som har vårdnadshavare som ofta läser själva har en tendens att lyckas bättre på 
läsförståelsetester. Johansson och Hultgren (2017) tolkar detta som att vårdnadshavares intresse 
för läsning kan ligga till grund för elevernas läsintresse. En anledning till det allmänt sjunkande 
läsintresset är att svenska barn och ungdomar har för vana att konsumera media via digitala 
hjälpmedel, så som TV- och dataspel, film och sociala medier, vilket kan göra att de blir ovana 
vid att läsa böcker. Dessutom kan det vara så att bokläsning i skolan har minskat under de 
senaste åren och till viss del ersatts av digitala hjälpmedel. Dock innebär detta att elever 
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fortfarande har möjlighet att läsa texter, med den skillnaden att texterna finns digitalt istället för 
i pappersböcker. Vidare understryker Johansson och Hultgren (2017) vikten av att eleverna i 
skolan får möjlighet att möta mycket text, både sett till mängd och genre, och de påpekar att 
flera tidigare studier pekar på att elevers lust att läsa till stor del beror på vilka möjligheter de 
har att kunna ha många och olika sorters texter i sin närhet, som i klassrummet eller ett 
eventuellt skolbibliotek. Dessutom menar de att lärare som arbetar i klassrum där dessa 
möjligheter finns utvecklar kunskap och intresse för ny litteratur i högre grad än lärare som 
arbetar där möjligheterna inte finns.  

 

3.4 Val av texter 

 

För att använda högläsning i undervisningen behövs texter och forskning visar att valet av texter 
är en komplex och utmanande del om högläsningen ska vara meningsfull. Elevers olika 
intressen och utvecklingsnivå har betydelse för vilka texter som bör väljas samtidigt som läraren 
bör variera sitt val av texter för att tillfredsställa samtliga elevers behov.  

 

Jönsson (2007:56) hävdar att lärare bör välja högläsningstexter som elever kan relatera till i sin 
vardag för att läsningen ska bli ett effektivt verktyg för att utveckla läs- och skrivfärdigheter 
och menar att det inte är särskilt viktigt att eleverna förstår allt i texten. Det viktiga enligt 
Jönsson (2007:56) är att texten leder eleverna vidare i vardagen så att de kan bearbeta texterna 
på olika sätt och på så sätt använda skönlitteraturen som en kunskapskälla. Alltså bör elever få 
möta texter som de känner igen sig i och som de kan relatera till. Vidare lyfter Jönsson 
(2007:57) fram vikten av att orientera sig i vilken förförståelse eleverna har för texten vid valet 
av skönlitterär text för högläsning. Med detta menar hon att läraren måste anpassa valet av 
texter till elevernas kunskapsbehov, vilket innebär att en stor del av förberedelsearbetet vid 
högläsning bör läggas på att kartlägga elevernas förkunskaper och intressen samt klargöra vilket 
syfte högläsningen ska ha. Jönsson (2007) lyfter alltså vikten av att eleverna ska kunna relatera 
till texten, men det finns flera kriterier som bör uppfyllas för att högläsningen ska bli 
meningsfull. 

 

Boyd och Devennie (2009) har sammanfattat en tre veckor lång klassrumsobservation. De 
skriver att en vanlig inställning hos lärare när det gäller val av böcker för högläsning är att 
elever måste få möta texter som är utmanande för dem då de annars riskerar att fastna i en sorts 
bekvämlighet att lyssna till böcker de är vana vid och då kanske aldrig får den fantastiska 
läsupplevelsen som kan ges av att slänga sig ut i en värld av ny skönlitteratur, vilken senare kan 
få eleverna att själva intressera sig för läsning (Boyd & Devennie 2009:48). Vidare skriver 
författarna att detta är ett korrekt antagande men att valet av skönlitteratur är mycket mer 
komplext, då en klass kan innehålla elever som befinner sig på väldigt olika nivåer i 
utvecklingen av ordförråd, hörförståelse och inlevelse. Det innebär att texter som passar elever 
som kommit långt i utvecklingen av dessa förmågor riskerar att gå andra elever förbi, vilket kan 
leda till att dessa elever tappar intresset för högläsning. Detsamma gäller om relationen ses från 
andra hållet, alltså att texter som är för lätta för vissa elever riskerar att anses tråkiga av elever 
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som behöver en större utmaning (Boyd & Devennie 2009:148–149). Dock framhäver Boyd och 
Devennie (2009:149), i likhet med Jönsson (2007), att elevernas intressen och behov bör vägas 
in i valet av skönlitteratur för att i största möjliga mån få alla elever att intressera sig för 
läsningen. 

 

Forskning visar att elevernas intressen och utveckling är viktiga punkter att beakta för att lyckas 
intressera dem för läsning (Boyd & Devennie 2009; Jönsson 2007), men i en skolklass finns 
ofta elever som har olika intressen och som har utvecklats olika långt. Ledger och Merga (2018) 
har med fenomenologisk ansats undersökt hur elever upplever högläsning i skolan och hemma 
genom att låta elever i årskurs 1-6 samt lärare och vårdnadshavare svara på enkäter och skriver 
i sitt resultat att majoriteten av eleverna i undersökningen uppskattar böcker som upplevs roliga 
och som får dem att tänka på annat än det övriga skolarbetet. Detta kan jämföras med vad Boyd 
och Devennie (2009:148–149) menar med att utgå från elevers intressen i val av texter. En 
majoritet av de elever som inte säger sig uppskatta högläsning alls hävdar att detta beror på att 
de själva kommit så långt i sin läs- och ordförrådsutveckling att högläsningen i skolan blir tråkig 
och inte utmanande (Ledger & Merga 2018). Detta tyder på att läraren, i likhet med vad Boyd 
och Devennie (2009:148–149) menar, bör variera svårighetsgraden i de texter som ska 
användas för högläsning för att utmana även elever som kommit långt i utvecklingen.  

  

Skoog (2012:171) menar att lärarna som ingått i hennes studie ofta väljer att använda 
högläsning som en fristående aktivitet istället för att integrera den i andra temaarbeten. Dock är 
det vanligt förekommande att högläsningen sker i samband med någon aktivitet som frångår 
det traditionella skolarbetet, så som vila eller fruktstund. En av lärarna i studien beskriver att 
eftermiddagar är den vanligaste tidpunkten för läsning då eleverna ofta blir trötta då och får vila 
samtidigt som de lyssnar på lärarens högläsning. Vidare menar Skoog (2012:169–172) att det 
är vanligast att läraren väljer vad som ska läsas och att valet av text oftast faller på en kortare 
text som innehåller många bilder. Detta görs för att texter som anses vara för långa har en 
tendens att tråka ut vissa elever vilket ofta resulterar i att de elever som blir uttråkade blir oroliga 
och rörliga vilket kan störa resten av eleverna i klassen.  

 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare säger sig använda högläsning som aktivitet 
i grundskolans årskurser F-3 samt att undersöka vilka ställningstaganden som ligger till grund 
för utformningen av högläsning av skönlitteratur i grundskolans årskurser F-3. De 
frågeställningar jag kommer att utgå från i denna studie är följande: 

o Hur anger lärare att högläsning av skönlitteratur i klassrummet utformas samt kan 
utformas och av vilka anledningar? 

o Hur anger lärare att skönlitterära verk väljs ut för högläsning i grundskolans årskurser 
F-3 och hur kan skönlitterära verk väljas ut? 
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5. Metod 
I följande avsnitt redovisas min förförståelse om högläsning i skolan samt en presentation av 
val av metod, urval av informanter och genomförande av intervjuer och analyser att ges. 
Forskningsetiska överväganden kommer också att presenteras. 

 

5.1  Min förförståelse 

Under min grundlärarutbildning med inriktning F-3 vid Högskolan Dalarna har jag, främst via 
min verksamhetsförlagda utbildning, kommit i kontakt med flera lärare som använder 
högläsning i sin undervisning. De gånger jag haft vikariat på olika skolor har lärare även där 
använt högläsning. Att högläsning använts på alla skolor jag varit på har fått mig intresserad av 
att undersöka varför lärare läser högt för sina elever. De olika lärare jag sett använda högläsning 
i sin undervisning har utformat högläsningen på olika sätt och detta har väckt mitt intresse för 
att ta reda på om olika lärare har olika pedagogiska tankar när de väljer när det ska läsas, hur 
det ska läsas och vad som ska läsas. Ett problem med en intervjustudie är att forskaren har en 
förutfattad mening om vad hen tror att informanterna kommer att svara. Detta minimeras i 
denna studie då jag sett flera olika sätt att utforma högläsning på vilket gör att jag inte har en 
bild av hur jag tror att informanterna kommer att svara. 

 

5.2  Val av metod 

Den metod som använts i denna studie är kvalitativa intervjuer där jag valt att intervjua sex 
lärare som undervisar i årskurserna F-3 angående deras användning av, samt syfte med, 
högläsning i skolan. Detta val har jag gjort då min studie syftar till att ta reda på hur lärare anger 
att de arbetar med högläsning. I linje med detta val förespråkar Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013:127) kvalitativ intervju som metod när målet är att låta andra människor 
berätta om sin uppfattning om ett fenomen eller ett tillfälle. Intervjuerna har haft formen 
semistrukturerade och därmed inte haft frågor med bestämd ordning, utan en checklista (se 
bilaga 2) med de frågor jag söker svar på har funnits med vid intervjutillfällena. En sådan 
checklista öppnar för en dialog mellan forskare och informant utan att någon del utelämnas och 
samtidigt blir inte intervjun styrd efter en särskild ordning. Detta är något Stukát (2005:44) 
förespråkar när det gäller semistrukturerade intervjuer. Valet av kvalitativa intervjuer gör att 
informanternas egna tankar och ord om högläsning framkommer på ett sätt som de inte skulle 
göra via exempelvis en enkät med i förväg bestämda frågor och tillhörande svarsalternativ. Om 
enkät hade använts som metod och svarsalternativen varit slutna hade informanterna endast 
kunnat svara med i förväg bestämda svarsalternativ vilket inte skulle ge en sanningsenlig bild 
av hur de säger sig arbeta med högläsning då jag skulle bestämma vilka svarsalternativ som 
funnits. Öppna enkäter där informanterna får svara fritt skulle kunna användas men då skulle 
följdfrågor och förklaringar av eventuella missförstånd inte kunna göras vilket skulle kunna ge 
en felaktig bild av informanternas svar. Larsen (2009:48) menar att det är en svårighet att 
jämföra svar som informanterna själva formulerat i en öppen enkät. Därför passar den 
kvalitativa intervjun bättre i denna studie då jag under intervjuerna kan be informanterna om 
förtydliganden och förklaringar till svaren. De intervjuer som gjorts har spelats in för att sedan 
transkriberas för att under intervjutillfällena kunna fokusera på den dialog som förts mellan 
forskare och informant istället för att fokusera på att anteckna vad som sägs. 
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5.3  Urval av informanter 
 

Då denna studie utförts under en begränsad tidsperiod har jag i samråd med min handledare och 
Högskolan Dalarna beslutat att sex till åtta informanter är ett rimligt antal för denna studie. 
Dessa valdes ut genom att rektorer på fyra skolor i en mindre kommun i Mellansverige 
kontaktades och tillbads att uppge vilka lärare som arbetar aktivt med svenskundervisning i 
grundskolans årskurser F-3. Då endast en av dessa fyra rektorer svarade kontaktades personal 
på de fyra skolorna via kommunens gemensamma skolplattform för att uppge namn på lärare 
som arbetar aktivt med svenskundervisning i grundskolans årskurser F-3. Detta resulterade i en 
lista på elva lärare, vilka alla kontaktades. I det brev (se bilaga 1) som skickades till dessa lärare 
fanns information om studien samt ett datum då lärarna senast skulle svara om de var 
intresserade av att medverka. När slutdatumet kom fanns det sex lärare som svarat och 
accepterat deltagande i undersökningen. En vecka efter slutdatumet gav en av de utvalda 
informanterna besked om att hon valt att inte medverka i studien varpå en ny skola kontaktades 
och uppgav namnet på en lärare som valde att delta. Totalt ingår sex lärare från tre olika skolor 
i denna studie.   

 

 
5.4  Presentation av informanter 

 

I följande avsnitt presenteras informanterna som deltagit i studien samt de skolor de arbetar på. 
Alla namn i studien är fiktiva och utvalda efter alfabetisk ordning och i den ordning intervjuerna 
skett. 

 

Informant 1: Annika på Alfaskolan 

Annika arbetar som grundlärare i en årskurs etta på en liten skola i Mellansverige och har en 
utbildning som ger henne behörighet i årskurs F-5. Hon arbetar sitt fjärde år som lärare och hon 
har arbetat på samma skola samtliga år. Under hennes fyra år som aktiv lärare har hon endast 
arbetat i klasserna 1-3. I Annikas klass finns 16 elever varav majoriteten är pojkar. Förutom sitt 
arbete i årskurs ett arbetar Annika som musiklärare i årskurserna 1-4 på Alfaskolan.  Skolan 
Annika arbetar på har ungefär 200 elever i årskurserna F-9. Skolan kommer hädanefter att kallas 
för Alfaskolan. Alfaskolan ligger på landsbygden och har en klass i varje årskurs från 
förskoleklass upp till årskurs sex. Från och med årskurs sju kommer elever från två närliggande 
skolor till Alfaskolan vilket gör att det finns två klasser i varje årskurs från årskurs sju till 
årskurs nio. Bland skolans lokaler finns ett mindre skolbibliotek med en anställd bibliotekarie 
dit eleverna får gå. 

 

Informant 2: Beatrice på Alfaskolan 
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Beatrice arbetar, precis som Annika, på Alfaskolan där hon har en årskurs trea. Hon är behörig 
i årskurserna F-5 och har arbetat som lärare i fem år. I Beatrice klass går nio elever och 
majoriteten är flickor.  

 

Informant 3: Dagny på Alfaskolan 

Dagny arbetar även hon på Alfaskolan som beskrivs tidigare i avsnittet. Hon är behörig i 
årskurserna fyra till sex men arbetar idag i en årskurs trea. Hon arbetar tillsammans med 
Beatrice som presenteras tidigare i avsnittet. Dagny har arbetat med undervisning i 45 år. 
Förutom arbete i årskurs tre har Dagny specialpedagogiska arbetsuppgifter som riktar sig mot 
enskilda elever.  

 

Informant 4: Ester på Alfaskolan 

Ester arbetar på Alfaskolan och är behörig i årskurserna ett till sju. Idag arbetar hon i klasserna 
ett till sex. Ester arbetar alltså inte som klasslärare, utan arbetar med att stötta och avlasta 
klasslärarna. Majoriteten av hennes tid i klassrum utspelar sig dock i årskurs två. I årskurs två 
går 23 elever med en fördelning på nio flickor och 14 pojkar. Ester har arbetet som undervisande 
lärare i 28 år med varierande åldrar från första till sjunde klass.  

 

Informant 5: Cecilia på Betaskolan 

Cecilia är behörig lärare i årskurserna F-6 och arbetar just nu i en blandad årskurs 2-3 på en 
skola som hädanefter kommer att kallas Betaskolan. Hon har arbetat som lärare i 17 år och de 
allra flesta åren i årskurserna 1-3. Vissa år har Betaskolan haft ett system som går ut på att en 
lärare följer samma klass från årskurs ett till sex men numera är varje lärare inriktad mot 
förskoleklass, årskurs 1-3 eller årskurs 4-6. Cecilia har valt att arbeta i årskurserna 1-3 då hon 
trivs bäst med detta. Betaskolan är en liten skola som ligger i en mindre ort på landsbygden i 
en kommun i Mellansverige och har ungefär 75 elever i årskurserna F-6. Efter årskurs sex flyttar 
eleverna till en annan skola. På Betaskolan finns ett skolbibliotek med en bibliotekarie, det är 
öppet två vardagar i veckan dit eleverna är välkomna under öppettiderna. 

 

Informant 6: Fanny på Gammaskolan 

Fanny är inte behörig lärare då hon inte är färdigutbildad ännu, men hon studerar till grundlärare 
mot årskurserna F-3 och jobbar halvtid i en årskurs etta på Gammaskolan. Hon är nyanställd 
sedan tre månader tillbaka men har tidigare arbetat som lärarvikarie i en mellanstor stad i 
Mellansverige samt har erfarenhet av undervisning via sin verksamhetsförlagda utbildning. 
Gammaskolan ligger i en mellanstor stad i Mellansverige och har klasser i årskurserna F-6. 
Totalt går drygt 200 elever på Gammaskolan. Gammaskolan har ett öppet bibliotek där eleverna 
själva kan låna böcker när de vill, även personalen på skolan kan låna ut böcker. En bibliotekarie 
arbetar på skolan men biblioteket är inte bemannat hela tiden.  

 
5.5  Genomförande 
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Alla intervjuer i denna studie har varit individuella på så sätt att det bara varit jag och 
informanten i rummet när intervjuarna genomförts. Intervjuerna inleddes med att informanterna 
först fick tre bakgrundsfrågor (se bilaga 2). Sedan fick lärarna berätta om en typisk 
högläsningssituation varpå jag ställde följdfrågor för att täcka av de punkter som fanns på 
checklistan (se bilaga 2). Intervjuerna tog mellan 15 minuter och 35 minuter beroende på hur 
mycket informanterna valde att berätta. Samtliga intervjuer spelades in, vilket lärarna godkänt 
innan intervjuerna för att jag skulle kunna fokusera på dialogen som fördes mellan mig och 
informanterna.  

 

Fyra av intervjuerna genomfördes på den skola där lärarna arbetade, i olika klassrum beroende 
på vilka klassrum som var tomma, för att inte störas. En intervju genomfördes hemma hos en 
av lärarna då hon föreslog detta och en intervju genomfördes via dataprogrammet Connect, det 
är ett program där man kan hålla videokonferens. Videokonferensen spelades in med både bild 
och ljud. Detta gjordes då avståndet mellan mig och informanten var långt, så en videokonferens 
ansågs vara ett lämpligt tillvägagångssätt. Då syftet med intervjuerna var att komma åt en 
avslappnad dialog mellan mig och informanterna om hur deras vardag ser ut valde jag att inte 
skicka ut frågorna till informanterna i förväg. Detta val gjordes för att undvika att informanterna 
svarade med inövade svar utan istället fick fundera under samtalets gång, precis som i ett vanligt 
vardagligt samtal.  

 

5.6 Tillförlitlighet och giltighet 

 

Tillförlitligheten i kvalitativa intervjuer kan uppfattas som låg då det är människors uppfattning 
om någonting som undersöks och tolkas av en människa och olika människor kan ha olika 
uppfattning om ett fenomen eller en upplevelse. För att uppnå så hög transparens som möjligt 
redovisas genomförandet av denna studie så detaljerat som möjligt. Detta för att någon annan 
ska kunna läsa denna text och göra samma undersökning och få likvärdiga resultat. Dock måste 
det poängteras att det är de sex intervjuade informanternas upplevelser som presenteras och 
diskuteras i resultat och diskussion och att andra informanter kan ha andra upplevelser av det 
undersökta fenomenet, nämligen hur lärare anger att de arbetar med högläsning i skolan. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades vilket innebär att de skrevs ned ordagrant och 
kunde genomläsas flera gånger.  

 

Validiteten i en studie handlar om att studiens resultat och slutsatser verkligen besvarar de 
frågeställningar studien utgår från. Eftersom den checklista (se bilaga 2) som funnits med under 
samtliga intervjuer är utformad utifrån studiens syfte och frågeställningar stärks validiteten i 
denna studie. Larsen (2009:80) menar att det är lättare att få en hög validitet i en kvalitativ 
studie än i en kvantitativ då forskaren kan ställa följdfrågor och be om förtydliganden. Detta 
skedde flera gånger under samtliga intervjuer i denna studie. Frågor som ”Kan du förklara vad 
du menar när du säger så?” har använts och frågor som kan låta ifrågasättande som ”Varför 
då?” har undvikits.  
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Reliabiliteten i denna studie stärks genom noggrann hantering av insamlad data vilket enligt 
Larsen (2009:81) är en viktig detalj för att stärka reliabiliteten. Varje inspelad intervju började 
med att jag sade vilket nummer i ordningen intervjun hade för att på så sätt inte kunna blanda 
ihop de olika intervjuerna och intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter 
intervjutillfällena. Två av de sex intervjuerna i denna studie skedde samma dag men med fyra 
timmars mellanrum, vilket gjorde att transkriberingen av den första hann bli klar innan den 
andra intervjun startade. Detta omöjliggör att jag blandade ihop vem som sagt vad. 
Reliabiliteten i kvalitativa undersökningar kan dock ifrågasättas då intervjuaren och situationen 
på olika sätt kan påverka informanten vilket kan ha betydelse för vad informanten svarar i just 
den situationen. Detta har minimerats i denna studie genom att de punkter som finns på 
checklistan (se bilaga 2) är utformade som öppna frågor där informanterna fått berätta om 
situationer istället för att svara på detaljfrågor. Reliabiliteten hade kunnat stärkas ytterligare via 
metodtriangulering men i brist på tid för denna studie har detta inte gjorts. Det faktum att jag 
spelat in intervjuerna och spelat upp dem med möjlighet att spola fram och tillbaka vid 
transkriberingen minimerar också feltolkningar och risken att jag hört fel, vilket också stärker 
reliabiliteten. 

 

5.7  Forskningsetiska överväganden 

För att resultatet av en forskningsstudie ska vara trovärdigt finns det ett antal forskningsetiska 
överväganden man som forskare måste göra. Vetenskapsrådet har gett ut skriften God 
forskningssed (2017) där de beskriver hur forskning ska bedrivas för att vara trovärdig. I detta 
avsnitt redogörs för vilka forskningsetiska överväganden som gjorts för denna studie. 

 

• Informanterna 

Alla informanter som deltagit i studien har fiktiva namn för att omöjliggöra att deras identiteter 
röjs. Vetenskapsrådet (2017:7) menar att det är viktigt att informanternas anonymitet garanteras 
vid publicering av forskningen. Alla informanter i studien benämns som hon då kön inte är av 
betydelse för denna studie. Av samma anledning är alla fiktiva namn kvinnonamn. De 
ljudinspelningar som gjorts raderades direkt efter transkription och under tiden mellan 
inspelning och transkription har endast jag haft tillgång till dessa. Inspelningsapparaten 
innehållande inspelningarna har under denna tid funnits inlåst i säkerhetsskåp. Utöver detta är 
namnen på den kommun eller de skolor där informanterna arbetar inte nämnda eller fiktiva för 
att garantera total anonymitet för de deltagande informanterna. Innan intervjuerna startat har 
alla deltagande informanter fått ett informationsbrev (se bilaga 1) där det tydligt framgår vad 
studien går ut på och vad deltagande innebär. Dessutom finns kontaktuppgifter till forskaren 
och handledaren i informationsbrevet om vidare information önskas. 

 

• Information och frivillighet 

Alla deltagare i studien har fått information om vad studiens syfte är samt att de när som helst 
kan välja att avbryta sitt deltagande utan närmare förklaring. De informanter som är med i 
studien har själva valt att medverka helt frivilligt och de har via underskrift av 
informationsbrevet godkänt att samtalet spelas in samt fått information om hur inspelningarna 
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kommer att behandlas. Dessutom har alla deltagare via informationsbrevet informerats om att 
all insamlad data i denna studie endast får användas till denna forskning. Vetenskapsrådet 
(2017:15) skriver att forskning inte bör genomföras utan att informanterna är medvetna om att 
det är ett frivilligt medverkande de ställer upp på. Via informationsbrevet har alltså alla 
informanter medgivit sitt samtycke till att vara med i studien.  

 

5.8  Databearbetning och analysmetod 

Till en början spelades intervjuerna upp ett flertal gånger med möjlighet att spola fram och 
tillbaka för att sedan transkriberas. Intervjuerna skrevs ned ordagrant med tillägg om pauser, 
skratt och gester inom parentes. För att detta skulle vara färskt i minnet gjordes 
transkriberingarna så snart som möjligt efter intervjuerna. Efter transkriberingarna raderades 
inspelningarna för informanternas anonymitets skull. Under lyssning och transkribering fördes 
även anteckningar om detaljer i intervjuerna som kunde vara av vikt för analyseringen av 
materialet.  

 

I nästa steg gjordes en matris där punkterna från checklistan, som användes under intervjuerna, 
hade varsin kolumn och informanternas svar kunde föras in för att lättare få en överblick av 
informanternas svar. Denna överblick gjorde det lättare att kunna jämföra likheter och 
skillnader i det insamlade materialet. Denna form av matris är något Larsen (2009:97) 
förespråkar i analysarbetet. Utifrån matrisen och transkriptionerna ordnades sedan svar som var 
lika varandra och svar som skilde sig från varandra i olika färgkoder. Dessa färgkoder visade 
en del mönster där informanterna uppgett liknande svar, vilket enligt Larsen (2009:101) är en 
del i det hon kallar innehållsanalys. Larsen (2009:101) skriver att syftet med innehållsanalys är 
att ”identifiera mönster, samband och gemensamma drag eller skillnader”. Det är dessa mönster 
och skillnader som sorterades i färgkoder. 

 

Enligt Szklarski (2015:138) måste texten uppfylla två särskilda kriterier för att vara användbar 
i det fenomenologiska analysarbetet. Dessa två kriterier är att texten ska vara begriplig för 
forskaren samt att texten ska handla om det som undersöks. Då intervjuerna hade formen 
semistrukturerade, där informanterna fick prata fritt om ämnet, framkom en del saker som var 
irrelevanta för studien, till exempel hur lärarna använt högläsning i högre klasser än de studien 
avser undersöka. Dessa saker plockades bort ur bearbetningen av transkriptionerna för att det 
material som skulle analyseras skulle vara väsentligt för studiens syfte och frågeställningar. 
Därefter identifierades uttalanden och svar från informanterna som ansågs vara så kallade 
meningsbärande enheter (Szklarski 2015:139). Meningsbärande enheter kan sägas vara 
uttalanden som har betydelse för det fenomen som undersöks, i det här fallet lärares inställning 
till och uppfattning om högläsning. Vidare ska varje meningsbärande enhet ge ny information 
om det undersökta fenomenet för att tillsammans bidra med kunskap ur olika synvinklar 
(Szklarski 2015:139). Vissa mönster, samband och skillnader upptäcktes i ett tidigt stadium av 
analysen, redan vid konstruerandet av matrisen, medan vissa framkom efter en djupare analys.  

 

6. Teori 
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I följande avsnitt redogörs för vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
planering, genomförande och analys av det material som samlats in under studien. 

 

6.1 Fenomenologi 

I den kvalitativa intervjustudien kommer en fenomenologisk ansats att ligga till grund då syftet 
med intervjustudien är att undersöka hur lärare anger att högläsning går till i grundskolans 
årskurser F-3. Fenomenologi används när forskaren försöker att synliggöra hur någon eller 
några upplever världen eller ett fenomen (Szklarski 2015:132). Målet med en fenomenologisk 
ansats är att besvara kunskapsintressen som gäller vissa fenomen och i denna studie är det 
relevanta fenomenet högläsning och hur lärare anger att de använder högläsning i skolan. Ett 
centralt begrepp inom fenomenologin är essens, vilket betyder kärnan i det upplevda eller ännu 
mer precist, det mest väsentliga i det upplevda (Szklarski 2015:136). Alltså är det essensen i 
lärares upplevelse av högläsning som är det centrala i denna studie och vad som ska fastställas 
och analyseras. Intervjuer inom fenomenologin bör vara semistrukturerade eller ostrukturerade 
där forskaren inte har i förväg bestämd ordning på de frågor som ska besvaras, utan för en 
dialog där informanten snarare får berätta om ett fenomen. Forskaren ska agera som en aktiv 
lyssnare och föra konversationen med informanten framåt (Szklarski 2015:136). Då denna 
studie syftar till att ta reda på hur lärare säger sig använda högläsning i skolan passar en 
semistrukturerad intervju, då informanten kan berätta om hur högläsningen går till enligt denne. 

 

Inom fenomenologisk analys av empirisk data nämner Szklarski (2015:138) sex steg som kan 
följas. Jag har valt att analysera det insamlade materialet med hjälp av de fem första stegen. Det 
sjätte steget innebär en verifiering av informanterna vilket skulle innebära ett nytt möte med 
varje informant vilket i brist på tid som finns till förfogande för denna studie skulle vara 
omöjlig. De fem stegen som följts i denna studie är: 1. Bestämning av helhetsbetydelsen och 
kan sägas innebära att det insamlade materialet överskådligt ses över. I detta steg väljs irrelevant 
information bort och det kontrolleras att den information som finns med i fortsatt analys är 
relevant för studien. 2. Avgränsning av meningsbärande enheter. I detta steg analyseras det 
insamlade materialet mer detaljerat och så kallade meningsbärande enheter upptäcks. Dessa ska 
ge ny information om det undersökta fenomenet så att de olika väsentliga delarna i materialet 
grupperas (Szklarski 2015:139). 3. Transformering av vardagliga beskrivningar. I detta steg 
gäller det att analysera vad det är informanterna egentligen säger. Det görs genom att liknelser 
och metaforer tydliggörs och sätts in i rätt kontext. Här gäller det att forskaren analyserar det 
sagda i relation till den situation det sagts för att sedan skriva om texten till en mer precis 
innebörd (Szklarski 2015:140). 4. Framställning av fenomenets situerade struktur. Här 
sammanställs de meningsbärande enheterna till gemensamma beskrivningar av det upplevda 
fenomenet så att de informanter som uppgett liknande upplevelser på olika sätt grupperas. 5. 
Framställning av fenomenets generella struktur. I likhet med steg fyra analyseras här de 
meningsbärande enheterna men på ett djupare plan så att centrala teman i studien framkommer.  

 

En av utmaningarna för forskaren inom fenomenologin är att inte bli färgad av sina kunskaper 
om det fenomen som ska undersökas, utan försöka lägga erfarenheter och eventuella 
förutfattade meningar åt sidan för att kunna tolka det material som samlas in så objektivt som 
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möjligt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:151). Med anledning av att jag sett 
olika lärare använda högläsning på olika sätt innebär det att jag inte har en klar bild av vad jag 
tror att informanterna kommer att svara, vilket betyder att det inte finns några klara förutfattade 
meningar från min sida. 

 

Tillförlitligheten inom fenomenologi kan ifrågasättas då det är forskaren som tolkar vad 
essensen är. Det innebär att det alltid är forskarens tolkning som utgör det slutgiltiga resultatet, 
vilket skulle kunna innebära att olika forskare kommer fram till skilda uppfattningar.  

 

 
7. Resultat och kommentarer 

I detta avsnitt redovisas och kommenteras de resultat som framkommit i denna studie. För att 
ge en tydlig bild av resultaten kommer detta avsnitt att delas upp i olika underrubriker, dels 
utifrån studiens frågeställningar och dels utifrån de punkter som fanns på den checklista som 
var central under intervjuerna. Studiens syfte är att undersöka hur lärare säger sig använda 
högläsning som aktivitet i grundskolans årskurser F-3 samt att undersöka vilka 
ställningstaganden som ligger till grund för utformningen av högläsning av skönlitteratur i 
grundskolans årskurser F-3. De frågeställningar som ligger till grund för insamling av data är: 

o Hur anger lärare att högläsning av skönlitteratur i klassrummet utformas samt kan 
utformas och av vilka anledningar? 

o Hur anger lärare att skönlitterära verk väljs ut för högläsning i grundskolans årskurser 
F-3 och hur kan skönlitterära verk väljas ut? 

 

 

7.1 Högläsningen plats och syfte 
Samtliga lärare som deltagit i studien uppgav att de använder högläsning i sin undervisning, 
men hur ofta, hur länge och varför skiljer sig mellan de olika lärarna. Cecilia, Fanny och 
Beatrice uppgav att de läser dagligen och Cecilia sa att hon läser 15 minuter varje dag innan 
första rasten, Beatrice tio minuter på fruktstunden varje dag och Fanny sade att hon läser varje 
morgonsamling. Längden på Fannys högläsning varierar dock beroende på vad klassen ska göra 
sedan och hur gruppen agerar under högläsningen. Fanny menade att det kan vara enklare att 
ha bestämda tider att läsa på med en något äldre klass men eftersom hon har en årskurs ett och 
dessutom är ganska ny som lärare på skolan känner hon in gruppens behov då vissa elever 
behöver ett avbrott i läsningen ibland.  

 

Ester läser mest sällan för sina elever och uppgav att hon läser en gång i veckan. Dock påpekade 
hon att det till viss del beror på att hon inte är klasslärare för gruppen utan arbetar med att stötta 
klassläraren. När hon själv var klasslärare läste hon oftare för eleverna, cirka tre gånger i 
veckan. Hon berättade under intervjun att hon önskar att hon kunde läsa oftare idag och även 
att klassläraren kunde göra det. Enligt Ester leder någon lärare i klassen högläsning två till tre 
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gånger i veckan varav en gång alltid är inför klassens läsläxa, då läraren högläser det kapitel 
eleverna ska träna på inför kommande vecka. Utöver läsläxan sker högläsningen på fredagar 
efter lunch och om det blir tid över någon fler gång i veckan. Även Annika och Dagny sa att de 
läser två till tre gånger i veckan för sin klass och för Annika sker detta i slutet av en lång lektion 
eller i slutet av dagen och läsningen pågår i cirka 15 minuter medan Dagny läser vid 
morgonsamlingen de gånger hon håller i den. Dock framkom det senare under intervjun med 
Annika att hon läser regelbundet en gång till under veckan, när klassen har en så kallad 
bokstavsgenomgång. Anledningen till att det framkom efter frågan om hur ofta hon läser är att 
hon tidigare inte reflekterat över att det också är högläsning, utan mer sett det som en del i 
bokstavsgenomgången. Mer om detta kommer under rubriken Aktiviteter runt läsningen. 

 

Vilket syfte de olika lärarna har med högläsningen skiljer sig åt och vissa uppgav flera olika 
anledningar till varför man valt att använda högläsning i undervisningen. Samtliga lärare utom 
Fanny menade att en av anledningarna till att de högläser är för att eleverna ska få en lugn stund 
och komma ned i varv om det börjar bli rörigt och stökigt i klassen. Uttryck som ”att bryta av” 
och ”att komma ner i varv” använde Annika, Beatrice, Dagny och Ester ett flertal gånger medan 
Cecilia pratade om att ha ”en lugn stund”.  

 

Fanny hävdade att ett syfte med hennes högläsning är att få eleverna att bli intresserade av 
läsning och menar att ”högläsning är ju livsviktigt för mina ettor” då det ger en bild av vad 
bokstäver, ord och meningar kan göra. Hon menade att all framtida inlärning kommer att kräva 
läsande elever och hävdar att högläsning är ett bra sätt att få eleverna intresserade av att själva 
lära sig läsa.  

 

Samtliga lärare i studien hävdade att en berättelses uppbyggnad är en central del i syftet med 
högläsning. Hur en saga är uppbyggd med inledning, handling och slut är en viktig anledning 
till högläsning sade samtliga och Beatrice, Dagny och Ester påpekade också vikten av att få 
eleverna att utveckla sin fantasiförmåga för att själva kunna konstruera texter. Beatrice och 
Ester byggde ut begreppet fantasiförmåga med att säga att de vill att eleverna ska utvecklas i 
att bygga inre bilder. De väljer av samma anledning att inte visa bilder ur boken för eleverna, 
utan menar att eleverna själva ska få tänka ut hur det ser ut i berättelsen. Ordförråd och 
meningsuppbyggnad är ord som hade hög frekvens i samtliga intervjuer och Annika, Beatrice, 
Cecilia och Fanny stannar gärna upp och förklarar svåra ord för eleverna. Dock påpekade både 
Beatrice och Cecilia att det är viktigt att känna eleverna i klassen för att avväga när det är 
lämpligt att stanna upp för att svara på frågor eller förklara ord. Beatrice förklarade hur hon 
tänker kring elever som räcker upp handen under högläsningen när hon säger: 

Man känner ju eleverna och utifrån vad jag vet ibland att de skulle kunna fråga om ord eller 
om det är nåt annat sådär, att de mera liksom… Ja men typ undrar när det är rast. Dom frågorna 
kommer ju inte riktigt, det tycker jag inte, utan då är jag mer, typ är det nåt ord dom undrar 
över eller så där. 
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Med detta menar alltså Beatrice att om läraren känner eleverna väl kan frågor som är irrelevanta 
för högläsningen undvikas då läraren märker eller anar att vissa elever kommer att fråga om 
något helt annat och väljer då att inte stanna upp och fråga eleven vad den vill.  

 

Cecilia och Dagny hävdade att en del i syftet med högläsningen är att eleverna ska få träna på 
att lyssna. Båda nämnde det stora flödet av information via film och data-/Tv-spel och menar 
att eleverna behöver en kontrast till det och att de kan få den genom att lära sig att lyssna på en 
berättelse. På frågan om vad eleverna gör under högläsningen svarade Cecilia: 

Ingenting. Dom lyssnar. Och det är också en jätteviktig grej att träna på. Alltså det är många 
barn som är så högt i tempo så här med dataspel, filmer och ljud, men när dom har lärt sig att 
sitta (två sekunders paus) så här, det är jätteintressant. Dom tycker det är spännande. Man får 
ha lite tålamod i början men, men dom lär sig snabbt (tre sekunders paus). Dom brukar fråga i 
början när jag har dom: får man rita? Nej, man får inte rita. Det ska hela tiden göras nånting 
mer men det är… Nej, dom får sitta och lyssna.   

Cecilia menar alltså att eleverna är så vana att få information via digitala hjälpmedel att de i 
början av skolperioden kan ha svårt att koncentrera sig på en läst text att de gärna vill göra 
någonting mer under tiden men att de till slut lär sig att koncentrera sig på texten och att de 
dessutom tycker att läsningen blir spännande. 

 

7.2 Val av litteratur 

 
Det framgick av samtliga intervjuer att det vanligaste sättet att välja vilken litteratur som ska 
läsas är att läraren väljer. Alla utom Dagny uppgav att det enbart är de själva som väljer vilka 
texter som ska läsas. Dagny sa att det vanligaste är att hon väljer text men att hon ibland tar 
hjälp av skolans bibliotekarie. Bibliotekariens kunskaper om, särskilt nya, böcker menar Dagny 
är en ovärderlig hjälp i valet av högläsningstexter då hon inte har tiden att läsa de nya böcker 
som kommer ut. Annika väljer böcker utifrån det hon tycker verkar intressant medan Beatrice 
väljer ut böcker för att hon menar att fokus hamnar på fel saker om eleverna ska vara med och 
välja. ”Jag väljer bok. Annars har man plötsligt nio olika böcker som önskas och då blir nån sur 
för att det inte blev rätt bok och då hamnar fokus på fel saker”, sade Beatrice och menar att 
eleverna då fokuserar på att just den boken de vill höra inte blir vald och tappar fokus från 
berättelsen till något helt annat.  

 

Cecilia beskrev hur hon väljer böcker för att kunna styra högläsningen mot det övriga 
skolarbetet. I början av årskurs ett brukar hon välja att läsa böcker som kan skapa diskussion 
kring hur man som människa förväntas bete sig mot andra, alltså i rent uppfostrande syfte då 
mycket av skolarbetet i ett så tidigt skede handlar om att sammanfoga elevgruppen och få 
eleverna att vara goda medmänniskor. Hon hävdar dessutom att eleverna lättare kan knyta an 
saker som händer i deras liv till böcker de hört än att hon ska förklara olika fenomen. Det kan 
till exempel handla om någon som har det svårt i hemmet och då menar hon att det är lättare 
för eleverna att förstå hur det kan vara om de hört en bok där någon är i en liknande situation. 
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Senare i årskurserna väljer hon att läsa böcker som kan knytas till det skolarbete eleverna arbetar 
med för tillfället. 

 

Gällande vilka böcker som används i högläsningen gavs flera olika svar. Den vanligaste typen 
av högläsningsböcker visade sig vara kapitelböcker då alla informanter utom Beatrice hävdade 
att majoriteten av de texter de läser är kapitelböcker. Beatrice däremot läser oftast kortare texter 
så att varje text sträcker sig över ett högläsningstillfälle. Fyra av de sex informanterna hävdade 
att de medvetet försöker välja olika genrer men det framkom även att klassiker och sagor är 
vanligast vid högläsning. Specifika titlar som nämndes var Alfons Åberg, Emil i Lönneberga, 
Pippi Långstrump, Robinson Crusoe och Tzatsiki.  

 

Annika väljer böcker som hon själv tycker verkar intressanta medan Cecilia väljer böcker för 
att kunna använda högläsningen i övrigt skolarbete. Beatrice berättade att hon har en bok med 
många olika sagor i som hon tycker är bra då det finns både så kallade klassiker och mer okända 
sagor. Hon menar också att en av fördelarna med boken är att sagorna är så korta att hon hinner 
läsa en hel saga på en högläsningssituation, istället för att läsa ur en kapitelbok där samma bok 
används under en längre period. Hon uppgav att det är viktigt att hinna läsa klart hela sagan 
under en högläsningssituation då det annars blir för ”hattigt”. Beatrice förklarade uttrycket 
”hattigt” med att halva lektionen går till att påminna eleverna om vad de läst senast och att det 
då tar för mycket tid från den faktiska högläsningen. Dagny menar att hon tidigare i arbetslivet 
valt klassiker då det fanns en uppfattning att eleverna skulle ha hört dem men att hon idag väljer 
texter själv utifrån vad hon blir tipsad om av lärarkollegor och bibliotekarier. Hon sade också 
att hon ibland låter eleverna rösta fram vilken bok som ska läsas, men detta görs endast när 
bibliotekarien är med och tipsar om böcker. Ester och Fanny uppgav båda två att de väljer 
högläsningstexter på grund av att de vet vad som står i texterna och båda poängterar att det är 
svårt för eleverna att välja text då de kanske väljer bok efter hur omslaget ser ut utan att de vet 
vad boken handlar om eller hur svår texten är. Fanny uppgav att hon försöker variera valet av 
högläsningstext i svårighetsgrad för att utmana alla elever i klassen. 

 

7.3 Aktiviteter runt läsningen 
 

Ett mönster som framgick under intervjuerna var att inga av de intervjuade lärarna hade några 
särskilda aktiviteter innan högläsningen. Dagny berättade att hon brukar gå igenom vad hon 
läst senast om hon använder en kapitelbok för att friska upp elevernas minne men i övrigt var 
det ingen av lärarna som sa sig ha några aktiviteter särskilt kopplade till högläsningen. Vid 
frågor om vad som händer under själva lästillfället framkom dock några olika saker som 
eleverna gör. Annika, Beatrice, Ester och Fanny uppgav att de låter eleverna rita eller måla 
under tiden om eleverna frågar om de får göra det, medan Cecilia inte låter eleverna rita eller 
måla då hon menar att de då riskerar att tappa fokus och högläsningen tappar sitt syfte. I likhet 
med de fyra lärarna som låter eleverna rita eller måla låter Dagny eleverna forma modellera 
under läsningen. Detta, berättade hon, var något hon införde för elever med speciella behov 
men har sedan dess provat att ge hela klasser modellera under högläsningen. Hon uppgav att de 
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elever som känner att de behöver någonting mer att göra än att enbart lyssna kan bli mer 
koncentrerade om de får forma modelleran. Annika och Beatrice berättade att de ibland, 
beroende på när läsningen sker, låter eleverna äta frukt under tiden högläsningen pågår. 

 

Som nämnts tidigare berättade Annika att hon har en återkommande bokstavsgenomgång varje 
vecka med sin klass och att hon då använder en rock som klassen känner som bokstavsrocken. 
Varje gång hon tar på sig rocken vet eleverna att de ska gå igenom en ny bokstav. I rockens 
ficka finns varje vecka en ny saga som har med den aktuella bokstaven att göra som hon då 
läser högt för eleverna. Hon uppgav i intervjun att hon aldrig tänkt på denna aktivitet som en 
aktivitet som hör ihop med högläsning utan att högläsningen varit en del av 
bokstavsgenomgången men under intervjun reflekterade hon över att bokstavsgenomgången 
också kan ses som en aktivitet runt läsningen av sagan. 

 

Aktiviteter efter lästillfället uppgav Fanny att hon systematisk har i form av diskussioner kring 
det lästa och återberättande. Hon hävdade att hon låter eleverna återberätta i korta drag vad de 
nyss hört för att träna eleverna på att lyssna aktivt. Fanny kallade detta för en slags boksamtal 
där hela klassen är involverad i diskussionen. I likhet med detta berättade också Cecilia att hon 
ofta försöker koppla det lästa till saker som händer på rasten eller i skolan men att det är svårt 
att göra vid bestämda tidpunkter. Dock försöker hon återkomma till texter de läst om en 
diskussion uppstår i klassen om något som hänt. Annika berättade att hon vid intervjutillfället 
läste en bok om Pippi Långstrump för klassen och att de efter ett läst kapitel tittade på en film 
med Pippi Långstrump för att knyta an filmen till läsningen. Hon hävdade dock att detta inte är 
ett sätt hon genomgående brukar arbeta med, utan att det slumpade sig så just nu då hon råkade 
hitta filmer som passade boken.  

 

I övrigt uppgav ingen av informanterna att de har några särskilda aktiviteter efter läsningen men 
samtliga utom Annika och Beatrice försöker att koppla läsningen till andra skolämnen. Dagny 
hävdade att hon gärna läser böcker hon kan koppla till historieämnet och menar att det finns 
många böcker som är både intressanta och lärorika som kan användas i detta syfte. Även Cecilia 
uppgav att hon ofta läser böcker om svensk historia när eleverna arbetar med det. Som exempel 
nämnde hon att hon brukar läsa Emil i Lönneberga för eleverna när de arbetar med 1900-talets 
början i historia. Hon berättade även att hon strävar efter att ha en klass i så många ämnen som 
möjligt just för att kunna arbeta ämnesövergripande. I likhet med Dagny och Cecilia hävdade 
Ester att hon gärna strävar mot att knyta an högläsningsarbetet till historieämnet men även till 
naturorienterande ämnen. Fanny uppgav att hon försöker att koppla ihop sitt högläsande med 
så många ämnen som möjligt då hon menar att det är lättare att få eleverna att upptäcka likheter 
i undervisningen med saker de hört i högläsningsboken.  

 
7.4 Framtiden 
 

Samtliga lärare utom Annika och Fanny gav under intervjuerna besked om att de skulle vilja 
ändra på sin högläsning i framtiden på olika sätt. Annika sa att hon tycker att läsningen fungerar 
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bra och att hon inte skulle vilja ändra på något och Fanny berättade att hon inte kunde komma 
på någon ändring just vid intervjutillfället. Hon påpekade dock att hon arbetat så kort tid på 
skolan att hon inte riktigt reflekterat över hur hon skulle vilja ändra på sin högläsning. 

 

Beatrice hävdade att hon skulle vilja vara mer förberedd innan läsningen på så sätt att hon hinner 
läsa igenom texterna ordentligt innan högläsningstillfällena för att kunna vara beredd på vilka 
ord som eventuellt kan vara svåra för eleverna. Hon uppgav att det som hindrar henne från detta 
är tidsbristen. Även Cecilia berättade att hon skulle vilja vara mer förberedd och i likhet med 
Beatrice är det tidsbristen som ställer till problem. Ester berättade att hon skulle vilja ha mer tid 
till högläsning men att högläsningen utvecklats till en aktivitet som lätt blir satt i andra hand 
gentemot andra aktiviteter i skolan. Hon hävdade att läroplanen innehåller så många olika saker 
som ska hinnas med att läsningen blir en aktivitet som sker när det finns tid över. Vidare uppgav 
Ester att tidigare läroplaner haft högläsning som en central del i svenskämnet men att den 
numera inte är uttalad alls i läroplanen. Slutligen uppgav Dagny att hon skulle vilja ha fler 
aktiviteter knutna till högläsningen och hon påpekar att Läslyftet innehåller många bra idéer 
och aktiviteter som hon skulle vilja arbeta med men hon, i likhet med Beatrice, Cecilia och 
Ester, hävdar att tiden inte räcker till.  

 

7.5 Den läsande läraren 
 

När det gäller hur lärarna i studien anger att de agerar under högläsningstillfällen uppgav 
samtliga lärare att de försöker att dramatisera texterna på något sätt. Alla intervjuade lärare 
nämnde i intervjuerna att de använder rösten för att gestalta olika karaktärer för att på så sätt 
levandegöra texten för att den ska bli mer intressant för eleverna. Annika är ensam av 
informanterna om att använda sig av ett speciellt klädesplagg under högläsning. Detta gör hon 
dock inte under varje högläsningstillfälle utan endast under tidigare nämnda 
bokstavsgenomgång. Dock menar hon att eleverna lärt sig att något spännande och lärorikt 
kommer att hända när hon tar på sig rocken. Cecilia berättade att hon sällan sitter stilla och 
läser, utan att hon är rörlig i klassrummet. Detta av olika anledningar men hon menar att hon 
lättare kan gestalta vad som händer i texten om hon går runt i klassrummet. Hon hävdar också 
att hennes elever blir mer fokuserade på henne som läsare när hon rör sig runt i klassrummet.  

 

8. Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka lärares inställning till högläsning i grundskolans 
tidigare år. Vad som framkommit i studien är att högläsning är en vanligt förekommande 
aktivitet i grundskolans årskurser 1-3 och att syftet med högläsning kan variera från lärare till 
lärare. Tydligt framgår dock att ett vanligt förekommande syfte är att eleverna ska få en lugn 
stund och en chans att komma ned i varv. Ett mönster som framträdde hos samtliga informanter 
var att de ser högläsningen som en viktig del av elevers språkutveckling men att tiden som läggs 
på högläsning är för knapp.  
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8.1 Metoddiskussion 
 

För att besvara de frågeställningar som är centrala i denna studie har jag valt att använda mig 
av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. De sex lärare som intervjuats är samtliga aktiva 
inom årskurserna 1-3 och samtliga intervjuer har skett med enbart mig och informanten i 
rummet. Anledningen till att det är just sex informanter med i studien är för att jag tillsammans 
med min handledare och Högskolan Dalarna kommit fram till att sex till åtta personer är en 
rimlig mängd informanter utifrån studiens omfattning och vid förfrågningar till lärare var det 
slutligen sex stycken som valde att medverka. Det hade varit intressant att haft med fler 
informanter med större geografisk spridning för att se om resultatet blivit annorlunda men de 
sex informanterna som ingår i denna studie har gett svar på mitt syfte och mina frågeställningar 
på ett sätt som kan redovisas i denna rapport.   

 

Då semistrukturerade intervjuer är något jag inte använt mig av så ofta tidigare har detta varit 
en utmaning. Utformningen av checklistan som fanns med under intervjuerna reviderades ett 
flertal gånger innan den täckte de aspekter av högläsning jag ville undersöka utan att punkterna 
skulle bestå av ledande frågor. Det är möjligt att jag någon gång ställt frågor som kan verka 
ledande då informanterna gett knapphändiga svar vilket skulle kunna påverka informanterna på 
så sätt att de svarat på det jag tror att de menat. Dock har jag i så stor utsträckning som möjligt 
försökt att ställa öppna frågor så att det är informanternas egna ord och tankar som fått bilda 
svaret.  

 

Då denna studies insamlade material kommer från sex lärare kan resultatet inte generaliseras 
till alla lärare och skolor i Sverige utan måste ses utifrån att det är de sex intervjuade lärarnas 
tankar och åsikter som finns i resultatet. Urvalet av informanter är med andra ord för litet för 
att tolkas ur ett nationellt perspektiv. På grund av arbetets omfattning hade det dock inte varit 
aktuellt att ha fler informanter då materialet skulle bli för omfattande. För att få svar på studiens 
frågeställningar hade någon annan metod varit svår att använda då det är lärarnas upplevelse av 
hur högläsning utformas och används som undersökts. Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013:127) förespråkar just kvalitativa intervjuer när det gäller att undersöka 
individers upplevelse av ett fenomen. En möjlighet hade varit att använda enkäter istället men 
då skulle jag inte ha kunnat ställa följdfrågor och bett om förklaringar vilket skulle göra det 
insamlade materialet svåranalyserat och jag skulle inte ha kunnat komma åt essensen av det 
undersökta på samma sätt. Då en fenomenologisk ansats, där informanternas tankar om 
upplevelsen av högläsning varit det centrala, legat till grund för detta arbete har jag kunnat få 
svar på mina frågeställningar på ett fylligare sätt än vid exempelvis användning av enkät.  

 

Då jag under intervjuerna använde mig av en checklista (se bilaga 2) som innehöll tre 
grundfrågor och en punktlista där de ämnen som var intressanta för studien fanns med, blev alla 
intervjuer något olika på så sätt att ämnena som togs upp inte alltid togs upp i samma ordning. 
Dock styrde jag genom följdfrågor in informanterna mot de ämnen jag var intresserad av att 
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undersöka under samtalets gång. Detta gjordes utan att avbryta informanterna eller ställa 
ledande frågor genom att ta upp ett nytt ämne när informanterna uppgav sig vara nöjda med sitt 
föregående svar. Då intervjuerna hade formen semistrukturerade blev de mer som en dialog 
mellan två människor än en renodlad intervju där informanten enbart svarar på frågor. Denna 
öppna typ av samtal gav informanterna möjlighet att svara så utförligt som möjligt på varje 
punkt.  

 

Då en fenomenologisk ansats strävar efter att hitta essensen i upplevelsen av ett fenomen har 
alla intervjuer först spelats in och sedan transkriberats. Transkriptionerna gjordes ordagrant med 
kommentarer om pauser, skratt eller tvekanden inom parenteser.  

 

Genom att beskriva hur intervjuerna, transkriberingen och analysen gått till samt redovisa de 
frågor och den checklista (se bilaga 2) som fanns med under intervjutillfällena skulle denna 
studie kunna genomföras av andra forskare, men det måste poängteras att det är upp till varje 
forskare att tolka resultatet då den fenomenologiska ansatsen kräver en tolkning av vad som 
sagts vilket skulle kunna innebära att informationen kan tolkas på något olika sätt. 

 

Det insamlade materialet i denna studie är tillräckligt omfattande för att ge svar på studiens 
syfte och frågeställningar men resultatet kan inte generaliseras att gälla alla lärare och skolor 
då antalet informanter är för litet för att se resultatet i ett nationellt sammanhang. 

 
8.2 Resultatdiskussion 

För att underlätta för läsaren kommer resultatdiskussionen att indelas i olika underrubriker som 
utgår från studiens frågeställningar och de punkter som undersöktes under intervjuerna. 
Studiens resultat kommer att diskuteras och jämföras med tidigare forskning för att ge svar på 
studiens frågeställningar. Utifrån ett fenomenologiskt synsätt har jag sökt likheter och 
skillnader i intervjusvaren och det är dessa som diskuteras i följande avsnitt.  

 

8.2.1 Lärares syfte med högläsning och högläsningens plats 

Flera informanter uppgav att de har flera olika syften med högläsning i skolan och samtliga 
utom Fanny menar att ett av syftena är att eleverna ska få en lugn stund och en chans att komma 
ned i varv, helt utan krav på andra aktiviteter runt om. Alltså en fristående aktivitet som inte 
har något pedagogiskt syfte. Nilsson (2014) beskriver detta som ett problem då han menar att 
det, när läsningen blir till endast en lugn stund, är svårt att veta om alla elever förstår vad läraren 
läser och att det är svårt att veta om eleverna hänger med i läsningen. Dock menar mina 
informanter som uppgett att en del av syftet är att få en lugn stund i klassen att eleverna behöver 
det lugnet utan att behöva vara så aktiva. Cecilia till exempel menar att eleverna måste träna sig 
på att sitta ned och bara lyssna. Hon påpekade dock att hon ofta återkommer till det lästa, vilket 
gör att hon märker om eleverna följt med i läsningen eller inte. Detta liknar det sätt Fanny 
arbetar på då hon ofta använder följdfrågor och diskussioner om det lästa. Skillnaden mellan 
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Cecilia och Fanny är att Fanny gör det systematiskt som en aktivitet direkt efter läsningen 
medan Cecilia använder diskussioner och anknyter till texter när det hänt något på skolan. 
Skillnaden mellan Fanny, som inte angav att en ”lugn stund” är syftet med läsningen och övriga 
som angav det kan vara att hon inte arbetat så länge som aktiv lärare och att de lärare som 
arbetat längre tid än henne känner sina elever bättre och vet när eleverna behöver en aktivitet 
endast för att komma ned i varv. Jag anser att det är bra att lärare har olika syften med sin 
läsning då det visar att det finns en tanke bakom högläsningsaktiviteter, men om läsningen 
enbart ses som en ”lugn stund” vid varje högläsningstillfälle riskerar några elever att hamna i 
en situation där de inte förstår det lästa om inte läraren väljer att ha aktiviteter runt läsningen, 
som fördjupningsfrågor eller diskussioner om texten. Pendergast et al. (2015) menar att detta 
kan leda till att eleverna tappar motivationen att både lyssna och läsa själva. Att det är vanligt 
att lärare ser högläsning som en fristående aktivitet som en lugn stund, fruktstund eller vila 
framgår också av Skoogs (2012) undersökning.  

 

Ett annat, i denna studie, vanligt förekommande syfte med högläsning var att träna elevernas 
ord- och begreppsförråd, meningsuppbyggnad och känslan av hur en berättelse är uppbyggd. 
Detta hade möjligen kunnat göras i högre utsträckning om lärarna använt sig av för- och 
efterläsningsaktiviteter i högre grad men enligt lärarna i studien får eleverna en bra ord- och 
begreppsförrådträning genom att endast lyssna på högläsning. Just ord- och begreppsförrådet 
är något även Sanacore (1996) menar kan utvecklas genom att läraren högläser för sina elever. 
Skoog (2012:45) refererar till Adams (1994) och menar att elevers ordkunskap och verbala 
förmåga kan utvecklas genom att de blir utmanade med följdfrågor och diskussioner kring en 
läst text, vilket Fanny uppgav att hon systematiskt gör i sin högläsning. Vidare beskrev Fanny 
hur hennes syfte med högläsning är att förmedla ett läsintresse till eleverna och få dem själva 
att vilja läsa skönlitteratur. Även detta är något Sanacore (1996) menar är en av följderna av en 
strukturerad och väl genomtänkt lärarledd högläsning. Något jag finner intressant med min 
studie är att det endast var Fanny som nämnde läsintresset som syfte med sin högläsning. 
Eftersom Hultgren (2015:11) menar att det finns en stark koppling mellan läsintresse och 
läsförmåga hos elever finner jag det anmärkningsvärt att inte fler informanter angav elevers 
läsintresse som ett syfte för sin läsning. Det måste dock påpekas att läsintresset inte är det enda 
som påverkar läsutvecklingen positivt utan att det är en av många delar som skapar en god 
läsutveckling. Cecilia påpekade att eleverna ofta lär sig att tycka om högläsning och att de 
tycker att det är spännande med högläsning, vilket kan ses som en början av ett läsintresse.  

 

Denna studie har visat att den tid lärare lägger på högläsning skiljer sig åt och det kan skönjas 
två olika uppfattningar om hur ofta högläsningen tar plats i skolan. Beatrice, Cecilia och Fanny 
uppgav att de läser dagligen och att varje lästillfälle är mellan 10-15 minuter. Fanny påpekade 
dock att tiden varierade beroende på vad klassen ska göra efter läsningen. Annika och Dagny 
sade att de läser två till tre gånger i veckan och Ester en gång i veckan. Att Ester läser minst 
beror dock på att hon inte är klasslärare utan arbetar som stöd för andra lärare och hon hävdade 
att eleverna i årskurs två blir lästa för två till tre gånger i veckan. Hultgren (2015) hävdar att det 
är viktigt att elever i skolan får texter kommunicerade till sig av vuxna och att de vuxna i 
elevernas närhet bör visa ett intresse för läsning. Därför bör lärare läsa ofta för sina elever för 
att de ska stimulera elevernas nyfikenhet för läsning. Dock finns det ingen mängd angiven i 
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läroplanen om hur ofta en lärare ska läsa men med tanke på de fördelar högläsning för med sig, 
som Sanacore (1996) lyfter, skulle högläsningen kunna förekomma oftare än två-tre gånger i 
veckan.  

 

8.2.2 Val av litteratur 
 

Ett tydligt mönster i denna studie var att det i hög grad var lärarna som valde vad som ska läsas 
i högläsningssituationer. Endast en av lärarna nämnde bibliotekariens hjälp men sade att det är 
vanligast att hon själv väljer. Lärarna i studien menade att det är för svårt och omständligt att 
låta eleverna vara med i valet av litteratur samt att läraren kan styra arbetet med 
högläsningslitteraturen mot arbete med andra ämnen eller teman. Bristen på tid var något som 
samtliga informanter nämnde gällande förberedelser av högläsning. Eftersom det vanligaste 
sättet att välja litteratur visade sig vara att lärarna väljer och samtliga kände tidsbrist i 
förberedelserna kan detta resultera i att de väljer texter de läst tidigare och känner till. Flera 
lärare nämnde klassiker och specifika böcker de läser i vissa årskurser. Jönsson (2007:56) 
menar istället att litteratur bör väljas då hon hävdar att högläsningstexter bör vara sådana att 
eleverna kan relatera till dem för att kunna bearbeta texterna och därmed utveckla läs- och 
skrivfärdigheter. Cecilia nämnde dock att hon uppfattar att många elever har lättare att relatera 
saker som händer på skolan och i hemmet till texter de hört henne läsa, än till det hon pratar 
med klassen om gällande hur en människa förväntas bete sig. Om lärare enbart väljer att läsa 
böcker man läst tidigare eller klassiker riskerar nya böcker som kan stimulera elevers läs- och 
skrivutveckling att falla i glömska. Dock påpekade Dagny att bibliotekarien kan vara till stor 
hjälp för att hitta nya böcker som kan vara av intresse för klassen.  

 

Valet av högläsningslitteratur är en komplex fråga då det i en klass finns ett antal olika individer 
med olika intressen som kommit olika långt i utvecklingen av ord- och begreppsförråd och 
hörförståelse. Boyd och Devennie (2009:148–149) hävdar att en vanlig inställning hos lärare är 
att en klass måste få möta texter av varierande svårighetsgrad då alla elever behöver höra texter 
som utmanar deras inlevelseförmåga, ord- och begreppsförråd och hörförståelse. Ändå nämnde 
endast Fanny i denna studie att hon försöker variera texternas svårighetsgrad för att utmana alla 
elever. Elevernas intresse var inte heller uttalat av särskilt stor vikt hos lärarna i denna studie 
men de fyra lärare som arbetar som klasslärare sade att en lärare som känner sin klass kan välja 
böcker utifrån vad eleverna behöver, eller vad som passar klassen just nu. Detta kan innefatta 
intressen, svårighetsgrader, uppfostringsuppdrag eller ämnesövergripande arbete, beroende på 
vad syftet med läsningen är. Att intressera eleverna för den text som ska läsas är viktigt enligt 
Pendergast et al. (2015:72) och Cecilia hävdade att hon, med den erfarenhet hon har av 
högläsning, vet vilka texter eleverna brukar tycka är spännande, roliga och intressanta. Detta 
uttalande är intressant då olika individer har olika uppfattning om litteratur och olika intressen 
men det kan hända att en särskild bokserie oftast går hem hos en viss åldersgrupp. Dock kan 
frågan ställas om detta sätt att välja litteratur verkligen anpassar högläsningen efter samtliga 
individers utveckling och intresse på det sätt Boyd och Devennie (2009:148–149) framhäver 
som viktigt.  
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Beatrice hävdade att en viktig aspekt vid valet av litteratur vid hennes högläsning är att texterna 
är korta så att hon hinner läsa klart en berättelse vid varje högläsningssituation. Att denna 
tankegång är vanlig hos lärare visar även Skoog (2012:169–172) i sin studie då längre texter 
tenderar att tråka ut vissa elever vilket kan göra att de tappar intresset för högläsning och egen 
läsning. Dock är det ingen av de övriga lärarna i denna studie som uppfattar att långa texter har 
denna tendens. Det kan bero på högläsningens utformning. Om en lärare läser ur samma 
kapitelbok under några veckors tid men håller varje högläsningsmoment kort kan det tänkas att 
eleverna inte blir uttråkade, utan istället längtar till nästa högläsning. Annika, Cecilia och Fanny 
hävdade att eleverna ofta tycker att läsningen är rolig och att de längtar till nästa 
högläsningstillfälle, trots att alla tre lärarna ofta läser kapitelböcker.  

 

 
8.2.3 Aktiviteter runt högläsningen 

 

Samtliga informanter i denna studie uppgav att de inte använder sig av några särskilda 
aktiviteter före högläsningen medan två av sex sade att de använder efterläsningsaktiviteter i 
form av diskussion och fördjupande frågor. Studien visade också att det finns olika inställning 
till vad eleverna får göra under högläsningen och det framgick att rita och äta frukt är de 
vanligaste aktiviteterna. Cecilia påpekade vikten av att eleverna bör få träna sig på att endast 
lyssna, utan att till exempel rita under tiden. Pendergast et al. (2015) och Sanacore (1996) lyfter 
vikten av att använda förläsningsaktiviteter och efterläsningsaktiviteter för att göra eleverna 
aktiva i läsningen och därigenom ge dem en djupare förståelse för texten. I denna studie har det 
dock framkommit att förläsningsaktiviteter inte är något som genomförs alls av de intervjuade 
lärarna och endast två av lärarna använder särskilda efterläsningsaktiviteter. Ett mönster som 
framkommit är att ingen av lärarna på Alfaskolan använder efterläsningsaktiviteter. De två 
lärarna som uppgav att de använder det är Cecilia och Fanny som arbetar på Betaskolan och 
Gammaskolan. Dock måste läsningens syfte vägas in i valet av arbetssätt då studien visat att de 
intervjuade lärarna angett att de har flera olika syften med sin högläsning. Om syftet med en 
högläsningssituation är att endast ge eleverna en ”lugn stund” är inte för- och 
efterläsningsaktiviteter nödvändiga men om syftet är att utveckla inlevelseförmågan kan sådana 
aktiviteter vara önskvärda. Detta påstående styrker Jönsson (2007) då hon menar att elever som 
får ta del av för- och efterläsningsaktiviteter ofta tar eget initiativ till att bearbeta texter de hört 
genom exempelvis lek. De efterläsningsaktiviteter som Cecilia och Fanny använder sig av i 
form av diskussion och fördjupande frågor om texten är något Pendergast et al. (2015) menar 
ökar elevers intresse för egen skönlitterär läsning och de hävdar att elever upplever 
högläsningen som mer meningsfull med dessa aktiviteter. Att öka elevernas intresse för läsning 
var dessutom det syfte Fanny uppgav med sin högläsning, vilket pekar på att hennes högläsning 
med efterföljande aktiviteter är genomtänkt. Detta skulle kunna bero på att Fanny, samtidigt 
som hon arbetar, studerar till grundlärare och har den senaste forskningen att basera sina 
pedagogiska val på.  

 

 
8.2.4 Lärarens roll i högläsningen 
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Boglind och Nordenstam (2015:286) menar att den läsande lärarens inlevelse under högläsning 
är av stor vikt för att högläsningen ska utgöra ett effektivt pedagogiskt redskap. Samtliga 
informanter i denna studie uppgav att de försöker dramatisera den text de läser på olika sätt. 
Det vanligaste sättet, som uppgavs av samtliga lärare, var att använda rösten för att levandegöra 
textens karaktärer. Annika var den enda läraren som uppgav att hon använder ett särskilt 
klädesplagg under läsning men endast under bokstavsgenomgångarna och inte i de situationer 
hon först tänkte på när vi pratade om högläsning. Cecilia berättade att hon sällan sitter ned och 
läser utan rör sig runt i klassrummet av olika anledningar. En av anledningarna hon nämnde var 
att eleverna lättare intresserar sig för texten då hon kan levandegöra händelser i texten om hon 
använder kroppen. Denna uppfattning delade samtliga informanter även om ingen uppgav att 
de rör sig runt i klassrummet, utan samtliga informanter nämnde att de försöker levandegöra 
texten genom gestaltningar, kroppsspråk och röstvariationer. Pendergast et al. (2015) hävdar att 
det har stor betydelse för motivation för elevers egen läsning på vilket sätt en högläsande lärare 
läser. Ett tydligt mönster som syns i denna studie är att samtliga lärare är medvetna om detta 
och försöker arbeta med att gestalta texterna för att de ska bli mer levande för eleverna.  

 

En fråga som kan ställas är om lärarna bör vara mer aktiva i utformningen av för- och 
efterläsningsaktiviteter för att göra eleverna mer delaktiga i läsningen, som Sanacore (1996) 
och Pendergast et al. (2015) förespråkar. Denna studies resultat visar att lärarna i studien inte 
använder dessa aktiviteter i särskilt stor utsträckning, samtidigt som de menar att högläsning är 
viktigt för elevers språkutveckling. Det kan vara så att högläsningsmomenten i skolan kan bli 
en mer effektiv inlärningsaktivitet om fler lärare skulle välja att använda sig av för- och 
efterläsningsaktiviteter än om de ser läsningen som endast en ”lugn stund”.  

 
Sammanfattningsvis visar denna studie ur ett fenomenologiskt perspektiv att skillnaderna 
mellan hur lärare anger sig arbeta med högläsning är små. Syftena skiljer sig något åt men 
majoriteten av informanterna uppgav liknande syften även om Fanny sticker ut med att ha 
elevers läsintresse som enda uttalade syfte. Vidare visar studien att högläsning är en vanlig 
företeelse i grundskolans årskurser 1-3 men att mängden högläsning kan skilja något mellan 
olika lärare. Ett av de tydligaste mönstren som studien visar är att lärarna är de som väljer vad 
som ska läsas samt att de läsande lärarna försöker gestalta texterna på olika sätt.  

  

8.3 Konklusion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare säger sig använda högläsning som aktivitet 
i grundskolans årskurser F-3 samt att undersöka vilka ställningstaganden som ligger till grund 
för utformningen av högläsning av skönlitteratur i grundskolans årskurser F-3.  

 

Samtliga lärare i denna studie högläser i sin undervisning och uppgav att det är en viktig del i 
elevers läs- och skrivutveckling. Dock upplever många lärare att tiden till högläsning inte räcker 
till och att högläsning är något som görs ”när det finns tid över”. Läroplaner kommer och går, 
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revideras och ändras och i tidigare läroplaner har det funnits uttalat att högläsning är ett viktigt 
moment i svenskundervisningen men i dagens läroplan har högläsningen fått ge plats åt annat 
centralt innehåll. Mina informanter menar att det arbetstempo och den tidspress lärare har idag 
hindrar dem från att läsa så ofta som de skulle vilja. Enligt tidigare forskning är högläsning en 
utmärkt metod för att få elever att själva intressera sig för läsning, så frågan om högläsningen 
bör ta mer plats är aktuell då alla elever ska lära sig att läsa samt att läroplanen strävar efter att 
undervisningen ska stimulera elevers intresse för läsning.  

 

Något som framkommit under denna studie är att interaktiv högläsning, där för- och 
efterläsningsaktiviteter är en viktig del, inte förekommer i särskilt hög grad i grundskolans 
årskurser F-3. De lärare som nämnt Läslyftet berättade att de gärna skulle vilja arbeta mer med 
aktiviteter runt läsningen men att tiden även där är ett hinder. Orsaken till att lärarna inte arbetar 
särskilt mycket med aktiviteter runt läsningen kan vara många men en orsak som tydligt 
framkommit i denna studie är att en vanlig inställning till högläsning är att den enbart utgör en 
”lugn stund” där eleverna får komma ned i varv eller äta frukt. Missar lärarna då ett ypperligt 
inlärningstillfälle för elevernas läs- och skrivutveckling? Ja, om högläsning enbart ses som en 
stund för att samla klassen kanske man gör det, men om högläsningen används i syfte att utmana 
elever och försöka få dem intresserade av läsning kan högläsning vara en bra metod. Man kan 
säga att högläsningen ofta ses som en fristående del av dagen och inte en del som integreras i 
svenskundervisningen. Detta kan vara problematiskt då tidigare forskning visat att genomtänkt 
högläsning där eleverna får vara delaktiga kan ge en god läs- och skrivutveckling, vilket är 
centralt för hela svenskundervisningen. De slutsatser jag drar av detta är att lärare i högre grad 
bör använda högläsning som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla elevers läs- och skriftspråk 
istället för att använda högläsningen som en samlingsstund eller enbart när eleverna börjar bli 
trötta. Vi bör alltså ändra syn på högläsning från något som görs när det finns tid över till något 
som bör göras oftare och mer genomtänkt. Då det inte finns angivet i läroplanen exakt hur 
många timmar som ska ägnas åt vad i svenskundervisningen bör detta inte vara ett problem att 
genomföra. Det problematiska är dock att någon annan aktivitet i svenskundervisningen 
kommer att få mindre tid. Det handlar med andra ord om hur läraren väljer att prioritera 
aktiviteterna i svenskundervisningen men med de fördelar tidigare forskning funnit med en väl 
genomtänkt högläsning kanske lärarkåren och framtida läroplaner bör lägga mer vikt vid 
högläsning och då särskilt vid den interaktiva högläsningen.  

 

En annan sak som framkommit är att få av lärarna tar hjälp av bibliotekarier när det gäller val 
av litteratur. På de skolor där informanterna arbetar finns skolbibliotek men endast en av lärarna 
uppgav att hon tog hjälp av bibliotekarien. Tillgången till ett bibliotek och en utbildad 
bibliotekarie bör ses som en guldgruva där olika sorters litteratur finns tillgänglig samt att 
utbildad personal kan tipsa såväl lärare som elever om vilka texter som kan passa just dem. Då 
samtliga lärare påpekade att tidsbristen är ett problem i planeringen av högläsning skulle det 
kunna vara tidsbesparande att gå till biblioteket där bibliotekarien har god kännedom om nya 
och gamla texter som kan vara lämpliga att använda under högläsning för att på så sätt minska 
den tid som går åt till att läsa igenom texter och värdera dessa. Den tiden skulle då kunna läggas 
på att utforma aktiviteter runt läsningen för att få den mer effektiv samt att faktiskt läsa högt 
för eleverna.  
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Sammanfattningsvis har denna studie visat att mina informanter menar att högläsning är viktig 
för elevers läs- och skrivspråksutveckling men att tiden som läggs på högläsning inte är 
tillräcklig samt att informanterna inte använder interaktiv högläsning i den utsträckning de kan. 
Därför drar jag slutsatsen att lärare i svenskämnet i årskurserna F-3 bör lägga mer tid på att 
utforma och använda interaktiv högläsning och ta mer hjälp av bibliotekarier för att kunna 
genomföra detta på bästa möjliga sätt samt för att kunna välja litteratur som utmanar eleverna. 
Då en väl genomtänkt och väl genomförd interaktiv högläsning kan ge elever goda 
förutsättningar att utveckla sitt läs- och skriftspråk samt ge eleverna förutsättningar att själva 
intressera sig för läsning är detta av stor vikt för aktiva och blivande lärare. 

 

9. Vidare forskning 

 
Under denna studie har jag funnit att det inte finns så mycket forskning om högläsning i 
grundskolans årskurser F-3 ur ett lärarperspektiv. Det vore därför intressant att ta del av ny 
forskning som speglar lärares syn på högläsning som pedagogiskt redskap.  

 
Flera lärare i studien menade att tidsbristen och inställningen att högläsning är en aktivitet som 
får ske ”när det finns tid över” är problematisk. Det vore därför intressant att se forskning om 
hur elever påverkas av att bli lästa för oftare än de blir idag.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev till lärare 

		 	 	 																					 
 

Intervju	för	examensarbete	

Den undersökning jag ska genomföra går ut på att undersöka hur lärare arbetar med högläsning i skolan. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om hur arbete med 
högläsning sker i grundskolans årskurser F-3. 

Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på intervjuer med lärare. Jag genomför denna 
undersökning därför att jag finner det intressant med läsning i skolan och i synnerhet grundskolans 
årskurser F-3. Därför vill jag ta reda på hur pedagoger tänker kring detta, kring syfte och utformning.	

Intervjuerna	kommer	att	 genomföras	 vid	överenskommet	 tillfälle,	 de	kommer	att	 ske	 i	 skolan	
(eller	annan	överenskommen	plats)	och	tar	30-45	minuter.		

Intervjuerna	kommer	att	behandlas	konfidentiellt,	och	varken	du	eller	skola	kommer	att	namnges	
i	 redovisningen	 av	 uppgiften.	 Samtalet	 behöver	 spelas	 in	 för	 att	 materialet	 ska	 bli	 lättare	 att	
hantera,	men	inspelningen	kommer	att	raderas	så	snart	examensarbetet	är	godkänt.		

	
Ditt	 deltagande	 i	 undersökningen	 är	 helt	 frivilligt.	 Du	 kan	 när	 som	 helst	 avbryta	
deltagandet	utan	närmare	motivering.		

Ytterligare	upplysningar	lämnas	av	mig	eller	nedanstående	handledare.	

	
Erik	Magnusson	 	 																	Handledare:	Antti	Ylikiiskilä.	
 
 
Genom	 att	 skriva	 ditt	 namn	 och	 e-postadress	 nedan	 anger	 du	 ditt	 deltagande	 i	
undersökningen.		

Skicka	detta	dokument	till	ovanstående	mailadress	senast	24/9. 

 

 

 

 
Namn    mailadress/telefonnummer 

    

 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Startfrågor: 
• Är du behörig lärare? Vilken utbildning har du? Vilken/vilka klasser arbetar du i? 
• Vilken erfarenhet av undervisning har du? 
• Använder du dig av högläsning i undervisningen? 

 
Viktigt: Förklara för informanten att hen alltid får säga något mer om varje punkt 
även om Du tycker att Du fått tillräckliga svar.  
 
Huvudfråga: 

• Berätta om en typisk högläsningssituation i din klass. (Alt, varför använder du inte 
högläsning i undervisningen?) 
 
Checklista på punkter som är intressanta för studien: 

• Val av litteratur 
• Aktiviteter före, under & efter högläsningen 
• Elevernas aktioner under högläsningen 
• Informantens syfte med högläsning 
• Tid för högläsning 
• Högläsningens frekvens 
• Tema och- eller ämnesövergripande arbete 
• Läsarens roll 
• Eventuella förändringar i framtiden 

 


