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Abstract 
Högläsning är en aktivitet som ofta används i undervisningen men det är inte alltid 
lärarna har ett syfte med den. För att högläsningen ska främja elevers 
språkutveckling visar forskning att det är viktigt att eleverna ges möjlighet till att 
samtala om det lästa både innan, under och efter läsningen.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför utvalda lärare i årskurs 4–6 
beskriver att de arbetar med högläsning i undervisningen i ämnet svenska. 
 
Datainsamlingen kommer ske genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
sex behöriga och verksamma svensklärare i årskurs 4–6. Eftersom högläsning är en 
social aktivitet kommer det sociokulturella perspektivet att ligga till grund för denna 
studie.  
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1 Inledning 
Tidigare forskning visar att högläsning har en positiv inverkan på en mängd olika 
effekter rörande elevers språkutveckling. Bland annat påverkas elevernas egna 
skrift- och språkutveckling samtidigt som gemensamma upplevelser skapas som 
eleverna sedan kan bearbeta på olika sätt (Jönsson, 2007, s. 61). Hon betonar dock 
vikten av att samtala om det lästa för att ytterligare öka elevernas språkutveckling, 
då de ges möjlighet till att delge sin förståelse av texterna och därmed en djupare 
förståelse. Clark & Andreasen (2014, s. 174–176) menar att detta ställer krav på 
läraren som ansvarar för att skapa tillfällen både innan, under och efter högläsningen 
där eleverna aktivt får engagera sig i läsningen. Eleverna får inte bli passiva 
lyssnare, utan de måste involveras genom diskussioner för att högläsningen ska ha 
en positiv effekt på deras språkutveckling. Damber (2015, s. 262) hävdar dock att 
högläsningen i vissa klassrum inte har någon didaktisk funktion, utan istället 
används som tidsfördriv eller underhållning.  
 
I läroplanen för grundskolan, kursplaner och betygskriterier nämns varken 
högläsningen eller gemensam läsning som ett krav på aktivitet som ska finnas med 
i undervisningen. Skolverket (2018, s. 257) framhåller dock att undervisningen ska 
stimulera elevernas intresse till att läsa och skriva och eleverna ska ges möjlighet 
till att utveckla språket för att kommunicera, tänka och lära. Forskningen visar dock 
att högläsning som pedagogiskt verktyg i undervisningen kan bidra till ett ökat 
intresse för böcker och läsning där eleverna samtidigt ges möjlighet att utveckla 
dessa förmågor (Clark & Andreasen, 2014, s. 165). 
 
LegiLexi (2019) gjorde 2019 en undersökning som visar att hälften av alla föräldrar 
med barn i åldrarna 0–9 år högläser för sina barn varje dag. Undersökningen visar 
samtidigt att den siffran minskar ju äldre barnen blir. Detta kan jämföras med 
Läsrörelsens undersökning från 2012 som visade att endast 35% av föräldrarna med 
barn i samma ålder högläser för dem dagligen (Läsrörelsen, 2012). Forskningen 
visar dock att högläsningen är viktig för alla åldrar och inte endast de allra yngsta 
barnen (Chambers, 2014, s. 64). Trots det är det endast 19% av föräldrarna som läser 
högt för barn i åldrarna 10–12 år (LegiLexi, 2019).     

Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) märkt att högläsning 
tillämpas som aktivitet i undervisningen i årskurs 4–6, men främst när det finns tid 
över och inte som en schemalagd aktivitet. Trots att forskningen visar att det är 
viktigt att aktivt arbeta med de lästa texterna för att högläsningen ska ha en positiv 
effekt på elevernas språkutveckling har jag, under min VFU, noterat att dessa 
aktiviteter lyser med sin frånvaro. Det har inte framgått tydligt nog från lärarnas sida 
i vilket syfte högläsningen används. Därför anser jag att det genom denna studie är 
angeläget och viktigt att bidra med kunskap om i vilket syfte lärare i årskurs 4–6 
beskriver att de arbetar med högläsning i undervisningen för att den ska ha en positiv 
effekt på elevers språkutveckling.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning samt – i förekommande fall 
– hur och varför lärare i årskurs 4–6 beskriver att de arbetar med högläsning i 
undervisningen i ämnet svenska. 

 
Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

• Hur beskriver lärarna att de arbetar med högläsning i undervisningen? 
• I vilken omfattning beskriver lärarna att de arbetar med högläsning i 

undervisningen? 
• Vilket syfte beskriver lärarna att de har med högläsningen? 

 
3 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien med start i skolans styrdokument och 
vad de säger om högläsning i ämnet svenska. Därefter beskrivs högläsningens 
betydelse för elevers språkutveckling, dialogisk högläsning samt högläsningens 
betydelse för utvecklingen av lässtrategier. Avsnittet avslutas med en kort 
sammanfattning.  
 
3.1 Styrdokument 
Enligt Skolverket (2018, s. 257) ska undervisningen i ämnet svenska bidra till att 
stimulera alla elevers intresse för att läsa, samtidigt som den ska hjälpa eleverna att 
utveckla förmågan att bearbeta texter både enskilt och i grupp. Undervisningen ska 
även utformas så att eleverna ges förutsättningar till att utveckla sin förmåga att 
tänka, kommunicera och lära, samt kunskaper om hur de formulerar egna tankar och 
åsikter i olika slags texter. Skolverket (2018, s. 258) menar även att eleverna genom 
undervisningen ska få möta olika typer av texter som hjälper dem att utveckla sitt 
språk, identitet och förståelse för omvärlden. Utöver det ska de även ges möjlighet 
till att få kunskap om hur svenska språket är uppbyggt och därmed få tilltro till den 
egna språkliga och kommunikativa förmågan. Skolverket (2018, s. 259) menar 
vidare att alla elever ska ges möjlighet till att lära sig hitta strategier för att förstå 
och tolka olika texter, och även lära sig urskilja texters budskap, både de uttalade 
och sådant som står mellan raderna. 
 
I läroplanen för grundskolan, kursplaner och betygskriterier nämns varken 
högläsningen eller gemensam läsning som ett krav på aktivitet som ska finnas med 
i undervisningen. Högläsning som aktivitet kan dock kopplas till delar från det 
centrala innehållet och kunskapskraven då det är en social aktivitet som främjar 
elevernas språkutveckling genom att de får lyssna, samtala och återberätta. 
Exempelvis ska elever i årskurs 4–6 få möjlighet till att: utveckla lässtrategier, ta 
dela av berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad, samt ta 
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del av några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras 
verk (Skolverket, 2018, s. 259–260). 
 
Enligt kunskapskraven för svenska i årskurs 6 ska eleven kunna göra 
sammanfattningar av olika texters innehåll samt kommentera centrala delar med viss 
koppling till sammanhanget för att visa grundläggande läsförståelse. Eleven ska 
även kunna tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk 
samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen (Skolverket, 2018, s. 
263). 
 
3.2 Högläsningens betydelse för språkutvecklingen 
Barn som får en tidig kontakt med skriftspråket gynnas i sin läs- och skrivinlärning. 
Får de under sina första år möta olika texter genom högläsning av böcker och sagor 
får de också i tidig ålder klart för sig det skrivna språkets olika funktioner. Vanligtvis 
startar barnets skriftspråksutveckling i hemmet med just högläsning av sagor och 
berättelser. De barn som växer upp i en miljö där det är en stor brist på lästillfällen 
och språklig stimulans ges inte samma chans till att tillägna sig skriftspråket i tidig 
ålder (Fridolfsson, 2015, s. 31). Författaren betonar dock att ett hem med rik tillgång 
på böcker i sig inte bidrar till att barnet lär sig att läsa. Det speglar snarare 
förädlarnas intresse för läsning som i sin tur kan spegla vilka förväntningar de har 
på sina barn gällande läsning och skrivning (Fridolfsson, 2015, s. 33). Hon menar 
vidare att högläsning är en aktivitet som bör ingå som en del i svenskundervisningen 
genom hela skoltiden och inte enbart i de yngre åldrarna. Extra viktigt är den för de 
elever som kommer från hem med brist på lästillfällen och språklig stimulans, då 
den kan bidra till utvecklingen av ordförrådet lika effektivt som tyst läsning. Även 
Chambers (2014, s. 64) menar att högläsning är en viktig faktor, genom hela 
skoltiden, för att ett barn ska kunna bli en bra läsare.  
 
Enligt Fast (2019, s. 92) är högläsning en aktivitet där barnet tillåts vara aktiv i sitt 
deltagande då hen ges möjlighet till att ställa frågor om textens bilder och innehåll. 
Detta hjälper inte enbart barnet till att lära sig mycket om språket och dess 
uppbyggnad, hen lär sig samtidigt saker om samhället och livet i allmänt. Även 
Skolverket (2019, s, 2) menar att barn som ges möjlighet till att lyssna på högläsning 
också får möjlighet till att lära sig olika saker om språket och läsandet, men också 
om livet och sig själva. Fast (2019, s. 93) menar vidare att barn i samband med 
högläsning bildar vanor och attityder till läsandet.  
 
Jönsson (2007, s. 61) menar att lärare använder högläsning som ett pedagogiskt 
redskap då gemensam läsning är bra på olika sätt för elevers språkutveckling. Hon 
menar vidare att högläsningen bland annat påverkar elevernas egna skrift- och 
språkutveckling samtidigt som gemensamma upplevelser skapas som eleverna 
sedan kan bearbeta på olika sätt. Genom högläsningen kan innehållet i texterna stå i 
centrum, då elevernas energi inte går åt till själva läsandet. Inkluderar läraren även 
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samtal om det lästa, där eleverna ges möjlighet att delge sin förståelse av texterna, 
bidrar högläsningen ytterligare till elevernas språkutveckling. Å andra sidan hävdar 
Cox Eriksson (2016, s. 6–7) att högläsningen i sig har en liten effekt på 
språkutvecklingen och framförallt utvecklingen av ordförrådet, och att det istället är 
genom upprepad läsning och många diskussioner om orden som själva lärandet sker. 
Enligt Ivarsson (2016, s. 85–86) är det lärarens ansvar att väcka elevernas intresse 
för läsning och hon menar att högläsning är en bra aktivitet för detta. Högläsningen 
ger även eleverna en chans till att höra hur språket är uppbyggt. 
 
3.3 Dialogisk högläsning 
Enligt Skolverket (2017, s. 2–3) bidrar arbetssätt där eleverna får arbeta interaktivt 
till att de känner sig delaktiga och intresserade, och detta har i sin tur starka samband 
med ett framgångsrikt lärande. Genom att använda sig av en dialogisk högläsning 
där eleverna får öva tillsammans med andra lär de sig att tolka oklarheter och 
otydligheter och får samtidigt lära sig hur andra förhåller sig till texter. Längre fram 
kan det som eleverna lär sig genom dialogen hjälpa dem att göra egna analyser och 
val i komplexa situationer. Genom att använda sig av en dialogisk högläsning ges 
eleverna också en fördjupad insikt om olika idéer och samtidigt möjlighet till att 
utforska och värdera dem. Westlund (2017, s. 40) framhåller också att dialogisk 
högläsning har ett starkt samband med ett framgångsrikt lärande och menar att ett 
dialogiskt klassrum utmärks av att elever tillsammans med läraren engagerar sig i 
att skapa nya tolkningar för att bättre förstå varandra, men även sig själva. Genom 
dialogen kan eleverna bygga vidare på varandras tankar.  
 
3.4 Högläsningens betydelse för utvecklingen av 
lässtrategier 
Enligt Westlund (2012, s. 126) kan lässtrategier definieras som ett hjälpmedel eller 
mentalt verktyg som används vid läsning av olika typer av texter. Det som utmärker 
en van läsare är det faktum att hen kan byta från en strategi som inte passar, till en 
som bättre motsvarar syftet med läsningen. Fridolfsson (2015, s. 205) menar att 
högläsningen har en stor betydelse för utvecklingen av elevers 
läsförståelsestrategier. Hon menar vidare att högläsningen måste innehålla 
efterföljande samtal om det lästa för att den ska bidra till att utveckla elevernas 
läsförståelsestrategier. Det är under dessa samtal som förbindelser mellan texten och 
barnets eget liv skapas. Hon betonar vikten av att läraren ställer frågor som knyter 
an till situationer som barnet själv varit med om för att på så sätt aktivera barnets 
egna förförståelse. Då läraren visar klassen hur hen själv använder sin förförståelse 
får eleverna kunskap om hur denna strategi kan tillämpas. Även Skolverket (2015, 
s. 3) menar att det är lärarens uppgift att synliggöra den förförståelse som finns i 
klassen och detta görs genom samtal tillsammans i klassrummet, där eleverna då ges 
möjlighet till att förstå innehållet. Skolverket menar vidare att förmågan att kunna 
aktivera förförståelsen är en av de viktigaste förutsättningarna för att förstå 
innehållet i en text och det innebär att eleven har en förförståelse om både texttypen 
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och ämnet som texten handlar om. Eleven ska sedan ha förmågan att koppla ihop 
den ämneskunskapen med innehållet i texten för att det ska ses som en lyckad 
lässtrategi. Skolverket (2015, s. 3–4) nämner även visualisering som en viktig 
lässtrategi för att öka elevernas läsförståelse. Detta innebär att eleverna har 
förmågan att konstruera bilder till texten som beskrivs, där eleverna antingen kan se 
det som beskrivs framför sig eller att de skapar inre bilder. För att träna upp denna 
strategi kan eleverna få diskutera och berätta för varandra om sina bilder och därmed 
jämföra innehåll. Skolverket (2015, s. 3) menar vidare att dessa strategier bäst kan 
läras ut genom att läraren modellerar och tänker högt tillsammans med klassen under 
en gemensam läsning, där eleverna får chans att tänka framåt, först i grupp, sedan i 
par och slutligen enskilt.  
 
3.5 Sammanfattning  
I läroplanen nämns varken högläsningen eller gemensam läsning som ett krav på 
aktivitet som ska finnas med i undervisningen. Trots det menar Fridolfsson (2015, 
s. 33) att högläsning är en aktivitet som bör ingå som en del i svenskundervisningen 
genom hela skoltiden, inte enbart i de yngre åldrarna. Fast (2019, s. 92) betonar att 
högläsningen har flera positiva effekter på barns språkutvecklingen, exempelvis får 
de lära sig om språkets uppbyggnad. Jönsson (2007, s. 61) menar dock att eleverna 
måste få samtal om det lästa för att ytterligare bidra till elevernas språkutveckling. 
Även Skolverket (2017, s. 2–3) menar att samtal om de lästa är viktigt för att 
högläsningen ska få en positiv effekt, och framhåller dialogisk högläsning som en 
gynnsam aktivitet i klassrummet. Där får eleverna möjlighet till att öva tillsammans 
med andra, tolka oklarheter och otydligheter och samtidigt lära sig hur andra 
förhåller sig till texter. Högläsningen har också, enligt Fridolfsson (2015, s. 205), en 
stor betydelse för utvecklingen av elevers läsförståelsestrategier.  
 
4 Tidigare forskning 
Det här avsnittet börjar med en redogörelse av hur litteratursökningen gått till följt 
av vad forskningen säger om högläsningens betydelse för elevers språkutveckling. 
Efter det följs avsnittet upp av en redogörelse om pedagogens roll i högläsningen 
och dennes betydelse för planeringen, genomförandet och uppföljningen av 
högläsningen och avslutningsvis kommer en kort sammanfattning.   
 
4.1 Litteratursökning   
Jag har i min sökning efter relevant litteratur till detta arbete främst använt mig av 
kedjesökningar men jag har även använt en systematisk metod. Kedjesökningen 
började med att jag undersökte material från tidigare svenskkurser i utbildningen. 
Jag läste även igenom examensarbeten från tidigare studenter och hittade på så sätt 
andra artiklar och avhandlingar som även var relevanta för denna studie. 

I den systematiska sökningen har jag använt mig av databasen Summon. 
Sökningarna har pågått från 2019-11-28 till 2020-01-01. Jag använde mig av 
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sökorden read-aloud, teacher och classroom i olika kombinationer vilket gav mig 
två träffar på artiklar jag fann relevanta för denna studie. Sökorden Read-aloud och 
classroom gav mig en träff på artikeln Making the Very Most of Classroom Read-
Alouds to Promote Comprehension and Vocabulary som är skriven 2008 av Lana 
Edwards Santoro, David J. Chard, Lisa Howard och Scott K. Baker. När jag använde 
mig av sökorden read-aloud och teachers fick jag en träff på artikeln Examining 
Sixth Grade Students’ Reading Attitudes and Perceptions of Teacher Read Aloud: 
Are All Students on the Same Page?, skriven av Sarah K. Clark & Lindi Andreasen, 
2014. I sökningarna gjordes även vissa avgränsningar. Materialet fick inte vara äldre 
än 20 år eller skrivet på andra språk än svenska och engelska och artiklar som inte 
blivit Peer-Reviewed exkluderades. Tabell 1 nedan visar vilka sökord samt 
sökmotor som använts, antalet träffar kombinationen av sökord gav samt vilka 
artiklar som slutligen inkluderats i studien.  

Tabell 1 
Sökord Sökmotor Avgränsningar Antal 

träffar 
Träffar inkluderade i 
studien 

Read-aloud, 
classroom 

Summon Peer- Reviewed 
1999–2019  

35124 Edwards-Santoro, 
Chard, Howard & 
Baker, 2008 

Read-aloud, 
teachers  

Summon Peer- Reviewed 
1999–2019 

46768 Clark & Andreasen, 
2014 

 
 

4.2 Högläsningens betydelse för språkutvecklingen 
Jönsson (2007) har genomfört den kvalitativa studien Litteraturarbetets möjligheter. 
En studie av barns läsning i årskurs F-3, som har sin utgångspunkt i den 
litteraturpedagogiska- och sociokulturella teorin. Studiens syfte är att få kunskap om 
möjligheter och begräsningar i användningen av några av de litteraturpedagogiska 
redskap som ingår i litteraturarbetet i årskurs F-3. Enligt Jönsson (2007, s. 61) har 
högläsningen, oavsett barnens ålder, en mängd olika fördelar och positiva effekter 
på barns språkutveckling. Hon menar att den bland annat ger lyssnarna möjlighet att 
skapa gemensamma upplevelser som de sedan kan bearbeta på olika sätt. De får 
även tillträde till texter de kanske aldrig annars hade kommit i kontakt med, samt att 
innehållet i texten får stå i centrum då lyssnaren inte behöver lägga energi på själva 
läsandet. Clark & Andreasen (2014, s. 165) är av samma åsikt och menar att 
högläsning i skolan har många fördelar även för barn i de äldre åldrarna. Författarna 
har bland annat kommit fram till att elevernas motivation, engagemang och intresse 
för läsning ökar om läraren lägger tid på högläsning. Clark & Andreasen (2014) har 
utifrån Rosenblatts transaktionsteori genomfört den blandade metodstudien 
Examining Sixth Grade Students’ Reading Attitudes and Perceptions of Teacher 
Read Aloud: Are All Students on the Same Page? Författarna har använt sig av både 
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kvantitativa data i form av klassrumsobservationer samt kvalitativa data i form av 
intervjuer av lärare och elever.  
 
Alatalo (2011, s. 50–51) betonar i sin doktorsavhandling Skicklig läs- och 
skrivundervisning i åk 1–3: Om lärares möjligheter och hinder betydelsen av 
högläsning som ett didaktiskt redskap och menar att den har en positiv verkan på 
elevernas utveckling av ordförrådet. Hon menar vidare att det dock är viktigt att 
eleverna deltar aktivt i högläsningen och visar engagemang för att uppnå bästa 
effekt. Högläsningen ger även eleverna möjlighet till att lära sig hur skriftspråket är 
uppbyggt. Avhandlingens datainsamling bygger på en kvalitativ metod i form av 
intervjuer, samt en kvantitativ del i form av en enkätundersökning och studien har 
sin utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska perspektivet. 
 

4.3 Pedagogens roll i högläsningen 
Avhandlingen Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande – En praxisorienterad 
studie med utgångspunkt i skolpraktiken skriven av Catharina Tjernberg (2013) 
syftar till att identifiera pedagogiska handlingar som bidragit till att elever utvecklat 
sin läsning och skrivning positivt och med ökat självförtroende. Studien har sin 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och den bygger på kvalitativa 
intervjuer med lärare, analys av läs- och skrivutredningar, samt pedagogisk 
dokumentation. Tjernberg (2013, s. 36) menar att elevernas lärandemiljö antingen 
verkar positivt eller negativt på läs- och skrivlärandet. Hon menar vidare att det är 
pedagogens ansvar att skapa goda betingelser i lärandemiljön som på ett positivt sätt 
påverkar elevernas språkutveckling, och hon betonar att högläsning är en sådan 
aktivitet. För att högläsningen ska vara effektiv och främja elevernas 
språkutveckling menar Damber (2015, s. 261) att lärarna måste låta eleverna samtala 
om texterna innan, under och efter läsningen. Hennes kvalitativa studie heter Read-
alouds in preschool – A matter of discipline och har sin utgångspunkt i det 
sociokulturella, ideologiska och autonoma perspektivet. Clark & Andreasen (2014, 
s. 174–176) är av samma åsikt och menar att läraren måste skapa tillfällen både 
innan, under och efter där eleverna aktivt får engagera sig i högläsningen. De menar 
vidare att det är viktigt att läraren inte låter högläsningstillfället bli ett tillfälle där 
eleverna blir passiva lyssnare, utan de ska istället involveras genom hela läsningen 
genom diskussioner för att högläsningen ska ha en positiv effekt på 
språkutvecklingen.  
 
4.4 Planering av högläsningen 
För att öka motivationen hos eleverna bör läraren välja böcker som de kan identifiera 
sig med och som innehåller situationer och karaktärer som de känner igen. Det är 
även viktigt att välja böcker som innehåller olika slags texter (Powell-Brown 2006, 
s. 88–89). Även Eckeskog (2013, s. 98–99) hävdar att bokvalet är viktigt och det 
bör baseras på vilket syfte läraren har med högläsningen. Hon betonar också vikten 
av att eleverna kan relatera till de valda böckerna, och där bör lärarens val baseras 
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på elevernas förförståelse och erfarenheter. Hennes kvalitativa intervju- och 
observationsstudie Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med 
läsförståelse i årskurs 1–2 bygger på en partiell etnografisk ansats. Clark & 
Andreasen (2014, s. 172) betonar dock att lärarna i deras studie anser det vara en 
stor utmaning i att välja böcker och texter som engagerar och intresserar samtliga 
elever i klassen. 
 
Andra förberedelser som läraren bör göra innan själva högläsningen är att till 
exempel visa bilder från böckerna, vilket lockar eleverna in i berättelsen och på så 
sätt ökar deras motivation. Även samtal om ord innan läsningen börjar kan vara av 
stor vikt för att locka eleverna in i boken (Eckeskog, 2013, s. 97–99). Författaren 
betonar dock att det finns en risk att eleverna blir uttröttade redan innan 
högläsningen startat om det läggs för mycket tid på att ge eleverna en förförståelse 
i form av samtal och frågor. När läraren tillslut börjar läsa har eleverna istället svårt 
att koncentrera sig och lyssna på berättelsen.  
 

4.5 Genomförande av högläsningen 
Alatalo (2011, s. 51) betonar att högläsningen har positiva effekter för utvecklingen 
av elevers ordförråd. Hon beskriver vidare vikten av de didaktiska val läraren gör i 
undervisningen för att på bästa sätt öka ordförrådet hos eleverna. Det är viktigt att 
de använder sig av direkt undervisning, där de stannar upp under högläsningens 
gång och ger innehållsrika förklaringar till alla nya ord som dyker upp i böckerna. 
Edwards-Santoro, Chard, Howard & Baker (2008, s. 403) förespråkar också att 
läraren bör fokusera på elevernas ordförståelse under högläsningens gång. Å andra 
sidan hävdar Eckeskog (2013, s. 92) att det istället finns en risk att texternas innehåll 
får stå tillbaka om läraren väljer att stanna upp i högläsningen allt för ofta för att 
fokusera på elevernas ordförståelse och förklaring av svåra ord. Damber (2015, s. 
261) menar även att pedagogerna kan låta eleverna rita bilder under läsningen, som 
de sedan kan följa upp i en annan aktivitet. 

Damber (2015, s. 261) menar att eleverna ska ges möjlighet till att samtala om det 
lästa under högläsningens gång. Edwards-Santoro, Chard, Howard & Baker (2008, 
s. 403) förespråkar också detta och menar att eleverna bör få delta i strukturerade 
boksamtal där läraren pausar läsningen eftersom och ställer frågor om texten som 
eleverna sedan får diskutera. Även Powell-Brown (2006, s. 88) menar att läraren ska 
uppmuntra till diskussioner kring det lästa men menar också att eleverna ska 
uppmuntras till att ställa frågor under högläsningens gång för att på så sätt öka sin 
förståelse för texten och därmed även språkutvecklingen. Dialogen som kan uppstå 
runt frågorna kan leda till nya insikter för hela klassen. Hon nämner även vikten av 
att läsa med uttryck så att intonationen får betydelse, samt vikten av att läsa i lagom 
takt och inte för snabbt, då eleverna behöver tid att processa texten. Eckeskog (2013, 
s. 98) betonar också vikten av att inte ha för bråttom i läsningen och betonar framför 
allt vikten av att inte ställa för många frågor i rask takt, då det kan leda till att 
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utrymmet för reflektion och eftertanke uteblir. Hon menar att läraren istället bör 
ställa färre frågor som istället är väl genomtänkta.  
 
4.6 Uppföljning av högläsningen 
Jönsson (2007, s. 61) betonar vikten av att låta eleverna samtala om det lästa, där de 
ges möjlighet till att samtala om sin förståelse av olika texter. Även Edwards-
Santoro, Chard, Howard & Baker (2008, s. 403) hävdar att eleverna ska ges 
möjlighet till att diskutera efter högläsningen. De menar främst att eleverna ska få 
ta del av aktiviteter där de får diskutera nya eller svåra ord som dykt upp under 
läsningen, då detta leder till en ökad kunskap om ordens användning och betydelse. 
De menar även att eleverna bör få arbeta med att träna på förmågan att återberätta 
den lästa texten.  
 
4.7 Sammanfattning 
Forskning visar att högläsning är en gynnsam aktivitet för att öka barns 
språkutveckling, oavsett ålder. Barnet får genom högläsningen möjlighet till att 
lyssna till texter de kanske annars aldrig skulle kommit i kontakt med (Jönsson, 
2007, s. 61). Väljer läraren att lägga tid på högläsningen ökar även barnens 
motivation, engagemang och intresse för läsning generellt (Clark & Andreasen, 
2014, s. 165). Det har även visat sig att högläsning har en positiv verkan på elevernas 
utveckling av ordförrådet om de deltar aktivt och visar engagemang under läsningen 
(Alatalo, 2011, s. 50–51). Damber (2015, s. 261) menar också att läraren har en 
viktig roll både innan, under och efter högläsningen, där de måste låta eleverna 
samtal och arbeta med texterna för att få en så positiv effekt som möjligt på 
språkutvecklingen. Vid planeringen av högläsningen är det viktigt att läraren väljer 
en bok som eleverna kan relatera till (Eckeskog, 2013, s. 98–99), och vid 
genomförandet av högläsningen måste det finnas tid för samtal, diskussion och 
frågor om texten (Damber (2015, s. 261). Avslutningsvis visar forskningen att det 
är viktigt att låta eleverna samtala och diskutera även efter högläsningen för att den 
ska få en positiv effekt på språkutvecklingen.  
 
Det har varit svårt att hitta relevanta artiklar och avhandlingar som riktar sig till 
äldre elever. Denna studie inriktar sig på årskurs 4–6, och några av de artiklar och 
avhandlingar som använts i tidigare forskning inriktar sig på elever i de lägre 
åldrarna. Forskningen visar dock att högläsningen har många fördelar även för barn 
i de äldre åldrarna (Clark & Andreasen, 2014, s. 165). Även Jönsson menar i sin 
avhandling att högläsning, oavsett ålder, är en gynnsam aktivitet gällande barns 
språkutveckling. Därför anser jag att den valda litteraturen också är relevant för 
denna studie och på detta sätt hjälper också denna studie, som riktar sig till äldre 
barn, till att bidra till forskningssamhället.  Några av studierna är gjorde utifrån ett 
elevperspektiv, och denna studie har en inriktning mot lärarperspektivet. Trots det 
fann jag relevant fakta som passade in på denna studie. Exempelvis är studien 
Examining Sixth Grade Students’ Reading Attitudes and Perceptions of Teacher 
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Read Aloud: Are All Students on the Same Page? (Clark & Andreasen, 2014) skriven 
ur ett elevperspektiv, där syftet var att undersöka sjätteklassares uppfattningar av att 
läraren läser högt. Trots det innehöll studien en intervju med läraren som gav 
relevant fakta till denna studie.  
 
5 Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet och den kommer användas 
som teoretisk utgångspunkt i arbetet med studiens resultat och analys. Avsnittet 
innehåller en presentation av det sociokulturella perspektivets betydelse som teori 
samt en motivering till varför denna teori passar till den tilltänkta studien.  
 

5.2 Sociokulturella perspektivet 
Jag väljer att använda det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt i 
denna studie då högläsning ses som en social aktivitet i klassrummet. Även 
Skolverket (2017, s. 2–3) framhåller högläsning som ett socialt arbetssätt där 
eleverna får arbeta och lära tillsammans med andra och samtidigt ges möjlighet till 
att lära sig hur andra förhåller sig till texter, vilket gör att det sociokulturella 
perspektivet passar bra in på denna studie. Det sociokulturella perspektivet bygger 
på Vygotskijs syn på lärande, att människan konstruerar sina kunskaper i samspel 
med andra (Säljö, 2012, s. 182). Vygotskij menar att en individ, utöver sin faktiska 
utvecklingsnivå, även kan nå en utvecklingsnivå ytterligare genom den proximala 
utvecklingszonen. Det är just denna zon som endast kan nås genom samspel med 
andra men även i samspel med omgivningen. I samspelet med andra individer nås 
ökade färdigheter i sitt tänkande som individerna sedan kan använda på egen hand 
och med hjälp av dessa lösa problem utan stöd från en lärare (Skolverket, 2017, s. 
2). Tjernberg (2013, s. 28) menar att samspelet med andra kan ske mellan elever 
men även mellan elev och lärare. Hon betonar att kunskap inte betraktas som något 
som läraren överför till eleven, utan eleven bli delaktig kunskapen genom 
pedagogiska händelser. Både Damber (2015, s. 261) och Powell-Brown (2006, s. 
88) menar att läraren har en viktig roll i högläsningen och betonar att hen bör låta 
eleverna samtala om det lästa för att öka sin förståelse för texten och därmed även 
språkutvecklingen. Eftersom Tjernberg (2013, s. 28) menar att samspelet med andra 
inom det sociokulturella perspektivet kan ske mellan elever men också mellan lärare 
och elev passar denna teori in på den tilltänkta studien.  
 
6 Metod 
Detta avsnitt börjar med en redogörelse för metodval samt en diskussion om varför 
metoden passar för denna studie. Därefter beskriv hur urvalet kommer gå till, följt 
av en redogörelse för hur genomförandet kommer att ske. Avslutningsvis beskrivs 
begreppen validitet och reliabilitet och hur dessa beaktats, samt en beskrivning av 
vilka etiska överväganden som funnits i beaktning.  
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6.1 Val av metod 
Syftet med denna studie är att undersöka i vilken omfattning samt – i förekommande 
fall – hur och varför lärare i årskurs 4–6 beskriver att de arbetar med högläsning i 
undervisningen i ämnet svenska, vilket gör att jag valt att använda mig av en 
kvalitativ metod. Detta på grund av att jag vill undersöka egenskaper och 
uppfattningar hos de sex utvalda lärarna och gå in djupare i hur de ser på högläsning 
i undervisningen. Enligt Kihlström (2007a, s. 15) är det problemets art som är 
avgörande för vilken inriktning en undersökning kommer att ta. Det är därför viktigt 
att i början av studien fundera på vad du vill få kunskap om. Även Larsen (2009, s. 
31) menar att det är viktigt att tänka igenom vad du vill med undersökningen innan 
den startar och att valet av metod baseras därefter. Användning av en metod 
resulterar i en viss typ av data medan en annan metod leder till en annan typ av data. 
Hon menar vidare att en forskare kan använda sig av en kvalitativ eller kvantitativ 
metod. En kvantitativ metod kännetecknas av att resultaten är mätbara och ofta 
består av siffror. Kvalitativa data är istället omätbar och säger istället något om 
egenskaper hos de personer som deltar i undersökningen. Informationen kan till 
exempel bestå av personers upplevelser av någonting (Larsen, 2009, s. 31). Detta 
gör att valet av metod faller på en kvalitativ metod istället för en kvantitativ, då den 
metoden bäst besvarar mina frågeställningar som handlar om lärares beskrivningar 
av hur de arbetar med högläsning i undervisningen.  
 
Larsen (2009, s. 36) menar vidare att intervju kan användas som redskap vid en 
kvalitativ undersökning. Fördelen med intervjuer menar hon är just det faktum att 
forskaren kan ställa följdfrågor som leder till mer utvecklade svar och en djupare 
förståelse för ämnet. Därför har jag valt att använda mig av intervjuer som redskap 
för denna studie, då jag ges möjlighet till att ställa följdfrågor till de sex lärarna som 
kan hjälpa till att klargöra eventuella missförstånd och även leda till djupare 
diskussioner. 
 
Jag har valt att använda mig av en semistrukturerad intervju i denna studie, då den 
ger mig möjlighet till att använda några strukturerade frågor men samtidigt 
möjlighet till att gå in på djupet och ställa följdfrågor till de intervjuade lärarna. 
Enligt Eliasson (2013, s. 26) är en semistrukturerad intervju ett mellanting mellan 
en ostrukturerad och en strukturerad intervju. Den är mer styrd än den ostrukturerade 
intervjun och innehåller fler frågor men forskaren ges också möjlighet till att gå mer 
på djupet i de frågor som ställs till skillnad mot en strukturerad intervju. Jag har inte 
valt att använda mig av en ostrukturerad intervju då den, enligt Eliasson (2013, s. 
26) brukar liknas med ett helt vanligt samtal mellan intervjuare och respondent, som 
handlar om det ämne som studien behandlar. Intervjuaren ges möjlighet till att gå på 
djupet i frågan som ställts och denna metod är användbar när intervjuguiden 
innehåller enstaka frågor. Jag vill i mina intervjuer använda mig av fler frågor och 
därför faller denna metod bort. Även den strukturerade intervjun faller bort som 
metod då den, enligt Eliasson (2013, s. 26), innehåller ett väl genomarbetat 
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frågeschema där intervjuaren sällan har möjlighet till att ställa följdfrågor. Detta 
leder i sin tur till att intressanta svar inte kan följas upp eller fördjupas vilket jag vill 
få möjlighet till att göra i mina intervjuer.  
 
6.2 Urval  
Urvalet för denna studie är sex behöriga och verksamma lärare inom ämnet svenska 
i årskurs 4–6. Anledningen till att endast sex lärare kommer delta är att tiden för 
denna studie är begränsad till tio veckor. Kihlström (2007c, s. 49) betonar just att 
undersökningsgruppen bör begränsas. Genom att använda mig av dessa lärare når 
jag personer som har erfarenheter av ämnet som i denna studie är högläsning. 
Studien når på detta vis även tillförlitliga svar då de intervjuade lärarnas svar 
grundar sig på riktiga erfarenheter. Enligt Kihlström (2007c, s. 49) är det viktigt att 
fundera över vilka personer som ska ingå i undersökningen. Hon betonar vikten av 
att, i kvalitativa intervjuer, använda sig av personer som har erfarenhet av ämnet 
som studien berör. Detta bidrar till mer tillförlitliga svar då respondenternas svar 
grundar sig på erfarenheter och inte enbart åsikter. 
 
6.3 Genomförande 
Jag kommer under mina intervjuer ha i åtanke att tänka bort min egen förförståelse 
och fokusera på lärarnas tankar istället för mina egna. Jag kommer även använda 
mig av öppna frågor eftersom Kihlström (2007c, s. 48) menar att det ger 
respondenterna möjlighet till att berätta utifrån sina egna erfarenheter, vilket jag 
anser kommer bidra till ett resultat som bäst besvarar mitt syfte som är att undersöka 
i vilken omfattning samt – i förekommande fall – hur och varför lärare i årskurs 4–
6 beskriver att de arbetar med högläsning i undervisningen i ämnet svenska. 
Kihlström (2007c, s. 48) betonar vikten av att inte ställa ledande frågor vid en 
kvalitativ intervju. Intervjuaren bör bortse från sin egen förförståelse då det är 
respondentens uppfattningar och svar som är av intresse. Respondenterna ska ges 
möjlighet till att berätta utifrån sina egna erfarenheter, och därför bör öppna frågor 
ställas. Då kan följdfrågor utifrån hens tankar ställas, istället för att de ska följa en i 
förväg bestämd ordning.  
 
Intervjuerna i denna studie kommer att spelas in då jag får möjlighet till att gå 
tillbaka och lyssna flera gånger och därmed att få ett så rättvist resultat som möjligt. 
Eliasson (2013, s. 25) menar att en intervju kan spelas in, vilket ger intervjuaren 
möjlighet till att gå tillbaka till inspelningen om oklarheter skulle uppstå, det ger 
även en möjlighet till att kunna citera respondenten.  
 
6.5 Validitet och reliabilitet 
Thurén (2007, s. 26) beskriver att begreppet validitet innebär att man endast 
undersökt det som var tänkt från början och ingenting annat. Enligt Kihlström 
(2007b, s. 164) är kommunicerbarheten ett viktigt mått på validitet, vilket betyder 
att alla som tar del av undersökningen ska kunna förstå resultatet. Detta ställer krav 
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på att forskaren tydligt beskriver de olika delarna i arbetet angående analys och 
intervju. Då denna studie bygger på en kvalitativ metod i form av intervjuer bygger 
validiteten på i vilken grad det som ska undersöks faktiskt undersöks. Larsen (2018, 
s. 129) menar att validitet i en kvalitativ studie handlar om att samla in data som är 
relevanta för frågeställningarna så att slutsatserna som dras blir giltiga. Jag kommer 
i mina intervjuer ställa frågor som ger svar på min undersökning, då Larsen (2018, 
s. 129) vidare menar att detta är viktigt för att säkerställa god validitet i en studie. 
Genom intervjuerna får jag även möjlighet till att göra eventuella ändringar som 
dyker upp under arbetets gång och som kan ha betydelse för frågeställningarna, 
vilket Larsen (2018, s. 130) betonar ökar studiens validitet ytterligare. Genom 
intervjuerna får även respondenterna möjlighet till att tala fritt utifrån deras egna 
uppfattningar vilket kan leda till flera olika förklaringssätt. Slutligen kommer jag 
även att bedöma validiteten i studiens alla faser så som utformningen av 
intervjufrågor, datainsamling och analysen av data eftersom Larsen (2018, s. 130) 
vidare menar att även det är viktigt för en undersöknings validitet.  
 
Begreppet reliabilitet handlar om en undersöknings tillförlitlighet, alltså att 
mätningarna är korrekt utförda (Thurén, 2007, s. 26). Enligt Kihlström (2007b, s. 
164) är ett vanligt sätt för att undersöka en studies reliabilitet att låta en annan person 
göra samma undersökning och se om hen får samma resultat. Finns det en 
överensstämmelse i bedömningen anses resultaten vara tillförlitliga och studien har 
då en hög reliabilitet. Jag kommer därför vara noggrann i min beskrivning av 
datainsamlingsmetoder och analysmetoder så att andra eventuella forskar har 
möjlighet att genomföra samma studie för att se om hen får samma resultat. Larsen 
(2018, s. 131) menar att frågorna i datainsamlingen ska vara klara och tydliga och 
begripliga för läsaren, att transkriptionen ska göras noggrant samt att forskaren ska 
vara noggrann i kodningen av text i dataanalysen.  
 
6.6 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 40) finns det fyra etiska aspekter att ta ställning till 
vid en forskningsstudie. Allt material som samlas in ska behandlas med 
konfidentialitet, vilket betyder att inga uppgifter om studiens deltagare får spridas 
vidare så obehöriga kan ta del av dem. Utöver det ska alla deltagare i förväg 
informeras om studiens syfte och att de när som helst under studiens gång får avbryta 
sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2017, s. 27). För att säkerställa att dessa etiska 
aspekter följs kommer ett samtyckesbrev skickas ut till samtliga deltagare. I brevet 
kommer information om studiens syfte och deltagande att finnas med, och samtliga 
lärare ska skriva under detta brev innan sitt deltagande. 
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