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Abstract 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka vad ett antal 

svensklärare i årskurs 4–6 säger när det gäller hur och varför de arbetar med 

högläsning. För att generera data till undersökningen har semistrukturerade 

intervjuer använts. Studiens frågeställningar syftar till att besvara hur de sex 

deltagande lärarna beskriver att de arbetar med högläsning i svenskundervisningen 

samt vilket syfte de uppger att detta har. I läroplanen nämns inte högläsning som ett 

krav som ska finnas med i undervisningen. Tidigare forskning visar dock att 

högläsningen kan ha en positiv inverkan på elevers språkutveckling om 

undervisningen runt den sker på rätt sätt. Forskningen menar att samtal om det lästa 

och ett medvetet syfte med högläsningen har visat sig vara exempel på didaktiska 

val som gynnar elevernas språkutveckling. Resultatet från den här studien visar att 

de sex deltagande lärarna upplever att högläsningen är viktig för elevernas 

språkutveckling och samtliga uppger att de använder högläsning i 

svenskundervisningen. Resultatet visar även att lärarna skapar tillfällen innan, under 

och efter högläsningen där eleverna får diskutera texterna och att syftet med 

högläsningen styr valet av bok. Det sociokulturella perspektivet har använts som 

teoretiskt ramverk i studiens analysarbete.  
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1 Inledning och problemområde 
Den här undersökningen handlar om läsning, något som är viktigt att undersöka då 

läsning bland unga idag minskar alltmer (Leonardz, 2012).  Utifrån ett samhälleligt 

intresse är det viktigt att unga människor läser då det hjälper till att skapa empati 

och en kulturell identitet, samt motverkar odemokratiska värderingar (Leonardz, 

2012). Inom läsningen fokuserar jag i den här studien på högläsningen. I läroplanen 

för grundskolan, kursplaner och betygskriterier nämns inte högläsning som en 

aktivitet som ska finnas med i undervisningen. Skolverket (2018, s. 257) framhåller 

dock att undervisningen ska stimulera elevernas intresse att läsa och skriva och 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket för att kommunicera, tänka och lära. 

Det är vanligt att svenskämnesdidaktisk forskning framhåller att högläsning som 

pedagogiskt verktyg bidrar till ett ökat intresse för böcker och läsning och där 

eleverna samtidigt ges möjlighet att utveckla språket (Clark & Andreasen, 2014, s. 

165). 

 

Tidigare forskning visar att lärares högläsning för elever har en positiv inverkan på 

en mängd olika områden inom elevers språkutveckling. Bland annat påverkas 

elevernas egen språkutveckling samtidigt som gemensamma upplevelser skapas, 

något som eleverna sedan kan bearbeta på olika sätt (Jönsson, 2007, s. 61). 

Författaren betonar vikten av att samtala om det lästa för att ytterligare kunna bidra 

till elevernas språkutveckling, då eleverna ges möjlighet till att delge varandra sin 

förståelse av texterna och därmed skapa en djupare förståelse. Clark & Andreasen 

(2014, s. 174–176) menar att det är lärarens ansvar att skapa tillfällen både innan, 

under och efter högläsningen där eleverna får engagera sig i läsningen. Eleverna bör 

inte enbart ges rollen av lyssnare, utan de måste involveras i diskussioner för att 

högläsningen ska ha en positiv effekt på deras språkutveckling. Damber (2015, s. 

262) hävdar att högläsningen i vissa klassrum inte har någon didaktisk funktion, 

utan istället används som tidsfördriv eller underhållning.  

 

LegiLexi1 (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, då endast 19% av föräldrarna 

läser högt för barn i åldrarna 10–12 år. 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). Viss forskning visar att 

högläsningen är viktig för alla åldrar och inte bara för de allra yngsta barnen 

(Chambers, 2014, s. 64).  

Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) märkt att högläsning, där 

lärare läser högt för eleverna används som aktivitet i undervisningen i årskurs 4–6, 

 
1 LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse som har en vision om att alla barn ska lära sig att läsa 

ordentligt (LegiLexi, 2019). 
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men främst när det finns ”tid över” och inte som en schemalagd aktivitet. Forskning 

visar att det är viktigt att aktivt arbeta med de lästa texterna för att högläsningen ska 

ha en positiv effekt på elevernas språkutveckling, men jag har under min VFU 

noterat att i de klassrum jag besökt lyser dessa aktiviteter med sin frånvaro. Med 

andra ord indikerar viss tidigare forskning tillsammans med mina egna erfarenheter 

att högläsningen inte alltid har någon didaktisk funktion. Jag ser det som 

problematiskt om lärare inte skapar tillfällen där eleverna får diskutera texterna om 

lärarnas syfte med högläsningen är att främja elevers språkutveckling och 

läsintresse. Därför är det relevant att göra en empirisk undersökning om vad en 

utvald grupp lärare i årskurs 4–6 säger om hur och varför de arbetar med högläsning 

i ämnet svenska och vilket syfte de har med högläsningen. Den här studien inriktar 

sig på lärares högläsning för elever i klassrummet, till skillnad från elevers 

högläsning för varandra eller när en elev läser högt för en lärare, men jag kommer 

fortsättningsvis i studien benämna det som enbart högläsning. 

2 Syfte och frågeställningar 
I tidigare forskning och i svenskämnets styrdokument framstår lärarens högläsning 

i klassrummet som viktig för elevers språkutveckling och det ses som viktigt att 

eleverna får tillfälle att bearbeta det lästa i lärarledda aktiviteter. Syftet med denna 

studie är att undersöka vad ett antal svensklärare i årskurs 4–6 säger, när det gäller 

hur och varför de arbetar med högläsning. 

 

För att uppfylla syftet används följande frågeställningar: 

 

• Hur beskriver lärarna att de arbetar med högläsning i svenskundervisningen? 

• Vilka syften uppger lärarna att de har med högläsningen? 

 

3 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien med start i vad skolans styrdokument 

säger om högläsning i ämnet svenska. Därefter beskrivs högläsningens roll från 

hemmet till skolan, dialogisk högläsning samt högläsningens betydelse för 

utvecklingen av lässtrategier. Kapitlet avslutas med en 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 utveckla 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 
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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. 

 

Som sagt nämns inte högläsningen som ett krav på aktivitet som ska finnas med i 

undervisningen i läroplanen för grundskolan, kursplaner och betygskriterier. Jag 

anser dock att högläsning som aktivitet 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 del av berättande 

texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad, samt ta 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 Högläsning – från hemmet till skolan  

Enligt Fridolfsson (2015, s. 31) gynnas barn som får en tidig kontakt med 

skriftspråket 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 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). Författaren 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 (Fridolfsson, 

2015, s. 33). 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.  
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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 diskutera 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 (Skolverket, 2017, s. 2–3). 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. Författaren 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. Författaren 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 mer nyanserat 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 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 skapar inre bilder. För att träna upp denna strategi kan 

eleverna få diskutera och berätta för varandra om sina bilder och därmed jämföra 
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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 en 

aktivitet som ska finnas med i undervisningen. Fridolfsson (2015, s. 33) menar dock 

att högläsning är en aktivitet som bör ingå som en del i svenskundervisningen genom 

hela skoltiden, inte enbart i de yngre åldrarna. Fridolfsson (2015, s. 31) beskriver att 

barnets skriftspråksutveckling vanligtvis startar i hemmet med just högläsning, och 

betonar att de barn som inte får ta del av böcker i hemmet inte heller får samma 

chans till att tillägna sig skriftspråket i tidig ålder. Högläsningen har också, enligt 

Fridolfsson (2015, s. 205), en stor betydelse för utvecklingen av elevers 

läsförståelsestrategier. Det är viktigt att eleverna får samtala om det lästa för att 

utvecklandet av läsförståelsestrategierna ska bli så effektivt som möjligt. För att 

aktivera barnets egna förståelse ska läraren ska ställa frågor som knyter an till 

situationer som barnet varit med (Fridolfsson, 2015, s. 205). 

 

4 Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras vad tidigare forskning säger om högläsning i 

svenskundervisningen. Avsnittet börjar med en kortfattad beskrivning av hur 

sökprocessen gått till och sedan presenteras den tidigare forskningen utifrån olika 

teman som jag har kunnat urskilja. Jag har tematiserat forskningen på följande sätt: 

Högläsningens betydelse för elevers språkutveckling, Pedagogens roll i 

högläsningen samt Planering, genomförandet och uppföljningen av högläsningen. 

Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av den presenterade forskningen. 

 

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 också var relevanta för min 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 

sökorden read-aloud, teacher och classroom i olika kombinationer vilket gav mig 

två träffar på artiklar jag fann relevanta för denna studie. 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 (kollegialt 

granskade) exkluderades. 
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4.2 Högläsningens betydelse för språkutvecklingen 

Jönsson (2007) har genomfört en kvalitativ studie 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 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 transaktionsteori2 genomfört en blandad metodstudie där 

författarna har använt sig av klassrumsobservationer samt intervjuer av lärare och 

elever.  

 

Alatalo (2011, s. 50–51) betonar i sin doktorsavhandling 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 

Tjernbergs (2013) avhandling 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 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 har sin 

 
2 Rosenblatts transaktionsteori utgår från att det sker ett ständigt utbyte mellan läsare och text, och 

läsarens förförståelse påverkar hur texten upplevs. Både mediet och läsaren förändrar varandra 

beroende av hur texten levandegörs (Rosenblatt, 2002, s. 35–44). 
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utgångspunkt i det sociokulturella, ideologiska3 och autonoma perspektivet. Clark 

& Andreasen (2014, s. 174–176) är av samma åsikt som Damber 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 eleverna 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). Eckeskog (2013) har skrivit en kvalitativ intervju- och 

observationsstudie som bygger på en partiell etnografisk ansats. 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 på elevernas förförståelse 

och erfarenheter.  Clark & Andreasen (2014, s. 172) hävdar 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 till slut 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 

lärarna använder sig av direkt undervisning, vilket betyder att lärarna ska stanna upp 

under högläsningens gång och ge 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 

 
3 ”Ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället 

ser ut som det gör, hur samhället bör se ut och hur man ska förändra det” (SO-rummet, 2011). 
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högläsningen alltför 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 efterhand 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 

utrymmet för reflektion och eftertanke uteblir. Hon menar att läraren istället bör 

ställa färre frågor som är väl genomtänkta.  

 

4.6 Uppföljning av högläsningen 

Jönsson (2007, s. 61) betonar vikten av att låta eleverna samtala om sin förståelse 

av det lästa. 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 får samtala om orden under läsningens gång 

(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 

samtala om 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. 
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261). Avslutningsvis visar forskningen att det är viktigt att låta eleverna samtala och 

diskutera även efter högläsningen för att den ska gynna språkutvecklingen.  

 

Det har varit svårt att hitta relevanta artiklar och avhandlingar som riktar sig till 

något 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 de 

något äldre barnen (Clark & Andreasen, 2014, s. 165). Även Jönsson menar i sin 

avhandling att högläsning, oavsett ålder, är en gynnsam aktivitet för barns 

språkutveckling. Därför anser jag att den valda litteraturen också är relevant för den 

åldersgrupp som den här studien handlar om och kan sägas bidra till forskningsfältet.  

Några av studierna är gjorda utifrån ett elevperspektiv, medan denna studie har ett 

lärarperspektiv. Trots detta fann jag i de presenterade studierna relevant kunskap 

som passade in på denna studie. Exempelvis är studien Examining Sixth Grade 

Students’ Reading Attitudes and Perceptions of Teacher 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 elevperspektivet innehöll studien en intervju med läraren 

som bidrog med viktig kunskap till denna studie.  

 

5 Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet som också kommer att 

användas i analysen. Avsnittet innehåller en presentation av det sociokulturella 

perspektivet, vilka av dess analysverktyg jag använder samt en motivering till varför 

denna teori passar i min studie.  

 

5.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet bygger på Vygotskijs syn på lärande, främst att 

människan konstruerar sina kunskaper i samspel med andra (Säljö, 2014, s. 297). 

Tjernberg (2013, s. 28) menar att samspelet med andra kan ske till exempel mellan 

elever och mellan elev och lärare. Tjernberg betonar vidare att kunskap inte är som 

något som läraren överför till eleven, utan eleven blir delaktig i kunskapen genom 

pedagogiska händelser. Säljö (2014, s. 297) menar att mediering är ett 

grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Begreppet syftar till 

att kommunikationen och interaktionen mellan människor kan ske både utan och 

med språket. Människan använder olika redskap – artefakter, när hen ska förstå sin 

omvärld och agera i den. De två redskapen som används är de språkliga och 

materiella. De språkliga redskapen kan exempelvis bestå av siffror, bokstäver och 

begrepp medan de materiella redskapen istället består av fysiska redskap som till 

exempel penna och papper (Säljö, 2014, s. 298–300). Författaren menar vidare att 

många företrädare av den sociokulturella teorin hävdar att dessa två redskap är 

beroende av varandra. Exempelvis om en bild eller en bokstav existerar på ett papper 

så har den både en fysisk och intellektuell (språklig) sida (Säljö, 2014, s. 301). Med 
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ett sammantaget begrepp kallas de språkliga och materiella redskapen för kulturella 

redskap (Säljö, 2014, s. 298–300). 

 

Ett annat begrepp inom den sociokulturella teorin är den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2014, s. 305). Författaren menar vidare att människan är 

under ständig utveckling. När en individ behärskar en färdighet är hen även nära att 

behärska något nytt ytterligare. När människor interagerar med någon mer erfaren 

är de särskilt mottagliga för förklaringar eller instruktioner, och detta benämner 

Vygotskij den proximala utvecklingszonen. I utvecklingszonen har läraren eller en 

mer kunnig kamrat möjlighet att stötta en individ i hur ett visst kulturellt redskap 

kan användas. När individen till att börja med lär sig hur redskapet används är alltså 

individen beroende av stödet från den mer kunnige personen för att kunna ta sig 

vidare. Stöttningen som ges brukar kallas för scaffolding, vilket är ett annat vanligt 

begrepp inom den sociokulturella teorin. Målet med stöttningen är att den mer 

kunnige personens stöd efterhand ska avta och sedan helt upphöra då individen 

tillslut behärskar färdigheten i fråga (Säljö, 2014, s. 305). 

 

Jag väljer att använda det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt i 

denna studie då jag ser högläsning som en social aktivitet i klassrummet där 

människan konstruerar sina kunskaper i samspel med andra. 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. Tjernberg (2013, s. 28) menar att samspelet med andra inom 

det sociokulturella perspektivet kan ske mellan elever men också mellan lärare och 

elev, så därför passar denna teori in på den tilltänkta studien. De analysverktyg som 

jag kommer använda för att analysera resultatet i min studie är: scaffolding, 

kulturella redskap samt den proximala utvecklingszonen.  

 

6 Metod 
Detta avsnitt börjar med en redogörelse för metodval, samt argument för varför 

metoden passar för denna studie. Därefter tar jag upp hur datainsamlingen skett, följt 

av en redogörelse för hur urvalet av deltagare gått till. Efter det beskrivs hur 

bearbetningen och analysen av datamaterialet gjorts. Avslutningsvis beskrivs 

studiens informanter följt av en redogörelse för begreppen validitet och reliabilitet 

och hur dessa beaktats, samt vilka etiska överväganden som gjorts.  

 

6.1 Val av metod 

Enligt Kihlström (2007a, s. 15) är det problemets art som avgör vilken inriktning en 

undersökning kommer att ta. Det är därför viktigt att i början av studien fundera på 

vilken kunskap som ska synliggöras. Även Larsen (2009, s. 31) menar att det är 

viktigt att tänka igenom vilket syfte undersökningen har och att valet av metod 

baseras på detta. Användning av en metod resulterar i en viss typ av data, medan en 

annan metod leder till en annan typ av data. Larsen (2009, s. 31) menar vidare att en 
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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 säger istället något om kvaliteter i studieobjektet, till exempel 

egenskaper eller uppfattningar. Informationen kan till exempel bestå av personers 

upplevelser av någonting (Larsen, 2009, s. 31). Eftersom syftet med denna studie är 

att undersöka vad ett antal svensklärare i årskurs 4–6 säger när det gäller hur och 

varför de arbetar med högläsning, har jag använt en kvalitativ metod som gör det 

möjligt att undersöka egenskaper och uppfattningar hos de sex utvalda lärarna och 

gå in djupare i hur de ser på högläsning i undervisningen. 

 

6.2 Datainsamling  

Larsen (2009, s. 36) menar att intervju kan användas som redskap vid en kvalitativ 

undersökning. Fördelen med intervjuer menar författaren är just det faktum att 

forskaren kan ställa följdfrågor som leder till mer utvecklade svar och en djupare 

förståelse för ämnet. Därför valde jag intervju som metod.  

 

Intervjuer kan planeras och genomföras på olika sätt, och de brukar vara mer eller 

mindre strukturerade. En ostrukturerad intervju brukar liknas med ett helt vanligt 

samtal om studiens ämne mellan intervjuare och respondent. Intervjuaren ges 

möjlighet till att gå på djupet i frågan som ställts och denna metod är användbar när 

intervjuaren vill ställa få frågor. En strukturerad intervju innehåller istället ett väl 

genomarbetat frågeschema där exakt samma frågor ställs till alla respondenter och 

intervjuaren har sällan möjlighet till att ställa följdfrågor. Detta leder i sin tur till att 

intressanta svar inte kan följas upp eller fördjupas. En semistrukturerad intervju 

anses vara 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 (Eliasson, 2013, s. 26). 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. Frågorna ställdes utifrån en intervjuguide 

(Bilaga 2) med frågor som hjälpte till att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Valet på en ostrukturerad intervju föll bort 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. Även den strukturerade intervjun faller bort som metod 

då den, enligt Eliasson (2013, s. 26), innehåller ett väl genomarbetat 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 som sagt vill få 

möjlighet till att göra i mina intervjuer.  
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Vid intervjuerna användes öppna frågor eftersom Kihlström (2007c, s. 48) menar att 

det ger respondenterna möjlighet till att berätta utifrån sina egna erfarenheter. 

Författaren betonar vidare 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 spelades in då det ger 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. Tiden för intervjuerna varierade mellan 

12–25 minuter och de genomfördes på respektive lärares arbetsplats med undantag 

för en intervju som genomfördes i informantens hem.   

 

6.3 Urval  

Urvalet för denna studie är sex behöriga och verksamma lärare inom ämnet svenska 

i årskurs 4–6. Anledningen till att endast sex lärare deltog är att tiden för denna 

studie är begränsad till tio veckor och i linje med vad Kihlström (2007c, s. 49) säger 

begränsades undersökningsgruppen efter de praktiska möjligheterna. Genom dessa 

sex lärare anser jag att jag hade tillräckligt många deltagare som har erfarenheter av 

ämnet högläsning. Studien når på detta vis tillförlitliga svar då de intervjuade 

lärarnas svar grundar sig på deras erfarenheter.  

 

Enligt Kihlström (2007c, s. 49) är det viktigt att fundera över vilka personer som 

ska ingå i undersökningen. Författaren 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. Det andra kriteriet för att kunna delta i undersökningen var det 

geografiska läget då samtliga lärare skulle kunna möta upp för en intervju.  

 

Mitt första steg i att finna informanter var att skicka ut mejl till två skolor där 

kontakter redan etablerats genom VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Detta 

resulterade i att fyra lärare involverades. En av de fyra lärarna gav sedan tips på två 

andra lärare som uppfyllde kriterierna, det vill säga att urvalet skedde genom den så 

kallade snöbollsmetoden (Larsen, 2018, s. 125). Jag skickade därefter ut ett mejl till 

dessa och även de valde att medverka. De sex lärarna som ingår i studien arbetar på 

fyra olika skolor i två kommuner.  
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6.4 Bearbetning och analys av datamaterial 

Det finns olika sätt för en forskare att analysera sitt material. Innehållsanalys är en 

vanlig analysmetod där syftet är att hitta mönster, samband, likheter och skillnader 

hos informanternas svar i de olika intervjuerna (Larsen, 2018, s. 160). Jag valde att 

använda mig av denna metod och en innehållsanalys av det insamlade datamaterialet 

gjordes enligt följande tillvägagagångssätt: transkribeting, kodning och 

kategorisering samt tolkning (Larsen, 2009, s. 160).  

 

Analysen av datamaterialet påbörjades med en transkribering av samtliga inspelade 

intervjuer. Larsen (2009, s. 156) menar att det är viktigt att detta görs noggrant och 

ordagrant. Under arbetet med transkriberingen användes sidnumrering och 

radnumrering på samtliga intervjuer då det enligt Fejes & Thornberg (2019, s. 170) 

gör det enklare att orientera sig i texterna.  

 

Det andra steget i analysen var kodning och kategorisering, som är ett viktigt 

hjälpmedel då det hjälper forskaren att se mönster i informanternas svar och 

samtidigt begränsar datamängden (Larsen, 2018, s. 160). För att komma fram till 

dessa mönster lästes texterna igenom flera gånger. För att begränsa datamängden 

valde jag samtidigt att sortera bort onödiga data som inte hjälpte till att besvara 

frågeställningarna. Larsen (2009, s.162) menar vidare att denna typ av klassificering 

hjälper till att belysa de valda frågeställningarna. Kodningen av materialet gjordes 

genom att märka delar av texten med olika färger. Varje färg fick representera ett 

tema, exempelvis representerade färgen röd information som behandlade temat 

Lärarnas arbetssätt, medan färgen grön representerade information om temat 

Lärarnas syfte.  Kategorierna som användes inledningsvis utgick från de frågor som 

återfinns i intervjuguiden (Bilaga 2) och dessa frågor speglar i sin tur studiens två 

frågeställningar. Enligt Larsen (2018, s. 163) ska studien enbart innehålla kategorier 

som belyser sådant som är viktigt för frågeställningarna.  

 

Det sista steget i analysen var tolkning, vilket Larsen (2018, s. 173) menar handlar 

om att förstå de mönster som kommit fram i texterna. Författaren menar vidare att 

tolkning handlar om att jämföra deltagarnas olika svar på intervjufrågorna, samt 

jämföra dessa med tidigare forskning och vald teori. Tolkningen ska hjälpa till 

ytterligare i arbetet att hitta likheter och skillnader som bidrar till att se ett mönster 

i datamaterialet. Jag analyserade informanternas svar ännu djupare inom de olika 

kategorierna jag skapade i steget ovan. Detta för att hitta ytterligare meningsfulla 

mönster som skulle hjälpa mig att besvara studiens två frågeställningar. 

 

6.5 Beskrivning av informanter 

De sex lärarna som deltagit i studien undervisar allihop i ämnet svenska. Antalet år 

som lärarna har undervisat i ämnet svenska varierar från 1–20 år, och årskurserna 

de undervisar i varierar mellan årskurs 4 och årskurs 6. Tre av lärarna har någon 
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form av vidareutbildning kopplad till ämnet svenska, exempelvis läslyftet4 och 

tvåspråkig utveckling5. Tre av lärarna arbetar på samma skola medan de resterande 

tre arbetar på olika skolor. För att minska möjligheten till identifiering av de 

deltagande lärarna, valde jag att inte lämna ut någon personlig information om dem. 

För att ytterligare försvåra identifieringen av deltagarna använder jag de fingerade 

namnen: Kalle, Lisa, Johan, Maria, Fredrik och Anna.  

 

6.6 Validitet och reliabilitet 

Thurén (2007, s. 26) beskriver att begreppet validitet innebär att forskaren 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 de som tar del av undersökningen ska kunna förstå resultatet, metoden samt hur 

teorin använts i analysarbetet.  Detta ställer krav på att forskaren tydligt beskriver 

de olika delarna i arbetet angående analys och intervju. 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. Vid intervjuerna ställdes 

därför endast frågor som kunde ge svar på mina forskningsfrågor. Intervjuerna gav 

även en möjlighet att göra eventuella tillägg till intervjufrågorna som kunde få 

betydelse för frågeställningarna, vilket Larsen (2018, s. 130) betonar ökar studiens 

validitet ytterligare. Genom intervjuerna får även respondenterna möjlighet till att 

tala fritt om sina egna uppfattningar, vilket kan leda till ytterligare förklaringar från 

den som blir intervjuad. Slutligen har validiteten bedömts under studiens alla faser, 

så som utformningen av intervjufrågor, datainsamling och analysen av data.  

 

Begreppet reliabilitet handlar om en undersöknings mätningar 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. I min studie 

är frågan om reliabilitet knappast relevant eftersom samma intervjuer inte kan göras 

av en annan person (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). Författarna menar vidare 

att fokus på att nå en hög reliabilitet vid en kvalitativ intervjustudie inte får bli för 

hög, då det kan påverka intervjuarens kreativitet. Eftersom informanterna i min 

studie fick ta del av studiens syfte i förväg genom informations- och 

samtyckesbrevet (Bilaga 1), finns det en risk att de lämnar svar på vad de tror att jag 

vill höra istället för hur det egentligen ligger till, vilket kan påverka tillförlitligheten. 

 

 
4 ”Läslyftet är en kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell 

forskning” (Skolverket, 2020).  

 
5 Tvåspråkig utveckling är en kurs som avser att ge kunskap i undervisning i ämnet svenska som 

andraspråk i skolan eller annan verksamhet (Karlstad Universitet, 2020).  
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6.7 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 40–41) finns det fyra etiska aspekter att ta ställning 

till vid en forskningsstudie: sekretess, tystnadsplikt, konfidentialitet och anonymitet.  

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 utan att behöva 

motivera det (Vetenskapsrådet, 2017, s. 27). För att säkerställa att denna etiska 

aspekt följs skickades ett informations- och samtyckesbrev (Bilaga 1) ut till samtliga 

deltagare. I brevet fanns information om studiens syfte och deltagande som samtliga 

lärare fick skriva under innan sitt deltagande för att lämna sitt samtycke. För att 

beakta sekretessen fanns det även information i brevet om att allt insamlat material 

från intervjuerna kommer förvaras hos mig och endast att hanteras av mig som 

författare, min handledare och examinator samt att allt inspelat material från 

intervjuerna kommer att förstöras efter att examensarbetet avslutats och blivit 

godkänt. För att säkerställa deltagarnas anonymitet har samtliga lärare fått fingerade 

namn och skolan de arbetar på nämns varken vid namn eller geografisk position. Jag 

gjorde även en egengranskning och i samråd med min handledare fann jag att 

studien inte behövde etikprövas.  

 

7 Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas resultatet från de sex intervjuerna med koppling till studiens 

syfte som är att undersöka vad sex lärare i årskurs 4–6 säger om hur de arbetar med 

högläsning i ämnet svenska. Resultatet leder fram till svar på studiens två 

frågeställningar: 

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

• Vilket syfte beskriver lärarna att de har med högläsningen? 
 

Resultatet presenteras utifrån fem kategorier som jag har skapat. Dessa kategorier 

utgår ifrån de frågor som finns med i intervjuguiden (Bilaga 2) och representerar 

sådant som informanterna lyft fram i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. De fem kategorierna är: Högläsningens utrymme i undervisningen, 

Lärarnas beskrivningar av arbetssätt innan, under och efter högläsningen, Valet av 

högläsningsbok, Högläsningens syfte och Högläsningens betydelse för elevers 

språkutveckling. Resultatet skrivs först fram i en kort sammanfattning av vad lärarna 

har sagt i frågan, följt av excerpter som styrker resultatet. Efter detta presenteras 

analysen som kopplas till lärarnas beskrivningar, excerpter samt vald teori, som 

alltså är det sociokulturella perspektivet. Intervjuerna kommer presenteras som 

excerpter. Dessa innehåller följande tecken från transkriptionen: 

 

Tabell 1 Tecken som använts vid transkriberingen 

Paus/tvekljud under en sekund . 
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Paus/tvekljud mellan en och två sekunder .. 
Paus/tvekljud mer än två sekunder ... 

Radnumrering i excerpter avser 

avsnittsnummer och radnummer 

4:02 innebär andra raden i fjärde avsnittet 

 

 

7.1 Högläsningens utrymme i undervisningen 

I detta avsnitt presenteras lärarnas beskrivningar av vilket utrymme högläsningen 

har i deras svenskundervisning. Resultatet hjälper till att besvara frågeställningen: 

Hur beskriver lärarna att de arbetar med högläsning i undervisningen?  

  

Lärarnas beskrivningar av vilket utrymme högläsningen har i deras undervisning 

varierar. Två av de sex lärarna beskriver att de har högläsning schemalagt varje dag, 

varvid lästiden varierar mellan 10 och 15 minuter. Resterande fyra lärare säger att 

de försöker hinna med det så ofta de kan, helst varje dag, men minst två gånger i 

veckan. Fredrik och Johan säger även att de kan använda högläsningen som 

utfyllnad när det finns tid över, vilket Johan formulerar så här: 

  

1:01 Ibland har jag det schemalagt annars gör jag det när 

1:02 det finns lite tid över och ibland när jag känner 

1:03 att jag behöver stoppa upp övrig undervisning 

 

Gemensamt hos alla fyra lärarna som inte har schemalagd högläsning talas om en 

önskan om att använda högläsning i större utsträckning än vad de gör idag, men att 

bristen på tid gör det svårt. Lisa uttrycker detta på följande vis: 

 

1:04 tyvärr på slutet har det blivit alldeles för lite 

1:05 men jag försöker använda högläsning  

 

Lisa beskriver att hon försöker använda sig av högläsningen på morgonpassen för 

att eleverna ska få en skön start på dagen. Anna beskriver att tiden på dagen då 

högläsningen används varierar utefter schemat, men hon framhåller att hon helst 

använder det i början eller slutet av dagen som en uppstart eller ett avslut. Hon 

beskriver det såhär: 

 

1:06  tid på dagen varierar också utefter schemat men 

1:07 gärna i början eller slutet av dagen för att starta 

1:08 upp eller avsluta dagen med en lugn stund och en 

1:09 gemensam läsupplevelse. mina svensklektioner ligger 

1:10 vid olika tider på dagen och jag har ingen möjlighet 

1:11 att påverka schemaläggningen i någon högre grad 

1:12 eftersom enheten jag arbetar på är stor. 

 

Vi ser alltså i detta avsnitt att högläsningens utrymme i undervisningen varierar hos 

de sex intervjuade lärarna. Två av lärarna säger att de har det schemalagt varje dag 
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medan resterande fyra lärare beskriver att högläsningens utrymme i 

svenskundervisningen varierar. En slutsats av det här är att om vi betraktar 

högläsning som en form av stöttning för att bidra till elevernas språkutveckling, så 

kan vi konstatera att hur ofta den används varier i hög grad.  

 

7.2 Lärarnas beskrivningar av arbetssätt innan, under och 

efter högläsningen  

I detta avsnitt presenteras lärarnas beskrivningar om hur de arbetar innan, under 

och efter högläsningen i svenskundervisning. Resultatet hjälper till att besvara 

frågeställningen: Hur beskriver lärarna att de arbetar med högläsning i 

undervisningen?  

 

Anna, Lisa och Kalle beskriver att de inte brukar förbereda något innan 

högläsningen, men de uttrycker en önskan om att kunna göra det. Exempelvis 

påpekar de att det är bra att läsa igenom boken eller texten du ska läsa innan du läser 

upp den för eleverna, samt att återkoppla till det du läst tidigare. Anna beskriver det 

på följande vis: 

 

2:01 jag vill gärna planera mer inför högläsningen än vad 

2:02 jag gör.. jag tycker det är bra om man läst igenom 

2:03 kapitlet man ska läsa högt innan men det får jag 

2:04 sällan till 

 

Anna beskriver dock att de gånger hon läser texter om vänskap eller liknande brukar 

hon förbereda genom att läsa igenom texten samt skriva ner diskussionsfrågor till 

den. Johan beskriver att han alltid tittar igenom texten han ska läsa innan för att 

upptäcka eventuella hinder på vägen som till exempel svåra ord eller speciella 

händelser som kan behöva förklaras. Fredrik beskriver att han alltid försöker starta 

högläsningen med att repetera och reflektera över vad de läste sist tillsammans med 

eleverna och ibland får eleverna diskutera två och två. Även Maria beskriver att hon 

alltid ser till att läsa igenom boken innan för att veta vad som kommer dyka upp, 

samt att hon tillsammans med eleverna brukar diskutera vad som hände i boken 

gången innan och vad de tror kommer hända nu. Johan (först) och Fredrik (sedan) 

uttrycker detta på följande vis: 

 

2:05 jag tittar alltid igenom innan så att jag vet om jag 

2:06 kommer stöta på några hinder på vägen som till 

2:07 exempel svåra ord eller speciella händelser som kan 

2:08 behöva förklaras 

 

2:09 vi försöker också komma ihåg att repetera och 

2:10 reflektera om vad som hände sist vi läste innan jag 

2:11 börjar högläsningen och ibland får de diskutera två 

2:12 och två 
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Vi ser i rad 2:05 – 2:06 att flera av lärarna brukar förbereda högläsningen genom att 

läsa igenom texterna innan för att förbereda sig för eventuella hinder som kan dyka 

upp. Detta tolkar jag som att de förbereder sig för att hjälpa eleverna vidare inom 

deras proximala utvecklingszon genom scaffolding, då de vill veta vilka eventuella 

ord eller begrepp som kan vara svåra för eleverna att förstå och som de behöver 

stöttning i. Fredrik förklarar även att han innan högläsningen ibland låter eleverna 

diskutera (2:09-2:12), vilket kan tolkas som att eleverna ingår i ett socialt samspel 

som hjälper dem konstruera nya kunskaper och utveckla kulturella redskap. 

  

Samtliga lärare beskriver att de stannar upp under högläsningens gång för att 

förklara nya eller svåra ord som dyker upp. Kalle förklarar att han brukar lyfta orden 

och sen får de elever som vet vad ordet betyder en chans att förklara för resten av 

klassen innan han gör det. Samtliga lärare beskriver även att de under högläsningens 

gång strukturerar olika typer av diskussioner om det lästa. Johan beskriver att 

elevernas förförståelse är avgörande för hur ofta han stannar upp i läsningen, men 

de gånger han märker att det behövs stannar han upp och låter eleverna samtala om 

texterna för att öka sin förståelse för det de läser om. Fredrik beskriver hur han 

stannar upp under högläsningens gång för att låta eleverna diskutera olika frågor 

som dyker upp eller som han har till eleverna, men även för att låta eleverna 

diskutera olika inre bilder som dyker upp hos dem under läsningen. Han förklarar 

vidare att dessa inre bilder är viktiga i arbetet med att utveckla elevernas 

läsförståelsestrategier. Maria förklarar att hon brukar stanna upp när det böjar bli 

spännande och så får eleverna diskutera och Lisa beskriver även hon hur eleverna 

ges möjlighet till diskussioner under högläsningens gång. Lisa (först) och Kalle 

(sedan) uttrycker detta på följande vis: 

 

2:13 boken som vi läser nu är väldigt öppen för 

2:14 tolkningar så där brukar jag stanna upp för det är 

2:15 många elever som har funderingar under resans gång 

 

2:16 När jag läser svåra ord brukar jag lyfta dem och så 

2:17 får dom som vet vad ordet betyder förklara annars 

2:18 förklarar jag det  

 

Vi ser i rad 2:13–2:15 att lärarna stannar upp under högläsningens gång för att låta 

eleverna diskutera, kommunicera och samspela med varandra för att utveckla sin 

förståelse för det lästa. Detta förstår jag genom det sociokulturella perspektivet som 

att eleverna genom diskussionerna främst lär sig i samspel med andra (Säljö, 2014, 

s. 297). Resultatet visar även att samtliga lärare stannar upp under högläsningens 

gång för att förklara svåra ord (2:16-2:18). Detta tolkar jag som scaffolding från 

lärarnas sida då de stöttar eleverna till en djupare förståelse om något de inte redan 

förstår. Kalle förklarar även att brukar låta en elev förklara ordet om hen vill eller 
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kan, vilket kan ses som att även elever kan fungera som den mer erfarna när det 

handlar om att stötta. 

 

Kalle förklarar att de under högläsningens gång försöker tänka på att läsa med 

inlevelse i rösten för att så många som möjligt ska bli intresserade och hänga med. 

 

2:19 det är också viktigt att läsa med lite inlevelse.. 

2:20 att försöka göra läsningen lite magisk tror jag är 

2:21 superviktigt [.] det vi gör går över på barnen och 

2:22 då vill de kanske också läsa... så det är a och o  

 

Alla de intervjuade lärarna säger att de på något sätt arbetar med de lästa texterna 

efter högläsningen och flera är överens om syftet de har med högläsningsmomentet 

avgör hur de arbetar med texterna efteråt. Gemensamt för alla lärare är att de låter 

eleverna samtala om det lästa på olika sätt, antingen genom frågor eleverna själva 

har eller frågor som lärarna redan förberett. Lisa förklarar att hon även brukar låta 

eleverna skriva egna fortsättningar efter att de avslutat ett kapitel eller en bok. Maria 

beskriver att hon tillsammans med eleverna brukar diskutera det lästa för att repetera 

och ge en tillbakablick till de som inte förstått eller hängt med, hon betonar dock att 

hon inte vill att det ska bli ett förhör utan snarare en avslappnad diskussion hos 

eleverna. Johan (först) och Maria (därefter) förklarar: 

 

2:23 mycket diskussioner ibland svara på frågor om 

2:24 texten.. men mest diskussioner skulle jag vilja 

2:25 säga. 

 

2:26 När jag har läst klart kapitlen så kan vi diskutera 

2:27 vad de handlade om. en snabb tillbakablick för det 

2:28 är inte alla som har hängt med 

 

Johan förklarar att han låter eleverna diskutera tillsammans (2:23-2:25) och Maria 

säger att hon brukar låta eleverna diskutera det lästa samt ge en tillbakablick så att 

de elever som inte hängt med ska få en chans att få en förståelse för texten (2:26-

2:28). Jag tolkar detta som att lärarna genom diskussionerna hjälper eleverna vidare 

i sin utvecklingszon och detta genom diskussioner mellan lärare och elev men även 

genom att en elev får stöttning av en mer kunnig elev i diskussionerna.  

 

7.3 Valet av högläsningsbok 

I detta avsnitt presenteras lärarnas beskrivningar om hur valet av högläsningsbok 

går till. Resultatet hjälper delvis till att besvara frågeställningen: Hur beskriver 

lärarna att de arbetar med högläsning i undervisningen? 

 

I intervjuerna framkommer det att samtliga lärare säger att de försöker välja 

högläsningsböcker som eleverna ska kunna relatera till på ett eller annat sätt. 
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Gemensamt är också att böckerna ska beröra och upplevas så vardagliga och 

verklighetsnära som möjligt men samtidigt vara utmanande. Lisa förklarar att hon 

brukar välja böcker som är spännande så att så många elever som möjligt ska fastna 

i handlingen. Johan framhåller också att han försöker välja böcker som ska passa så 

många som möjligt men att det är svårt. Han förklarar vidare att hans elever gillar 

böcker där karaktärerna är verkliga personer som de kanske känner igen. Fredrik 

(först) och Kalle (därefter) förklarar deras bokval på detta vis: 

 

3:01 att det ska vara en bok som intresserar eleverna och 

3:02 som de kan relatera till.... gärna en bok med 

3:03 sensmoral som vi kan diskutera lära oss av och 

3:04 relatera till  

 

3:05 försöka få böcker som är ganska verklighetsnära dem 

3:06 som dem? kan relatera till det tror jag är viktigt.. 

3:07 jag försöker också välja böcker som ska utmana dem 

3:08 men det är svårt att hitta böcker som passar alla 

 

Utifrån rad 3:07-3:08 tolkar jag det som att flera av de intervjuade lärarna anser det 

vara svårt att välja högläsningsböcker. Detta kan tolkas som att eleverna befinner 

sig i olika utvecklingszoner. Kalle beskriver exempelvis att han försöker välja 

böcker som passar alla men att det är svårt. Fredrik beskriver att han väljer böcker 

som ska intressera eleverna och som de kan relatera till (3:01-3:02). Genom att välja 

böcker som eleverna kan relatera till och som även intresserar dem får de möjlighet 

att utvecklas inom sin utvecklingszon. Kalle beskriver även att han gärna väljer 

böcker som utmanar eleverna (3:07). Detta kan förstås som att Kalle vill använda 

elevernas proximala utvecklingszon, där de kan nå en djupare förståelse för texterna 

och sin omvärld. Här är det dock viktigt att läraren, som är mer kunnig än eleverna, 

stöttar eleverna för att nå den högre utvecklingszonen (Säljö, 2014, s. 305). 

 

Alla lärarna beskriver även att högläsningens syfte är avgörande för bokvalet. Kalle 

och Maria betonar vikten av att välja böcker i olika genrer samt böcker som eleverna 

kanske inte väljer själva. Maria förklarar vidare att hon brukar välja klassiska böcker 

eftersom läroplanen säger att de ska känna till dessa. Hon säger också att hon brukar 

välja böcker som de inte skulle valt själva för att försöka väcka intresse och läslust 

för andra genrer. Hon förklarar att hon brukar börja läsa dessa böcker och sen får 

eleverna läsa slutet själva. Maria beskriver att hon ibland väljer en bok efter ett tema 

de arbetar med, till exempel normer och värderingar och då kan bokvalet leda till 

intressanta diskussioner inom det ämnet. Anna förklarar att hon gillar 

högläsningsböcker som berör ämnet de arbetar med under den aktuella tidsperioden 

och som kan inbjuda till diskussion:  

 

3:09  jag gillar högläsningsböcker som antingen berör 

3:10 området vi arbetar med eller berättelser som berör 
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3:11 och kan inbjuda till diskussioner 

 

Vi ser alltså i detta avsnitt att lärarna beskriver att bokvalet kan gå till på olika sätt. 

Jag tolkar högläsningsboken som ett materiellt redskap de använder sig av för att 

öka elevernas förståelse för sin omvärld (Säljö, 2014, s. 297). Högläsningsboken 

innehåller i sin tur ord och begrepp som kan öka elevernas förståelse för omvärlden 

och hur de ska agera i den, vilket kan ses som språkliga redskap. Anna förklarar 

exempelvis på rad 3:09-3:11 att hon gärna väljer böcker som bjuder in till 

diskussion, och genom att få diskutera de språkliga redskapen har de möjlighet att 

öka sin förståelse för omvärlden.  

 

7.4 Högläsningens syfte 

I detta avsnitt presenteras lärarnas beskrivningar om deras syfte med högläsningen 

i svenskundervisning. Resultatet hjälper till att besvara frågeställningen: Vilket syfte 

beskriver lärarna att de har med högläsningen? 

 

Samtliga lärare beskriver att syftet med högläsningen varierar. Ibland är syftet att ha 

en gemensam avslappnad stund tillsammans där eleverna endast behöver lyssna utan 

att arbeta med texterna och ibland används högläsningen utan något speciellt syfte 

när det finns en stund över. Andra gånger är syftet istället att skapa ett intresse för 

läsning hos eleverna och ge dem en läsupplevelse och en positiv bild av böcker samt 

att visa att läsning är viktigt. Ett annat syfte är också att hjälpa dem utveckla sin 

egen fantasi. Både Lisa (först) och Kalle (sedan) förklarar att många elever har svårt 

att skriva en egen berättelse och att de då brukar använda högläsningen i syfte att 

stimulera deras egen kreativitet. 

 

4:01  det är väldigt många elever som har svårt om man ger 

4:02 dom en skrivuppgift i svenska ”skriv en berättelse” 

4:03 och kanske är öppen med ämnet.. just att komma 

4:04 igång... många sitter där och ser väldigt 

4:05 frustrerade ut.. om man använder den boken vi läser 

4:06 nu så kan man få in en tanke om hur dom ska fortsätta 

4:07 med sin egen kreativitet 

 

4:08  det man läser ger också idéer till om dem ska skriva 

4:09 en berättelse 

 

Både Lisa och Kalle beskriver att de vill stimulera elevernas kreativitet till att skriva 

egna berättelser (4:06-4:09). Jag tolkar detta som att lärarna, genom att använda sig 

av högläsningen i syfte att stimulera elevernas kreativitet, använder den som en form 

av scaffolding för att de ska kunna ta sig vidare i sitt eget skrivande. Genom 

högläsningen får de ta del av berättelser och kulturella redskap, samt se hur de är 

uppbyggda, vilket kan skapa vidgade möjligheter när de själva sedan skriver. Efter 
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att eleverna fått ta del av olika antal böcker upphör högläsningen och de har då fått 

stöttning i att ensamma behärska en del eller hela färdigheten i fråga.  

 

Flera av lärarna förklarar också att de använder högläsningen i syfte att eleverna ska 

få ta del av olika typer av böcker och genrer som de inte brukar läsa. De beskriver 

även att högläsningen syftar till att ge de elever som inte får ta del av högläsning 

hemifrån en chans att möta böcker och olika texter som de annars kanske inte skulle 

kommit i kontakt med. Lisa (först) och Maria (sedan) förklarar det på detta vis: 

 

4:10 i en drömvärld sitter det barn och föräldrar och 

4:11 läser ihop på lugna stunder på kvällarna.. jag tror 

4:12 att det mer och mer försvinner på grund av stress 

4:13 och andra faktorer så därför är det väldigt viktigt 

4:14 att vi i skolan står för den delen som jag egentligen 

4:15 kan tycka ligger på föräldrarollen. men eftersom 

4:16 inte alla barn får den biten hemma använder jag 

4:17 högläsning i undervisningen 

 

4:18  men då har jag inte läst hela boken utan kanske 

4:19 halva mer för att få in dem på dom böckerna.. om vi 

4:20 ska hålla på med fantasy så kanske jag har läst 

4:21 halva och så får de läsa resten själva 

 

Lisa beskriver att hon använder högläsningen i syfte att de elever som inte blir lästa 

för hemma ska få en chans att möta böcker i skolan istället (4:13-4:17). Genom 

högläsningen får de då chans att ta del av ett materiellt redskap som kan öka deras 

förståelse för omvärlden, och där själva högläsningen av boken kan ses som ett 

kulturellt redskap. När Maria säger att hon försöker locka eleverna in i nya genrers 

(4:18-4:19 tolkar jag det som en form av scaffolding. Genom att endast läsa halva 

boken säger hon att det kan skapas ett intresse och motivation till att på egen hand 

läsa klart boken, något som de kanske aldrig annars hade gjort utan den stöttningen. 

 

Samtliga lärare beskriver även att de använder högläsningen i syfte att främja 

elevernas språkutveckling där eleverna får träna på sin läs- och hörförståelse, 

ordförståelse, meningsuppbyggnad samt diskutera andras perspektiv och se att 

böcker kan vara uppbyggda på olika sätt. Maria förklarar:  

 

4:22  med högläsning får de också se att böcker kan vara 

4:23 uppbyggda på olika sätt med talstreck ord 

4:24 meningsbyggnader och olika författare. vad de har 

4:25 för knep med att beskriva personer.. att de liksom 

4:26 har hört såhär låter det när det är skrivet i jag- 

4:27 form eller i tredjeperson”.. sånt som de inte tänker 

4:28 på men som de ändå får grepp om. så dom har något 

4:29 att referera till när man väl börjar dra i dem 
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4:30 trådarna i själva undervisningen sen     

 

Vi ser här att Maria beskriver att hon använder högläsningen i syfte att visa eleverna 

hur böcker kan vara uppbyggda på olika sätt. Resultatet kan förstås som att hon säger 

att hon använder högläsningsboken som ett materiellt redskap i undervisningen för 

att ge eleverna språkliga redskap som kan hjälpa dem att öka sin förståelse för hur 

språket är uppbyggt. De talstreck, ord och meningsuppbyggnad som Maria nämner 

(4:22-4:24) tolkar jag som kulturella redskap som används för att öka elevernas 

förståelse.  

 

Vi ser alltså i detta avsnitt att syftet med högläsningen kan variera hos de intervjuade 

lärarna. Ibland används den för att väcka läsintresse hos eleverna, ibland för att 

främja deras språkutveckling och ordförståelse. Andra gånger används den endast i 

syfte att erbjuda eleverna en avslappnad och lugn stund under skoldagen.  

 

7.5 Högläsningens betydelse för elevers språkutveckling  

I detta avsnitt presenteras lärarnas beskrivningar om deras syn på högläsningens 

betydelse för elevernas språkutveckling. Resultatet hjälper till att belysa en annan 

del av lärarnas syfte och därmed besvara frågeställningen: Vilket syfte beskriver 

lärarna att de har med högläsningen? 

 

Alla de intervjuade lärarna anser att högläsningen har betydelse för elevers 

språkutveckling. Alla menar att högläsningen hjälper till att utveckla elevernas 

ordförråd, meningsuppbyggnad och hjälper dem att få ett mer målande språk. De 

menar även att högläsningen bidrar till att få igång elevernas egen fantasi och de får 

ta del av böcker som de aldrig annars kanske hade fått tagit del av. Johan beskriver 

att högläsningen bidrar till att eleverna får komma i kontakt med språk de inte 

använder i talet. Både Anna (först) och Maria (sedan) förklarar även att 

högläsningen hjälper till att utveckla elevernas skriftspråk. 

 

5:01  jag upplever också att genom att höra någon läsa 

5:02 påverkas din skriftförmåga positivt.. jag tror genom 

5:03 att både läsa själv men också höra inte bara ger dig 

5:04 större ordförståelse utan också gör det lättare att 

5:05 skriva texter själv. högläsningen har alltså stor 

5:06 påverkan på språkutvecklingen 

 

5:07  de utvecklar sitt ordförråd meningsuppbyggnad och 

5:08 genre att de får höra olika genrer annars fastnar 

5:09 de i samma så lätt 

 

Vi ser i rad 5:03-5:04 och 5:07 att lärarna säger att högläsningen bidrar till att 

eleverna utvecklar sitt ordförråd och meningsuppbyggnad, vilket jag tolkar som att 

eleverna genom högläsningen får utveckla kulturella redskap.  
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Fredrik beskriver även att han anser att högläsningen bidrar till elevernas förmåga 

att resonera i de olika textsamtalen. Han anser även att högläsningen hjälper 

eleverna att relatera till egna erfarenheter som de sedan kan dela med andra: 

 

5:10  ja det är det väl. det är ofta ett bra sätt att 

5:11 lyfta fler saker än svenska beroende på vad man 

5:12 läser.. det är viktigt med textsamtal med olika 

5:13 sorters texter. det är också bra att man kan koppla 

5:14  till sina egna erfarenheter och dela de med andra. 

5:15 att samtala och kunna resonera är svårt för eleverna 

5:16 så det är något som de behöver träna på  

 

Fredrik beskriver att högläsningen bidrar till att eleverna får möjlighet till att dela 

med sig av sina erfarenheter genom diskussioner (5:10-5:16). Jag tolkar detta som 

att eleverna genom ett socialt samspel med varandra får dela med sig och diskutera 

erfarenheter som kan utveckla deras förståelse för omvärlden. Detta resonemang 

ansluter till det Säljö (2014, s. 297) skriver om, att människan konstruerar sina 

kunskaper i samspel med andra. 

 

Vi ser alltså i detta avsnitt att samtliga lärare säger att högläsningen har en positiv 

påverkan på elevernas språkutveckling. Bland annat bidrar den enligt lärarna till att 

utveckla elevernas ordförråd, meningsuppbyggnad samt öka deras fantasi i sitt eget 

skrivande. 

 

8 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en metoddiskussion där studiens metod diskuteras utifrån 

de val som gjorts. Avslutningsvis diskuteras undersökningens resultat i relation till 

tidigare forskning i en resultatdiskussion.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Jag valde att spela in intervjuerna vilket gav mig möjligheten till att lyssna på dem 

flera gånger och även citera lärarna ordagrant, något jag anser vara en styrka då 

risken för att göra felaktiga tolkningar minskar. Inspelningarna gav mig även 

möjlighet till att transkribera alla intervjuer vilket var värdefullt i analysarbetet. Det 

gav mig möjlighet till att enklare skapa mönster i lärarnas svar.  

 

Sex lärare, från två olika kommuner, deltog i min studie, vilket förstås inte gör 

resultatet generaliserbart. Tidsbegränsningen på tio veckor är anledningen till att 

inte fler lärare bjöds in till att delta i studien. Hade jag valt att bjuda in fler lärare att 

delta i studien skulle studiens omfattning riskera att bli för stor i förhållande till 

tidsbegränsningen och materialet skulle därmed bli för stort för att hinna analyseras.  
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Jag valde att skicka ut intervjuguiden (Bilaga 2) några dagar innan till alla 

deltagande lärare vilket jag anser vara både en styrka och en svaghet. Genom att 

göra de fick lärarna möjlighet till att förbereda sig på ämnet och ge så utförliga svar 

som möjligt och jag som intervjuare kunde behålla en neutral position utan att 

påverka svaren för mycket. Larsen (2009, s. 97) menar dock att när frågorna är kända 

i förväg finns risk att lärarna anpassar svaren till vad de tror att intervjuaren vill höra 

istället för hur det faktiskt ligger till, vilket kan ses som en svaghet.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Detta avsnitt innehåller en diskussion utifrån studiens resultat kopplat till tidigare 

forskning. Diskussionen presenteras under rubriker som utgörs av studiens två 

frågeställningar: Hur beskriver lärarna att de arbetar med högläsning i 

svenskundervisningen? Vilka syften uppger lärarna att de har med högläsningen? 

 

8.2.1 Lärarnas beskrivningar av arbetssätt  

Tjernberg (2013, s. 36) menar som sagt att läraren ansvarar för att skapa goda 

betingelser i undervisningen som på ett positivt sätt påverkar elevernas 

språkutveckling, varav högläsning benämns som en sådan aktivitet. Samtliga lärare 

i den här studien beskriver att de använder sig av högläsning i 

svenskundervisningen, men högläsningens utrymme varierar. Ett par av lärarna 

använder högläsningen som en schemalagd aktivitet varje dag medan andra 

använder den som utfyllnad eller när det finns en stund över.  

 

Annan tidigare forskning visar att det gynnar elevernas språkutveckling om lärarna 

skapar tillfällen där eleverna får samtala om det lästa både innan, under och efter 

högläsningen (Damberg, 2015, s. 261; Clark & Andreasen, 2014, s. 174–176). I 

denna studie beskriver lärarna att de arbetar med olika aktiviteter både innan, under 

och efter högläsningen. De beskriver bland annat att de innan högläsningen startar 

brukar låta eleverna repetera och diskutera tidigare kapitel och återkoppla till det de 

läst tidigare, vilket går i linje med Edwards-Santoro, Chard, Howard & Baker (2008, 

s. 403) åsikt om att eleverna bör få träna på sin förmåga att återberätta texter. Min 

studie visar även att lärarna förbereder högläsningen genom att själva läsa igenom 

texterna innan för att upptäcka eventuella ord eller begrepp som kan behöva 

förklaras innan högläsningen tar vid. Detta stämmer överens med Eckeskogs (2013, 

s. 97–99) åsikt om förberedelser av högläsningen då hon menar att samtal om ord 

innan läsningen är viktigt, bland annat för att eleverna ska lockas in i boken. Min 

studie visar dock att vissa av lärarna beskriver att de inte förbereder någonting eller 

låter eleverna samtala innan högläsningstillfälle och att tidsbristen oftast är 

anledningen till detta. Tidigare forskning betonar dock att samtal innan 

högläsningen inte alltid gynnar eleverna, då det kan leda till att de istället får svårt 

att koncentrera sig och lyssna på berättelsen (Eckeskog, 2013, s. 97–99). En slutsats 

som kan dras utifrån lärarna i min studie är dock att de inte beskriver detta som en 

orsak till de uteblivna aktiviteterna innan högläsningen.  
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Min studie indikerar att lärarna stannar upp under högläsningens gång för att 

förklara nya eller svåra ord som dyker upp. Alatalo (2011, s. 51), Edwards-Santoro, 

Chard, Howard & Baker (2008, s. 403) och Eckeskog (2013, s. 98) benämner detta 

som direkt undervisning, vilket betyder att lärarna stannar upp under högläsningens 

gång och ger innehållsrika förklaringar till alla nya ord som dyker upp i böckerna. 

Författarna menar att detta arbetssätt gynnar utvecklingen av elevernas ordförråd 

och ordförståelse. Utifrån resultaten verkar det som att samtliga lärare stannar upp 

under högläsningens gång och strukturerar olika typer av diskussioner om det lästa. 

Detta står i linje med tidigare forskning som menar att eleverna bör få möjlighet till 

att samtala om det lästa under högläsningens gång, detta för att öka förståelsen för 

texten och därmed även språkutvecklingen (Damber, 2015, s. 261; Edwards-

Santoro, Chard, Howard & Baker, 2008, s. 403; Powell-Brown, 2006, s. 88). Enligt 

Damber (2015, s. 261) kan det även dyka upp inre bilder hos eleverna som de under 

högläsningens gång bör få teckna på ett papper för att sedan följa upp vid ett senare 

tillfälle. Två av lärarna i min studie beskriver att de under och efter högläsningens 

gång brukar stanna upp för att låta eleverna diskutera just dessa inre bilder som kan 

dyka upp, de nämner dock inget om att låta eleverna teckna ned dessa bilder. Powell-

Brown (2006, s. 88) menar att det är viktigt att läraren läser med förstärkt röstuttryck 

under högläsningen. Endast en av lärarna i min studie beskriver dock att hon aktivt 

tänker på att försöka läsa med inlevelse och intonation under högläsningen.  

 

Samtliga deltagande lärare säger att de låter eleverna samtala om det lästa även efter 

högläsningen. Det kan variera mellan konkreta frågor om texten eller olika 

diskussioner om det lästa. Detta stämmer överens med vad tidigare forskning säger 

om vikten av samtal och diskussioner om det lästa, då det bidrar till en ökad 

förståelse för texternas innehåll hos eleverna (Jönsson, 2007, s. 61; Edwards-

Santoro, Chard, Howard & Baker, 2008, s. 403). 

 

Alla lärare i studien beskriver att de vid valet av högläsningsbok försöker välja 

böcker som eleverna kan relatera och handlingen ska vara så verklighetstrogen och 

vardaglig som möjligt. Detta står i linje med vad tidigare forskning anser vara viktigt 

att tänka på vid bokvalet, då eleverna ska kunna identifiera sig med böckerna som 

ska innehålla karaktärer och situationer som eleverna känner igen (Powell-Brown 

2006, s. 88–89; Eckeskog, 2013, s. 98–99). Powell-Brown (2006, s. 88–89) betonar 

även vikten av att välja böcker som innehåller olika slags texter. I enlighet med 

forskningen indikerar lärarnas beskrivningar i min studie att de försöker välja böcker 

inom olika genrer och som även ska vara utmanande. Eckeskog (2013, s. 98–99) 

hävdar att bokvalet bör baseras på vilket syfte läraren har med högläsningen. Enligt 

lärarnas beskrivningar i den här studien är även de överens om att högläsningens 

syfte är avgörande för bokvalet. 

 



 

27 
 

8.2.2 Högläsningens syfte  

En slutsats av resultaten är att samtliga lärare i denna studie uppger att de använder 

högläsningen i syfte att främja elevernas språkutveckling. De menar att eleverna 

genom högläsning får träna på sin läs- och hörförståelse, ordförståelse och 

meningsuppbyggnad samt se att språket kan vara uppbyggt på olika sätt. Även 

tidigare forskning menar att högläsning har en positiv effekt på elevers 

språkutveckling (Clark & Andreasen, 2014, s. 165; Jönsson, 2007, s. 61). Lärarna 

beskriver även att högläsningen ibland enbart används i syfte att ge eleverna en 

avslappnad stund där eleverna endast behöver lyssna utan att arbeta med texterna, 

och ibland används högläsningen när det finns en stund över. Detta står i kontrast 

till Clark & Andreasen (2014, s. 174–176) och Alatalos (2011, s. 50–51) åsikter, då 

de menar att högläsningstillfället inte får bli ett tillfälle där eleverna blir passiva 

lyssnare om den ska ha en positiv effekt på elevernas språkutveckling. Författarna 

menar att eleverna ska involveras i samtal genom hela läsningen. Å andra sidan 

tolkar jag det som att det inte bör vara något problem att använda högläsningen i 

syfte att erbjuda en avslappnad stund om fokus inte ligger i att främja elevers 

språkutveckling. Lärarna beskriver även att de använder högläsningen i syfte att 

skapa ett intresse för läsning hos eleverna, en effekt som även Clark & Andreasen 

(2014, s. 165) hävdar att högläsningen har på elevers läsintresse. Jönsson (2007, s. 

61) menar även att högläsningen bidrar till att eleverna får tillträde till texter de 

kanske aldrig annars hade kommit i kontakt med, och Alatalo (2011, s. 50–51) 

hävdar att högläsningen ger eleverna möjlighet till att lära sig hur skriftspråket är 

uppbyggt. I enlighet med forskningen indikerar lärarnas beskrivningar på att de även 

använder högläsningen i syfte att låta elever möta böcker och texter de kanske aldrig 

annars hade kommit i kontakt med, samt i syfte att utveckla elevernas skriftspråk.  

 

9 Slutsats 
Studiens syfte har varit att undersöka vad ett antal svensklärare i årskurs 4–6 säger, 

när det gäller hur och varför de arbetar med högläsning. Utifrån tidigare forskning 

och studiens resultat har olika arbetssätt kring högläsning påpekats som viktiga för 

att främja elevers språkutveckling. Dessa är viktiga att lyfta fram som ett bidrag till 

en kunskapsutveckling som är viktig för lärarnas yrkesutövning. 

 

En slutsats som jag kan dra utifrån tidigare forskning och resultatet från denna studie 

är att lärarna bör skapa tillfällen där eleverna får diskutera texterna både innan, under 

och efter högläsningen. Det har framkommit att eleverna exempelvis bör få träna på 

förmågan att återberätta de olika texterna samt diskutera texternas innehåll och 

lärarna bör även låta eleverna, både innan, under och efter högläsningen, diskutera 

svåra ord och begrepp. Genom att arbeta på detta sätt, att ta vara på 

högläsningssituationens alla delar, kan lärarna skapa tillfällen där eleverna ges 

möjlighet till att förstå texterna på ett djupare plan och därmed öka sin språkliga 

förmåga. Utifrån studiens resultat och tidigare forskning framkommer det även att 
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läraren bör låta bokvalet styras utifrån elevernas intressen, tidigare erfarenheter och 

förförståelse.  

 

En avslutande slutsats som kan dras utifrån resultatet är att flertalet av informanterna 

som deltog i min intervjustudie säger sig arbeta i linje med vad den tidigare 

forskningen säger. Med det sagt har jag alltså fått ett resultat som stämmer väl 

överens med rekommendationer utifrån resultaten i flera av de studier som 

redogjorts för här. 

 

10 Vidare forskning 
Syftet med denna studie var att undersöka vad ett antal svensklärare i årskurs 4–6 

säger när det gäller hur och varför de arbetar med högläsning. Studien utgår från ett 

lärarperspektiv på högläsning i svenskundervisningen. Det skulle vara intressant att 

genomföra en studie utifrån ett elevperspektiv för att få ta del av elevers tankar och 

erfarenheter om högläsning och se om deras syn skiljer sig något från lärarnas. Det 

skulle även vara intressant att genomföra en studie med fler än sex deltagande lärare 

för att se om ett annat resultat kunnat urskiljas. En utveckling av denna studie skulle 

även kunna vara att genomföra observationer för att få kunskap om hur lärare arbetar 

jämfört med hur de säger att de arbetar. 
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Bilaga 1 – Informations- och samtyckesbrev 
 

  
 
Förfrågan om deltagande 
Jag kommer under vårterminen 2019 skriva mitt examensarbete på grundlärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Studien handlar om lärares högläsning till elever i svenskundervisningen och 

kommer att bygga på intervjuer av behöriga och verksamma lärare inom svenskämnet i årskurs 4–

6. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med denna studie är att undersöka vad ett antal svensklärare i årskurs 4–6 säger när det gäller 

hur och varför de arbetar med högläsning. 
 

Genomförande  
I denna studie kommer sex lärare att intervjuas. Samtalstiden beräknas till ca 30 minuter per 

intervju och det krävs inga förberedelser för dig som deltagare. Du som deltagare har sedan 

möjlighet att ta del av resultatet i den slutgiltiga uppsatsen. Allt insamlat material från intervjuerna 

kommer förvaras hos mig och endast att hanteras av mig som författare, min handledare och 

examinator. Vare sig lärares identitet eller namn på skola och kommun eller annat som kan 

härledas till dig som deltagare kommer att röjas. Efter att examensarbetet avslutats och blivit 

godkänt kommer allt inspelat material från intervjuerna att förstöras. Under hela undersökningen 

kommer ditt deltagande att vara frivilligt och du kan när som helst under studiens gång, utan 

närmare motivering, välja att avbryta ditt deltagande.  

 

Vid eventuella frågor eller ytterligare upplysningar vänligen kontakta följande:   

 

Lina Cederhorn   Handledare: Martin Göthberg 

v14lince@du.se   mgh@du.se      

 

_________________________  _________________________ 

Ort/Datum    Ort/Datum 

 

_________________________  _________________________ 

Lina Cederhorn   Martin Göthberg 

 

 

Informerat samtycke: 

Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien och dess syfte i tillräcklig omfattning och 

lämnar mitt samtycke till att delta. 

 

 

Underskrift   Namnförtydligande 

 Datum 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 

 
 

Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfrågor 
 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

I vilka årskurser undervisar du? 

 

I vilka ämnen undervisar du nu? 

 

Hur länge har du undervisat i ämnet svenska?  

 

Har du någon ytterligare utbildning eller vidareutbildning inom svenskämnet efter examen? 

 

 

Frågor kring högläsning i undervisningen 
 

Använder du dig av högläsning i svenskundervisningen?  

 

När använder du högläsning?  

 

Hur arbetar du med högläsning i undervisningen?  

- Planerar/förbereder du något innan högläsningen sker? 

- Arbetar du på något speciellt sätt under själva högläsningen?  

- Arbetar du med texten på något speciellt sätt efteråt?  

 
Hur tänker du vid valet av högläsningsbok?  

 

Vilka typer av högläsningsböcker använder du i undervisningen? (Kan du ge några exempel på 

titlar?) 

 

Varför använder du högläsning i svenskundervisningen?  

 

Vilket syfte har du med högläsningen i svenskundervisningen relaterat till styrdokumenten?   

 

Anser du att högläsningen är viktig som didaktiskt verktyg i svenskundervisningen? - 

Varför/Varför inte? 

 

Vad anser du att högläsningen har för betydelse för elevers språkutveckling? 

 

Är det något mer du vill berätta om högläsning i svenskämnet? 

 


