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Inledning: Högläsning i skolan kopplas ofta till en mysig stund, ibland i samband med 

fruktstund och till genren skönlitteratur. Eleverna tränas i att lyssna och sitta still men 

högläsningen kan utebli på grund av lärarnas övriga uppdrag. Tidigare forskning visar att 

högläsning är viktigt för att öka elevers ordförråd, läsförståelse och motivation. Å andra sidan 

är motivation en bidragande orsak för att elever ska vilja tillägna sig läsning. Högläsning bidrar 

till gemensamma upplevelser, är språkutvecklande och möjliggör social samvaro. Högläsning i 

helklass, där elever högläser för varandra nämns som negativt i forskning. Däremot kan 

högläsning i grupp vara positivt om läsarna befinner sig på samma nivå eller stöttas av en mer 

kompetent person. Både forskning och läroplan berör vikten av ett samarbete med 

vårdnadshavare kring högläsning. Internationella kunskapsmätningar har visat att svenska 

elever har låg läsförståelse för sakprosatexter men att de läser skönlitteratur. Dock visar senaste 

PISA-rapporten 2015 att läsförståelsen har ökat och nu ligger över genomsnittet. Läslyftet är 

en statlig satsning för att utveckla kompetensen i språk-, läs- och skrivdidaktik ute på skolorna. 

Tillgång till skolbibliotek styrs av skollag och ska bidra till elevers ökade kunskap.  

Studiens syfte: Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur 

högläsning används i svenskämnet. Frågeställningarna berör frågor kring hur högläsningen går 

till, varför man använder högläsning i undervisningen, om det finns några hinder för högläsning, 

lärares resonemang om högläsning i hemmet och lärares deltagande i Läslyftet. 

Metod: Kvalitativ metod är vald med semistrukturerad intervju som verktyg. Sex lärare 

intervjuades för årskurs 1-3.  

Resultat: Studiens resultat visar att alla lärare anser högläsningen viktig för elevernas 

språkutveckling vad gäller ordförråd, läsförståelse, motivation samt möjlighet att varva ned och 

lära sig att sitta still och lyssna. Genrer som nämns i samband med högläsning är sagor och 

skönlitteratur men lärarna högläser även mattedilemma och texter/böcker för att undervisa i 

andra ämnen, men den läsningen ses som högläsning. Lärarna kompletterar högläsningen och 

arbetar med läsning på flera andra sätt. Högläsning mellan elever används bland annat för att 

det ska bli naturligt för elever att läsa och diskutera texter i en gemenskap men också för att 

stämma av läsläxan. Eleverna har bänkbok för att öka ordförrådet och för att träna upp läsflyt 

och läsförmåga. Däremot är förutsättningarna för just högläsning begränsad, då lärarna 

upplever att tiden inte räcker till för alla uppdrag och åtagande, eller att det finns plats i schemat. 

Lärarna försöker stötta upp där stödet saknas hemifrån genom att läsa extra med elever eller 

genom att låna ut ljudbok. Val av bok anses ibland svårt, då eleverna befinner sig på olika 

nivåer. Eleverna hinner även tipsa varandra om bra bänkböcker när de är i biblioteket, vilket 

gör det svårt att hitta och förnya urvalet av högläsningsböcker. Läslyftet upplevs som positivt, 

men att det kanske ska vara frivilligt då det finns ämneslärare som tycker det är svårt att koppla 

innehållet till deras ämnen. 
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INLEDNING 
När jag gick i lågstadiet i början av 80-talet läste vår lärare ur en kapitelbok, som hon hade valt 

ut. Till högläsningen hade vi en speciell anteckningsbok med vita sidor, där vi skulle rita ner en 

av de bilder som uppstod på näthinnan till varje kapitel. Läraren samlade in dessa efter varje 

läsning och skrev en liten kommentar på sidan. I nästa varje klassrum som jag har besökt, står 

det en kapitelbok på katedern eller framme vid tavlan, som används till högläsning. Boken kan 

användas som en lugn start på dagen, efter en rast för att eleverna ska varva ner, när det är 

fruktstund eller som ett avslut på dagen. 

 

I den här studien vill jag undersöka lärares beskrivning om hur de använder och arbetar med 

högläsning i skolan. Sker högläsning i andra former och i andra sammanhang än vid fruktstund, 

lugn och mys? I samtal bland lärare har jag hört kommentarerna: ”Vi får inte äta frukt i skolan, 

så vi kan inte ha högläsning.” eller ”Det är mysigt att högläsa en saga men barnen har så svårt 

att sitta still och lyssna.”. Högläser man något annat än skönlitteratur och vem väljer bok? Sker 

högläsningen i ett sammanhang med efterföljande textsamtal? Vilken text används i 

högläsningen?  Att levandegöra en text genom högläsning kan hjälpa till skapa läslust, bygga 

upp ordförråd och i kombination med textsamtal och öppna frågor utveckla elevers 

läsförståelse. Dessutom kan eleverna möta samma ord fast i olika sammanhang. Man kan 

koppla högläsningen till ett annat ämne och/eller följa upp med textsamtal kring boken med 

exempelvis: ”visa med dina händer, hur stor du tror att musen i boken är”. Körling (2016) menar 

att all text kan högläsas. Eleverna upplever ord och meningar som får liv genom högläsningen.  

SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsning används i 

svenskämnet.  

Frågeställningar 

Studiens frågeställningar är: 

 

 Hur går högläsning som undervisningsform till? 

 Varför högläser lärarna? 

 Finns det något som hindrar lärarnas högläsning? I så fall, vad? 

 Hur resonerar lärarna kring högläsning i hemmet? 

 Hur upplever lärare Läslyftet? 
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BAKGRUND 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, ss.222-224) ska 

undervisning i svenska sporra elevers intresse för läsning. Eleverna ska ta del av olika 

skönlitterära författare och hur man genom tonfall, röstläge och kroppsspråk kan förändra och 

förstärka hur ord och talspråk uppfattas och tolkas. Följande underrubriker Vad står det i 

läroplanen?, Högläsningens fördelar och nackdelar i undervisningen, Motivation och tillgång 

till bibliotek för den språkliga utvecklingen, Påverkar elevers språkliga kompetens av 

högläsning?, Skolan och hemmets gemensamma arbete, Internationella mätningar samt 

Läslyftet pågår i svensk skola redogör för studiens bakgrund och tidigare forskning. 

Vad står det i läroplanen? 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära”. Med hjälp av språk 

skapas en möjlighet att förstå hur omgivningen tänker och känner. Språk behövs för att kunna 

delta i samhället och dess möten mellan generationer, kulturer och livsåskådningar. 

Undervisningen ska därför bidra till att elever ges kunskap och tilltro till sin egen språkförmåga 

och utveckla sin identitet och förståelse för omvärlden (Lgr 11, s.222). 

 

Enligt det centrala innehållet i Lgr 11, (2011, ss.223-224) ska eleverna få del av olika 

lässtrategier för att förstå och tolka form och innehåll av olika texter. Vidare ska eleven kunna 

lyssna på och återberätta olika texter i olika sammanhang, ta del av olika texter, såsom 

berättande texter, sakprosa och faktatexter. Elever ska även få ta del av hur texter påverkas av 

tonfall, nyanser, röstläge och kroppsspråk. Enligt Lgr 11 (2011, s.227) berör kunskapskrav för 

slutet av årskurs tre bland annat läsförståelse och att eleven kan använda olika lässtrategier för 

att kunna läsa med flyt och återberätta text samt koppla till egna erfarenheter (Lgr 11, s.227). 

 

Svensk skolas undervisning ska utgå från respektive elevs förutsättningar och behov utifrån 

tidigare erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper (Lgr 11, s.8). Vidare menar Lgr 11 (2011, 

s.15) att lärare ska följa framställda riktlinjer som innebär att elever bland annat har inflytande 

och möjlighet att påverka innehållet i undervisningen, vara delaktiga i planeringen samt låta 

elever prova olika former och sätt av arbete i undervisningen.  

 

Skolan och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång. Tillsammans ska 

de underlätta för elevernas möjlighet till utveckling och lärande (Lgr 11, 2011, s.16). 

Högläsningens fördelar och nackdelar i undervisningen 

Roald Dahl, som skrivit flera kända barn- och vuxenböcker, menar att högläsningen som han 

fick uppleva på sin internatskola lärde honom mer om skrivande än engelsklektionerna. Varje 

helg läste husmor högt i två timmar för de elever som stannade kvar på internatet över helgen 

(Fox 2010, s.31). Det finns även en historia om att Albert Einstein ska ha svarat en förälder om 

hur man gör sitt barn intelligent. Han lär ha svarat på den upprepande frågan: läs för barnet, läs 

mera och läs ännu mer (Körling 2012, s.53). 

 

Lundberg (2006, ss.40-44) nämner fördelar med högläsning. Genom att högläsa utvecklas 

elevers ordförråd. De får uppleva hur texter är uppbyggda, dess särart och distanserade språk. 

Sättet att högläsa på skiljer sig från person till person. En del väljer att högläsa rakt upp och 

ner, utan inlevelse eller intonation. Andra lever sig in i texten och pausar för textsamtal kring 

svåra ord eller händelser i texten för att skapa textrörlighet genom att koppla till elevers egna 

erfarenheter. Med detta arbetssätt utvecklas elevers språk mer än att bara läsa texten utan 

textsamtal. Genom att läsa med tempo och satsmelodi samt pausa och ställa öppna frågor om 



 

3 

 

innehållet utmanas eleven till att aktivt delta i texten och ett medskapande tillförs högläsningen. 

Med öppna frågor såsom ”Vad kan hända nu då?” och tänka högt-metodiken ges möjlighet att 

ta del av hur elever resonerar och det skapar möjligheter för elever att tänka kring sin egen 

läsförståelse. En annan fördel är att elever möter ord som de inte hör i vanliga samtal, de skrivna 

orden kräver att läsaren uttalar dem tydligare än vid ett vanligt samtal. Elever får stifta 

bekantskap och får senare fördjupad kunskap kring texters olika form och funktion. Slutligen 

stimuleras elevers egen läslust och de får träna på att sitta stilla, vara uppmärksamma och 

koncentrera sig under högläsningen. På samma sätt berör även Körling (2012, s.18) fördelar 

med högläsning. Genom att få höra olika texter såsom faktatext, tidningsartiklar och sagor lär 

sig eleverna att det skrivna ordet förmedlar något. De hör att ord kan förändras genom röstläge 

men att orden är desamma oavsett röstläge. Genom att få höra olika texter bidrar högläsningen 

till att lyssnaren tar del av grammatik, genrer, begrepp och att den som högläser modellerar 

textens innehåll och uppbyggnad. Skriftspråket blir fullt av innehåll. 

 

Högläsningen behöver inte bara fungera som högläsning i sig utan även bidra till gemensamma 

upplevelser, vara språkutvecklande och möjliggöra social samvaro. I skolan är högläsningen 

viktig för elevernas skriftspråksutveckling. Den ofrivilliga traditionella högläsningen av och 

mellan elever i helklass är en tradition som inte ses som positiv. Elever upplever att de inte tar 

del av högläsningen, utan fokuserar på att räkna ut när det är deras tur att läsa. Däremot kan 

högläsning i smågrupper vara ett alternativ. Det får inte vara en för stor grupp och eleverna bör 

vara i samma nivå så att alla kan läsa och förstå det som högläses (Wedin 2011, ss.109-114). 

Stensson (2006, s.16) berör å andra sidan högläsning i grupp mellan elever som negativ. Om 

gruppen består av fem elever, är det bara en femtedel av tiden som var och en är en aktiv läsare. 

Övrig tid går åt till att vara passiv och kanske lyssna på en elev som ljudar fram texten och detta 

leder till en svår och osammanhängande läsupplevelse. 

 

Läsförmåga innebär att man kan förstå en text, både genom att förstå instruktioner men också 

genom att uppleva en skönlitterär text. För att detta ska ske är grunden viktigast. Grunden består 

av att kunna ljuda fram bokstäver och språkljud. Saknas avkodningsförmåga och läsflyt riskerar 

eleven att tappa motivationen och därmed påverkas läsförmågan som behövs för att senare 

utveckla en läsförståelse (Westlund, 2012, s.10). Reichenberg (2008, ss.58-59) anser att skolan 

ofta fokuserar på att läsa mycket, men missar de kvalitativa textsamtalen. Detta i kombination 

med att elever kan bli bekväma och då bara välja böcker ur samma serie/genre eller av samma 

författare. Genom att läsa böcker med samma huvudpersoner, miljö och mönster skapas ingen 

läsutveckling. Det blir bara lättare att läsa nästa bok då förståelsen för innehållet i just dessa 

böcker är det enda som utvecklas. ”För att befästa och utveckla sin läsförmåga behöver man 

varje dag läsa på gränsen till sin förmåga”. Även Heimer (2016b, s.26) menar att läser vi 

välkända genrer/texter så påverkar det läsförståelsen gynnsamt för det välkända, men fler 

genrer/texter krävs för att utveckla läsförståelse. 

 

Reichenberg (2008, s.68-70) aktualiserar ett uttryck från 1980-talet som menade att svensk-

lärare- det är ALLA lärare. Det är inte bara skönlitterära texter som man kan föra textsamtal 

kring för att fördjupa läsförståelse. Varför det tolkas så antas vara att det är lättare att se en 

avsändare/författare i skönlitteraturen än i faktatexter. Speciellt om eleverna får kopierade 

utdrag ur olika faktaböcker. Även Westlund (2012, s.167) anser att det är alla lärares ansvar att 

utveckla elevers läsförståelse. Samhället kräver kritiska läsare i alla ämnen.  
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Damber (2015) undersökte 39 förskolor i södra och norra Sverige. Syftet var bland annat att 

undersöka hur ofta högläsning skedde, hur litteraturen valdes, tidsåtgång och i vilket samman-

hang, då det finns forskning som visar på kopplingar mellan barns utveckling av ordförråd och 

tidig läsutveckling. Förskollärare har vittnat om att högläsning tar liten del i undervisningen, 

vilket kan påverka små barns intresse för att bli goda läsare. 31 förskollärare under fortbildning 

och åtta lärarhandledare deltog aktivt under en vecka. Deltagarna fyllde i observationsschema 

där de redogjorde för hur ofta högläsning skedde, vad som lästes och om läsningen följdes upp 

av någon aktivitet. Utöver detta skrev de berättelser kring hur högläsningen upplevdes. Därefter 

träffades alla deltagare och diskuterade sina underlag. Resultatet visar att högläsning sågs som 

ett tillfälle för att varva ner och kopplades inte på något sätt till övrig verksamhet. 27% av 

högläsningen följdes upp av aktiviteter, böcker valdes på måfå och högläsning skedde i 

genomsnitt en gång om dagen. Tidsåtgången varierade från 2 minuter till 45 minuter men 

vanligast var mellan 5-10 minuter. Oftast läste man på eftermiddagen, då det var få barn kvar 

och dessa barn väntade på hemgång. Barnens tillgång till böcker skiljde sig också åt, en del 

förskolor höll böckerna utom räckhåll för barnen, andra hade alla böcker framme och 

tillgängliga för barnen. Återkommande besök på bibliotek och tillgång till bokbuss ökade 

barnens intresse för läsning. Den planerade läsningen bestämdes av förskollärarna, de gånger 

barnen föreslog läsning uteblev läsningen oftast på grund av tidsbrist. Resultatet visade också 

att högläsning ofta fick utebli för andra aktiviteter som tog tid, exempelvis julpyssel. Det 

framkom också i studien att rektorerna fått direktiv att fokusera på ökad matematik och 

naturkunskap i förskolan. Det pågick fonetikträning på förskolorna samtidigt som studien 

pågick, detta skedde isolerat utan någon koppling till övrig verksamhet eller i ett sammanhang. 

Motivation och tillgång till bibliotek för den språkliga utvecklingen 

Monteiro (2013) jämförde motivationen hos 80 elever i årskurs två och 80 elever i årskurs fyra 

från åtta skolor i området runt Lissabon i Portugal, med hjälp av parläsning (Paired Reading 

Program). Genom parläsning undersöktes läskompetens, läsmotivation, självbild och 

självkänsla, men med motivationen som fokus. Olika bakgrundsundersökningar visar att 

portugisiska elever saknar motivation för läsaktiviteter. I Portugal börjar barnen skolan det år 

de fyller sex. Innan dess är det frivilligt för föräldrar att låta barnen gå i förskola. 80% av 

Portugals skolelever introduceras i läsning i samband med skolstart. Metoden i studien bestod 

av parläsning där en elev från årskurs två parades ihop med en elev från årskurs fyra. 

Parläsningen som metod förklaras med att en lärsituation ofta involverar en mer kompetent 

person och en mindre kompetent person. Syftet med att använda parläsning var även att 

undersöka om parläsning ökar intresse och motivation till läsning. Elevernas läsförmåga 

jämfördes så att den ena elevens läsförmåga var högre än den andres, med utgångspunkt från 

Vygotiskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Studien pågick under åtta veckor, med 

parläsning tre gånger/vecka om 30 minuter/gång. Eleverna fick tillgång till läsmaterial, 

inspelningsmöjligheter och skrivunderlag i form av dagbok och träffarna gick ut på att läsa för 

varandra. Varannan vecka träffades elevgrupperna i de olika skolorna för att ta del av andras 

inspelningar och diskutera underlagen tillsammans med författaren till studien. Samtidigt 

observerades klassernas undervisning.  

 

Studiens resultat från elevernas dagböcker visade att möjligheten att välja litteratur samt om de 

ville läsa tyst eller högt för varandra och deltagande i parläsning ökade elevernas intresse och 

motivation. Genom att stödja varandra i läsningen utvecklades elevernas läskompetens och 

förmåga till respons. Eftersom eleverna även fick bidra med läsmaterial hemifrån ökade 

intresset för läsningen ytterligare då de kunde ta med sig ”förbjudet” material såsom 

fotbollstidningar, sångtexter av favoritartisten och roliga historier. Detta gjorde att de kände sig 

delaktiga på ett annat sätt då de kunde påverka lärsituationen. Däremot visade observationen av 
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undervisningen i klasserna att lärarna sällan gav positiv respons. Den respons de gav handlade 

om att eleverna behövde träna mer på att läsa högt, vilket förmodligen sänkte motivationen och 

intresset för högläsning. Monteiro betonar vikten av att välja läsmetod och strategi utifrån 

elevers engagemang, möjligheter och intresse (Monteiro 2013).  

 

Tillgång till skolbibliotek är styrt av skollag och bibliotekslag. Tillgång till skolbibliotek är av 

betydelse för elevers intresse för läsning men också som en tillgång av läsmaterial till 

utbildningen för att bidra till kunskap och fria åsikter (Skolverket 2015). Heimer (2016b, s.21) 

menar att ett skolbibliotek bör ha tillgång till litteratur på olika språk, då läsmotivation kopplas 

till valmöjlighet. Om eleverna har tillgång till rikligt med litteratur och en skolbibliotekarie som 

kan matcha bok med elev, utifrån deras intresse och förkunskap ökar läsmotivationen. Däremot 

ökar inte läsutvecklingen om eleverna själva kan välja bok, då de behöver bredda sin 

läsrepertoar.  

 

Brodow och Rininsland (2005, ss.66-67) har undersökt hur lärarna skaffar sig kunskap om den 

litteratur som engagerar elever. I princip alla deltagande lärare anser att ett gott samarbete med 

skolbibliotekarien är a och o. De tipsar om nya böcker och är serviceinriktade. De flesta berör 

även det kollegiala samarbetet och kollegor som tipsar om hur olika böcker har fungerat i deras 

klasser och vilka böcker eleverna har uppskattat. 

 

Chambers (2011, s.15) har konstruerat en Läsandets cirkel vars fyra beståndsdelar presenteras 

nedan (fig. 1, författarens godkännande).  

 

 

 

 

 

 

1. Att välja 

2. Att läsa 

3. Reaktion/Respons 

4. Vuxenstöd 

 

 

 

 

 

 

 

                                           (fig.1) 

 

 

Att välja innebär att ha tillgång till text. Genom att ha tillgång till många olika slags texter är 

chansen större att hitta något att vilja läsa. Chambers menar både text som finns på skyltar och 

skönlitteratur, samt tillgång i form av fysisk mängd. Med detta menas att om texterna finns 

tillgängliga på ett bibliotek eller på en oåtkomlig hylla. Den som prövar sig fram lär sig bäst, 

dock med stöd av en mer erfaren läsare. Att läsa innefattar tid att läsa, lyssna till högläsningen 

och egen tystläsning. Chambers menar att det är synd att ordet ”läsa” bara finns med en innebörd 

i vårt språk, det vill säga att avkoda text. Ett barn som läser en pekbok läser också, precis som 

den som läser Odysseus. Reaktion/respons innebär att all läsning skapar en reaktion av något 
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slag i människan. En bra bok skapar en reaktion i läsaren som gör att hen vill diskutera 

innehållet med andra människor. Eventuellt vill läsaren läsa en ny bok av samma för-

fattare/genre och ännu ett varv i Läsandets cirkel påbörjas. Det finns två typer av samtal kring 

en läst bok där det ena är småprat kring boken och det andra är det strukturerade boksamtalet. 

Båda dessa bidrar till att Läsandets cirkel fortsätter att börja om. Vuxenstöd innebär ett stöd 

som en vuxen kan ge, vilket är att ge de unga läsarna tid att läsa och att välja texter som de lär 

sig mest av. Ett sätt att stötta en läsare under utveckling är att ge bekräftelse varje gång hen rör 

sig i läsandets cirkel. Pilarna till och från vuxenstöd är ett förtydligande att alla läsare hjälper 

varandra, oavsett ålder. Däremot är ett stöd från en mer kompetent person alltid viktig, då det 

finns sådan kunskap som bara förs vidare från en mer kompetent person (Chambers 2011, ss.15-

24).  

Påverkas elevers språkliga kompetens av högläsning? 

Wilkinson och Houston-Price (2006) har undersökt hur ordförråd och förståelse för ord hos 6- 

till 9-åringar kan utvecklas, då de tagit del av forskning som visar en påverkan på barns tidiga 

ordförråd till senare akademiska utbildningar. De talar om Matteuseffekten, som kortfattat 

innebär att de som har får mer medan de som inte har blir utan. Studiens syfte var att undersöka 

om ordförråd och förståelse för ord utvecklas om orden hörs i olika sammanhang eller bara 

upprepas i en och samma kontext. I studien deltog 142 elever fördelat på två grupper, en grupp 

med elever i åldrar 6 till 7 år och en grupp med elever i åldrar 8 till 9 år. Alla elever kom från 

två lågstadieskolor i södra England och en lågstadieskola i södra Wales. Tester kring elevers 

befintliga ordförråd gjordes innan studien startades. Tre berättelser om Jess och Patch 

berättades, berättelser som tog ca 10 minuter att läsa högt, samtidigt som bilder om berättelsen 

visades upp. Några grupper fick höra samma berättelse om och om igen, medan resterande 

grupper fick höra de olika berättelserna i en viss ordning. 16 ord som skulle användas till 

ordförrådstest valdes ut, varav åtta av dem var enkla ord för att säkerställa att eleverna förstod 

undersökningen och följde med i berättelsen.  

 

Studien pågick i tre veckor och lärarna skulle högläsa berättelsen vid samma tid varje vecka. 

Ett dygn efter varje högläsning blev eleverna intervjuade kring testorden genom att eleverna 

fick identifiera de utvalda testorden som poängsattes. Två veckor efter att högläsningen 

avslutats, fick eleverna återigen identifiera testorden och detta poängbedömdes. Studien visade 

att de elever som i förtestet fick höga poäng på ordförråd, fick högre poäng på de efterföljande 

ordförrådstester än de elever som i förtestet fick lägre poäng på befintligt ordförråd. Detta 

upprepades både på testerna som gjordes direkt efter högläsningen och två veckor senare, vilket 

Wilkinson och Houston-Price kopplar till Matteuseffekten. Däremot såg man ingen skillnad i 

ordförståelse för de elever som fick höra samma berättelse jämfört med de som fick höra olika 

berättelser. Snarare fanns indikationer på att de yngre eleverna hade svårare för att förstå orden 

i olika sammanhang i tester som fördes direkt efter högläsningen. Emellertid fanns inga 

indikationer på detta i testet två veckor efter avslutat högläsning. På lång sikt kan det vara bättre 

för elever att få höra orden i olika berättelser än att höra samma berättelse upprepas. Dessutom 

stärks kanske intresse och motivation kring berättelser om högläsningen är varierad (Wilkinson 

och Houston-Price 2006). 
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Heimer (2016a, ss.22-24) menar att det är en utmaning att hitta en bra bok. En bra vald 

högläsningsbok ska både gå att koppla till elevens erfarenhet men också ge nya erfarenheter 

och väcka diskussion. En bra bok att utgå från är att välja en där eleverna ”förstår ca 90 procent 

av ordförrådet”. Genom att inleda med en förförståelse kring texten och efteråt sammanfatta 

texten med elevernas erfarenheter sker en språkutveckling hos eleverna. Läsningen kan också 

kombineras med frågor kring texten som inbjuder eleverna till att koppla sin förförståelse till 

det lästa. Om lärare och föräldrar väljer böcker som de själva läste som barn, finns risken att 

eleverna inte känner igen sig i dem. Det innebär att eleverna får svårt att göra textkopplingar 

och att förstå det lästa, då samhället förändrats och kanske inte stämmer med bokens samhälle. 

Det är också viktigt att beakta tidpunkt för högläsningen, vilken är olika utifrån elevernas 

sammansättning. Oavsett tidpunkt får högläsningen aldrig komma i andra hand. Heimer menar 

också att val av bok är viktigt och hänvisar till en undersökning som Lärarnas tidning beställde. 

Resultatet visade att yngre lärare läste färre böcker än de äldre lärarna. Undersökningen kom 

fram till att var åttonde lärare inte läste alls.  

Skolan och hemmets gemensamma arbete 

Enligt Körling (2012, ss.51-52) ska skolan och hemmet gemensamt sträva för att eleverna ska 

lyckas i skolan. Detta kan bidras genom bland annat högläsning. Det är inte fel om 

vårdnadshavare högläser sina barns läxor, då detta stöttar den egna läsningen. Genom att stötta 

vårdnadshavare och deras högläsning förstår vårdnadshavarna att de på så sätt stärker elevernas 

lärande i skolan. Brodow och Rininsland (2005, ss.107-108) anser att skolan bör informera 

vårdnadshavare om vilka texter/teman som läses i skolan. Exempelvis berätta att man i skolan 

jobbar med texter om kärleksskildringar och be vårdnadshavarna berätta om sina erfarenheter 

och tankar kring detta, vilka böcker har de läst som har samma tema och så vidare. Det kan 

hända att vårdnadshavare i grunden inte känner sig bekväma och kompetenta nog för att hjälpa 

sina barn i skoluppgifter, men genom att på ett förutsättningslöst och positivt sätt få med sig 

vårdnadshavarna kan en samverkan ske för att utveckla eleverna.  

 

Westlund (2012, ss.166-167) menar att samarbetet mellan skola och vårdnadshavare är viktig. 

Skolan måste engagera vårdnadshavarna i barnens läsning och få dem att förstå att tiden i skolan 

inte räcker. De elever som har knäckt läskoden och tycker om att läsa läser mycket på sin fritid 

medan de som inte gillar att läsa undviker det. Det underlättar för eleverna om vårdnadshavare 

kan läsa högt för dem varje dag. Ett barn som hinner lära sig läsa innan sommarlovet, riskerar 

att tappa en del kunskap över lovet om detta inte underhålls.  

Internationella kunskapsmätningar 

PIRLS är en internationell studie som mäter läsförmågan hos elever i årskurs fyra. För-

kortningen står för Progress in International Reading Literacy Study. Sverige har deltagit i 

mätningar åren 2001, 2006 och 2011 och då deltog 49 länder. Syftet med undersökningen är att 

bedöma elevers läsutveckling, belysa läsförståelse av olika texter och genrer samt hur 

läsundervisningen i skolan ser ut, jämförbart med andra länder (Skolverket 2012).  

 

Resultatet i undersökningen från 2011 visar att Sveriges elever ligger högt på resultatlistan och 

bara två av våra nordiska grannländer, Finland och Danmark, hade högre resultat. Däremot har 

den svenska läsförmågan fortsatt att sjunka mellan dessa tre mätningar, vilket bara skett i ett 

fåtal av de deltagande länderna. Å andra sidan ligger nästan alla elever i Sverige över den lägsta 

nivå för läsfärdighet, och resultatspridningen är låg för elever i årskurs 4. Spridningen märks 

mer i de övre åldrarna. Enligt PIRLS (Skolverket 2012) ska inte elevers bakgrund påverka 

resultaten i skolan, utan skolan ska kompensera de faktorer som skiljer. Dock visar resultaten i 

mätningen att dessa ändå påverkar och att möjligheter till stöd i hemmet är en faktor som spelar 
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roll i resultaten. Flickor läser bättre än pojkar, vilket är synligt i alla länders resultat, ändå 

sjunker flickors resultat mer än pojkars. Nedgången i läsförståelse märks främst i 

sakprosatexter. Det är viktigt att öka intresset för läsning då detta har stor betydelse för elevers 

läsförmåga (Skolverket 2012). 

 

Enligt Skolverket (2012) tycker fyra av fem svenska elever om att läsa i viss mån. Trots det har 

den positiva inställningen minskat med 10% sedan första mätningen 2001. Elever som tycker 

om att läsa har föräldrar som tycker om att läsa och eleverna har höga resultat i undersökningen. 

Sverige har en högre andel föräldrar som tycker om att läsa än övriga EU/OECD-länder. Enligt 

läroplanens uppdrag är skolan skyldig att ge alla barn möjlighet att utveckla sin läsförmåga, 

oavsett bakgrund. PIRLS tittar på hur undervisningen bedrivs, hur lärarna arbetar med 

läsutvecklingen, vilka texter som används i undervisningen och bedömningen som sker. 

Undervisning i form av individuellt arbete har ökat i den svenska skolan, till nackdel för elever 

i behov av stöd. Här är det extra viktigt att ta hänsyn till elevers hemförhållanden. Enligt 

Skolverket är det oroväckande att mätningen visar att elevers bakgrund påverkar läsförmågan, 

då det visar att skolan inte fullt ut klarar av uppdraget med en likvärdig utbildning.  

 

Mätningen visar att elever läser mer skönlitterära texter än faktatexter. Däremot syns en ökning 

av sakprosatextläsning på elevers fritid från mätningen 2001. Redan i mätningen 2006 framstod 

en skillnad mellan Sverige och övriga länders användande av lässtrategier. Svenska elever 

arbetar inte lika mycket med lässtrategier som elever i övriga länder. Elever behöver hjälp med 

att avkoda text och förstå text. Emellertid syns en ökning i arbete med lässtrategier mellan 

mätningarna 2001 och 2011. 2011 syns en ökning av lärares bedömning av elevers 

läsutveckling i form av användande av prov och nationella prov, trots att fortlöpande 

utvärdering förekommer mest. Detta kan bero på att det infördes nationella prov för årskurs 3, 

efter mätningen 2006 (Skolverket 2012).  

 

I den senaste PISA-rapporten (Skolverket 2016b) framkommer det att svenska elever har 

förbättrat sina resultat för första gången sedan första undersökningen vid millennieskiftet, därav 

i läsförståelse, där de presterat över OECD-genomsnittet. Det är främst de lågpresterande 

eleverna som förbättrat sina resultat i läsförståelse och de står för den största resultat-

förbättringen. PISA-mätningen undersöker naturvetenskap, matematik och läsförståelse hos 

elever i årskurs 9. I den föregående rapporten från 2012 låg svenska elever under genomsnittet 

i samtliga områden. Däremot ligger genomsnittliga resultatnivån på läsförståelse fortfarande på 

samma nivå som från rapporten 2000 och 2003. Resultatskillnaden mellan pojkar och flickor 

har minskat sedan senaste mätningen. 

Läslyftet pågår i svensk skola 

Sedan 2015 pågår ett statligt projekt kallat Läslyftet. Syftet med detta är att utveckla 

kompetensen i språk-, läs- och skrivdidaktik ute på skolorna genom verksamhetsnära kollegialt 

lärande i form av handledning och material på skolverkets hemsida (Skolverket 2016a).  

 

Enlig Skolverket (2016c) planerades Läslyftet med syfte att öka läsförståelsen hos svenska 

skolelever, då resultaten i PISA och PIRLS visade på försämrade resultat. Läsförståelse är något 

som krävs för att nå kunskapskraven i alla ämnen. En utprövningsomgång gjorde 2014-2015. 

72 skolor erbjöds att delta, varav 29 anmälde sitt intresse. Utvärderingen ville få svar på fyra 

övergripande frågor som bestod av frågor kring vad som främjade aktiviteterna elevers språk-, 

läs- och skrivutveckling, vilka förutsättningar krävs för att Läslyftets mål ska uppnås och vad 

behöver utvecklas/avvecklas inför fortsättningen. Även hur utprövningsomgången har upplevts 

av de inblandade och vilka resultat som erhölls. Utvärdering av utprövningsomgången skedde 
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i form av intervjuer och observationer samt webbaserade enkäter till huvudmän, rektorer, 

handledare och lärare.  

 

Resultatet i utprövningsomgången ledde till att informationen om Läslyftet förändrades, dels 

för att minimera regeringsuppdragets antaganden och argumentation kring Läslyftet. Detta 

riskerade annars att göra så att lärarna upplevde sig som en kår som har stora brister och att det 

är deras fel att resultaten av mätningarna på elevers kunskaper sjunker. Det var också viktigt att 

stödmaterialet skapade en positiv bild av Läslyftet och att man tonade ner att syftet var elevers 

resultat i internationella kunskapsmätningar. Genom dessa förändringar kunde modulerna 

skapa inspiration och bidra till att erbjuda ett stöd till lärarna så att de själva upplevde att de 

lärde sig mer om språk-, läs- och skrivutveckling och blev motiverade att använda sig av 

materialet i den fortsatta undervisningen. Det mest framträdande resultatet av hur utformnings-

genomgången har upplevts av lärare är att lärare i årskurs F-3 upplevde att de var mer nöjda än 

lärare i 4-6 och 7-9. Detta kan bero på att lärare i de högre årskurserna ofta är ämneslärare och 

möter olika elevgrupper och då planeringen redan är gjord är det svårt att införa annan 

undervisning och följa Läslyftet med samma elevgrupp. Projektet pågår fram till 2018. Som 

stöd har Skolverket skapat en webbportal (Läs- och skrivportalen) där forskningsbaserat 

stödmaterial finns att tillgå i form av moduler (Skolverket 2016c). 

 

Modulen "Stimulera läsintresse” ur webbportalen för Läslyftet, är menat till att lärare och elever 

gemensamt skapar en levande läskultur. Målet är att skapa en miljö som inbjuder till läsning av 

olika texter, med olika sammanhang och att utveckla ett metaspråk för att gemensamt föra 

samtal om läsning och texter. Vidare berör modulen samverkan med skolbibliotek och 

användandet av estetiska lärprocesser (Skolverket 2015).  

Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att det är viktigt med högläsning och att ordförrådet fylls på både vid 

högläsning och vid egen läsning. Det behövs motivation för att skapa läsförmåga och 

läsförståelsen. Vidare belyses vikten att få höra olika genrer såsom faktatext för att eleverna på 

så sätt hör att samma ords innebörd kan förändras genom röstläge. Styrdokumenten i den 

svenska skolan berör språket som en viktig del i undervisningen och att eleverna ska få 

möjlighet att påverka innehållet i undervisningen. Läroplanen belyser också att elever ska 

uppmuntras att läsa och få ta del av olika skönlitterära författare. Språkets vikt och den 

sociokulturella inblandningen som lärandeteori har också berörts genom att elever lär sig med 

stöd av en mer kompetent person. Tillgång till skolbibliotek styrs av skollagen. 

 

Tidigare forskning visar också på att den tidiga högläsningen som elever möter ofta inte följs 

upp av aktiviteter och att den ofta uteblir på grund av att det finns andra aktiviteter som anses 

viktigare. I internationella kunskapsmätningar framkommer att svenska elevers kunskap i att 

läsa sakprosatexter har minskat och att elever läser mer skönlitteratur än faktatexter. Det 

framgår också att vårdnadshavare bör förstå innebörden av att läsa för och med sina barn och 

att ett positivt och förutsättningslöst samarbete mellan skolan och vårdnadshavare är viktigt för 

elevernas utveckling och framgång i skolan. Matteuseffekten nämns vid olika tillfällen vilket 

kortfattat kan förklaras med att de som har får mer och de som inte har blir utan. En alternativ 

förklaring är att de som tycker om att läsa läser mycket frivilligt, medan de som inte tycker om 

att läsa försöker undvika lässituationer. Läslyftet startades för att öka läsförståelsen hos svenska 

elever, något som krävs för att nå kunskapskraven i alla ämnen. Läslyftet upplevs som mer 

positivt hos lärare för årskurs 1-3 än för lärare för de äldre årskurserna. Detta tros bero på att 

det är svårare att stoppa in ny undervisning i den redan gjorda planeringen. Ett uttryck från 80-

talet nämns vid två tillfällen: ALLA lärare i skolan är svensklärare då samhället kräver kritiska 
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läsare i alla ämnen. Den senaste PISA-rapporten 2015 visar att svenska elever förbättrat sina 

resultat och att deras resultat i läsförståelse för första gången ligger över genomsnittet. Trots att 

forskning och lärare är överens om att högläsning är viktigt, visar forskning att den används till 

att träna stillasittande men också att den uteblir för andra uppdrag. 

TEORETISK RAM 
Språket är av betydelse för högläsning och även läroplanen fokuserar på språkets betydelse för 

att kunna delta i samhället. När högläsning inträffar, äger ett språkligt samspel mellan 

lärare/elev, lärare/text, text/elev rum och det sker en utveckling i lärandet hos eleven. Därför 

förankras studiens teori i en lärandeteori med det sociokulturella perspektivet som grund.  

Teorins relevans för den här studien blir således betydelsefull, då språk och kommunikation är 

huvudingrediensen i högläsning och teorin hjälper till att besvara syftet med studien som är att 

genom intervju som metod, undersöka hur lärare resonerar om hur högläsning används i 

svenskämnet.  

Ett sociokulturellt perspektiv 

Läraren ska ses som den mer kompetente personen som är viktig för barns utveckling. Det är 

genom interaktion med andra som individen lär sig att agera i samhället. Genom att ta del av 

samhällets kollektiva erfarenheter och använda sig av dessa i kommunikation, det är då 

utveckling och förändring sker (Säljö 2011, s.166). 

  

Säljö (2012, ss.185-186) beskriver att det är Lev Semenovich Vygotskijs arbete om lärande, 

utveckling och språk som ligger till grund för det sociokulturella perspektivet. L. S. Vygotskij 

levde ett kort liv (1896-1934) men han var en produktiv person som jämfördes med Mozart. 

Han var väldigt engagerad i skolutveckling och kring barns lärande och utveckling. 

Språk som verktyg för att utveckla lärandet 

Genom språket blir människan en del av andra människors perspektiv och genom språket 

skapas sociokulturella erfarenheter. Språket ses som ett verktyg för kommunikation både 

mellan och inom människor, kort och gott länken mellan individen och samhället. I samspel 

med andra utvecklas sociala erfarenheter som senare kan användas i andra sammanhang och 

samspel (Säljö 2011, ss.163-164). Säljö (2012, ss.189-190) refererar till Vygotskij och ”språket 

som redskapens redskap” och att språk är både det talande men också språk uttryckt i text, bild 

och teckensystem såsom blindskrift, teckenspråk och kroppsspråk. 

 

Claesson (2007, s.31) redogör för språkets betydelse för lärandet. Individen inordnas i det 

sammanhang som råder under uppväxten. Hon exemplifierar med en bonde som besöker en 

storstad för första gången vet kanske inte hur han ska bete sig eller ens vad de olika föremål 

han ser heter eller hur de används. Det är genom att delta i ett sammanhang som lärandet äger 

rum. Först är mycket nytt, men genom att delta i en kontext- en gemenskap sker ett lärande. 

Säljö (2011, ss.187-189) definierar mediering som att människan använder sig av två olika 

redskap för att förstå och tolka sin omgivning. Dessa redskap är dels språkliga, det vill säga 

bokstäver och siffror och dessa har en kulturell bakgrund. Olika kulturer har olika språkliga 

redskap och de förändras och utvecklas med tiden. Det andra redskapet som är viktigt för att 

förstå och tolka sin omgivning och som är kopplat till mediering är materiellt. De fysiska 

redskap som behövs i olika sammanhang, såsom spaden när man gräver och tangentbordet med 

när man skriver. För att kunna hantera de materiella redskapen krävs att man kan hantera de 

språkliga redskapen. Olika yrken har olika materiella redskap som kräver språkliga redskap för 

att förstå och kunna hantera dessa. När det gäller högläsningens redskap, det vill säga 
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böcker/texter så kan de betraktas som både språkliga och kulturella redskap då det är både 

språkligt i form av bokstäver men också kulturellt och materiellt i form av ett fysiskt material 

att fästa bokstäverna i.  

Stöttning som verktyg för att utveckla lärandet 

Med den proximala utvecklingszon, menar L.S. Vygotiskij att när en individ erövrar en kunskap 

så är de nära att nå till nästa nivå, som ligger inom räckhåll. Som exempel ges att en individ 

som klarar att addera ensiffriga tal är nära att klara att addera tvåsiffriga tal. Däremot är 

individen känslig för instruktion och förklaringar i den här nivån och det är viktigt att en lärare 

eller en mer kompetent person, kan vägleda in i nästa nivå. Den mer kompetente ställer viktiga 

frågor som stödjer och för individen vidare i sin utveckling. En individ utvecklas och befinner 

sig i ett lärande hela livet. Begreppet scaffolding kan jämföras med byggnadsställning. Genom 

att stötta individen vidare kan byggnadsställningen så småningom tas ned. Den kunnige bidrar 

med kunskap och stöttning tills individen behärskar detta (Säljö 2012, ss.193-194). Claesson 

(2007, s.32) jämför detta med en simlärare. Så länge simläraren håller eleven under magen 

under övningar på djupt vatten är läraren byggnadsställningen. Så fort eleven verkar behärska 

simningen avtar stödet från läraren för att slutligen helt utebli.  

 

Elevers självkänsla stärks av stöttning och uppmuntran. Elevers utveckling uppmuntras både 

av konkurrens och av samarbete, en balans mellan dessa två är därför optimalt. För att utvecklas 

behöver eleverna lagom svåra utmaningar i samband med handledning och stöd. Samtidigt är 

samarbetet med jämnåriga viktiga för att stärka självförtroendet och för att få en trygg bas med 

gemenskap. Detta utvecklar samspelsmönster för elever som är på väg att öka sitt oberoende av 

vuxna (Hwang & Nilsson 2011, ss.277-278). 

METOD 
I nedanstående avsnitt presenteras och motiveras den valda metoden. Vidare presenteras urval, 

genomförande samt hur det insamlade materialet transkriberats och analyserats. Avsnittet 

avrundas kring de etiska regler som gäller vid en studie. Trots tidsbrist och att intervjuer enbart 

skedde med sex respondenter, görs ändå försök att upprätta en kvalitativ studie med de kriterier 

som krävs.  

Kvalitativ metod 

Till den här studien används en kvalitativ metod genom semistrukturerad intervju med öppna 

frågor.  

 

Med en kvalitativ metod i en undersökning, är inte huvudsyftet att förklara resultaten, utan att 

tolka och förstå den samlande informationen, ”helheten är mer än summan av delarna”. Detta 

görs bäst med intervjufrågor som är öppna och som senare bearbetas i en analys där forskarens 

egna tankar och erfarenhet får ta plats (Stukát 2011, s.36). Enligt Stukát (2011, ss.41-42) är det 

viktigt att välja metod utifrån vad som ska problematiseras i undersökningen, då olika metoder 

lämpar sig bäst till olika forskningsproblem. Det är utifrån hur frågorna formas som 

informationen kommer fram. Stukát (2011, s.44) menar vidare att metoden semistrukturerad 

intervju är flexibel och lätthanterlig men kräver en skicklig intervjuare. Intervjuaren bör kunna 

följa upp sina intervjufrågor med individuella följdfrågor och notera tonfall eller mimik som 

ger information utanför det sagda.  
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Intervju som verktyg 

Det är viktigt att intervjuaren försöker se på respondenten i ett utifrån-perspektiv och lyssna till 

svaren, utan att värdera dessa utifrån sin egen förförståelse (Kihlström 2007c, s.50). Stukát 

(2011, s.65) anser att risken med att intervjua bekanta är att intervjuarens åsikter blir bekräftade, 

då man ofta delar åsikt med sina vänner.  

Med detta i åtanke skickades efterlysning av respondenter ut i sociala medier samt till 

handledare i Läslyftet och rektorer för att få möjlighet att intervjua för mig okända 

respondenter. 

 

När det kommer till antalet personer att intervjua menar Thomsson (2010, s.56) att det är en 

viktig del att beakta. Flera intervjuer med samma frågor ger fler tankar, beskrivningar och 

olikheter att analysera, men som ändå handlar om samma verklighet. Fler intervjuer ger också 

fler nyanser och det kan bli lättare att hitta motsättningar och underlättar att senare diskutera 

och argumentera för analysen. 

Eftersom förhoppningen fanns att det skulle framkomma olika beskrivningar kring samma 

verklighet, det vill säga hur lärare resonerar kring högläsning, intervjuades sex respondenter.  

 

Studiens intervjufrågor ska få läraren att berätta hur högläsningen används i klassrummet, både 

som undervisning men också som ett verktyg utifrån lärandeteorin. Inför intervjuerna 

sammanställs en intervjuguide, då intervjun håller en semistrukturerad form. Frågorna börjar 

brett med att läraren ska berätta om sin högläsning i klassrummet, för att senare snäva in och 

utvidgas på slutet igen. Detta görs för att vara säker på att materialet som förhoppningsvis 

framkommer ur intervjuerna är möjliga att koppla, och har en relevans, till studiens syfte och 

frågeställningar så att intervjuerna inte riskerar att hamna på sidospår. Vidare är den inledande 

frågan ställd som en uppmuntran att berätta. Intervjuguiden avslutas med en associationslek 

kring begreppen läsförståelse, läsförmåga, läsflyt, ordförråd, läslust. Enligt Dalen (2015, ss.34-

36) kännetecknas en semistrukturerad intervju av att forskaren har valt ut några ämnen att 

intervjua kring. Alla frågeområden ska utgå från syfte och fråge-ställningar, med förhoppning 

att dessa besvaras i analysen, gärna i form av att börja ställa frågor som ligger i utkanten och 

allteftersom snäva in till det centrala för att slutligen avslutas allmänt igen. Syftet med detta 

förfaringssätt är att få respondenten att känna sig avslappnad och trygg i situationen. Det är bra 

om frågorna framställs på ett så öppet sätt (exempelvis att beskriva något) att respondenten 

känner att den fritt kan berätta med egna ord om sina upplevelser. 

Urval 

Då studien från början var inriktad på lärare som deltog i Läslyftet, undersöktes vilka skolor 

som deltog i Läslyftet. Kontakt togs med en rektor och en handledare från två olika kommuner 

samt en ansvarig för Läslyftet i en av kommunerna. De uppmuntrades att välja att vidare-

befordra missivbrev (bilaga 1) till lämpliga respondenter eller återkomma med kontakt-

uppgifter. Enligt Dalen (2015, s.68) kallas detta för snöbollsmetod, genom att intervjuaren 

försöker nå lämpliga respondenter genom olika kanaler men som i sin tur även hänvisar vidare.  

Då bara en lärare återkom på det utskickade missivbrevet, kontaktades även andra lärare där 

vetskap fanns om deltagande i Läslyftet. En återkom och tipsade även om en kollega som ville 

delta. Utöver detta lades en efterlysning efter respondenter som kunde tänkas vilja delta i 

studien ut på sociala medier.  
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Innan fler hann svara, ändrades inriktningen på studien och fokuseringen på Läslyftet plockades 

bort ur syftet. Detta efter ett förtydligande av syftet till studien: att höra hur lärare resonerar 

kring hur högläsningen används i svenskämnet och därför var inte enbart en inriktning till 

Läslyftet aktuellt. Den nya efterlysningen av lärare skedde på samma sätt som tidigare dock 

med ett omformulerat missivbrev (bilaga 2). Efterlysningen på sociala medier uppdaterades 

också. Det inkom två respondenter via sociala medier och en från mail. De som svarade via 

sociala medier fick missivbrev (bilaga 2) tillsänt sig innan intervju. Respondenterna hör hemma 

i fyra kommuner, alla presenteras nedan med fingerade namn. Detta för att underlätta strukturen 

i resultatet och göra det tydligt vilken lärare som sa vad, då lärare 1, 2, 3 och så vidare, lätt kan 

bli rörigt. Följande respondenter deltar: 

 

 Gun är lärare i årskurs 2. Hon är 52 år. Hon har arbetat som lärare sedan 2000. 

 Jane är lärare i årskurs 1. Hon är 34 år. Hon har arbetat som lärare sedan 2013. 

 Kim är lärare i en årkurs 3. Hon är 48 år. Hon har arbetat som lärare sedan 2003. 

 Sandra är lärare i en årskurs 2. Hon är 48 år. Hon har arbetat som lärare sedan 2001. 

 Samira är lärare i en årskurs 3. Hon är 52 år. Hon har arbetat som lärare sedan 2005. 

 Anders är lärare i årskurs F-1 samt årskurs 4-5. Han är 42 år. Han har arbetat som lärare 

sedan 2005.  

Genomförande 

Allra först skedde fördjupning i litteratur och tidigare forskning kring ämnet högläsning utifrån 

sökorden högläsning, ordförråd, läsförståelse, årskurs 1-3, reading aloud. Därefter samman-

ställdes frågor, utifrån syfte och frågeställningar samt en provintervju genomfördes för att 

kontrollera frågornas relevans för studien. 

 

Efter provintervjun bokades tid för intervju. Två av de som kontaktades via sociala medier valde 

att bli intervjuade via digital teknik. Tekniken som valdes var videosamtal via en läsplatta och 

inspelning av samtalet via en separat smartphone, som låg intill. En intervjuades på allmän 

plats, efter önskan av respondenten, med telefonen på inspelning liggandes på bordet. Övriga 

tre respondenter valde att bli intervjuade i ett avskilt rum på respektive arbetsplats med 

telefonen på inspelning, placerad på bordet mellan intervjuaren och respondenten. Frågorna låg 

utplacerade framför intervjuaren. Efter intervjuerna transkriberades materialet så snart det var 

möjligt. Enligt Thomsson (2010, s.87) kan en inspelad intervju hjälpa till i transkriberingen 

efteråt, i sökningen efter ordval, motsättningar och personens tolkningar, något som sällan 

kommer med om intervjuaren ska skriva ner hela intervjun samtidigt. Istället antecknas sådant 

som kan vara bra att ha med i analysen men som inte framkommer i inspelningen. Det är 

samtidigt bra att repetera de etiska reglerna kring hur användning av inspelat materialet kommer 

att hanteras och att det kommer förhindras att användas eller spridas i andra sammanhang.  

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Det är viktigt att säkerställa att urval, genomförande och analys bearbetas och redovisas 

noggrant så att studien ska kunna leva upp till en trovärdig och tillförlitlig studie. Även att 

kontrollera studiens instrument är av vikt. Inför intervjuerna gjordes en provintervju. Syftet med 

provintervju är att undersöka frågornas relevans och funktion till studien. En provintervju 

genomfördes med en lärarstudent och resulterade i att några intervjufrågor formulerades om 

och några tillkom. Kihlström (2007a, s.231) menar att det stärker validiteten i studien, om 

intervjufrågor testas i förväg.  
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För att leva upp till trovärdighet i studien spelas alla intervjuer in och transkriberas noggrant. 

Enligt Kihlström (2007a, s.232) stärks reliabiliteten i en kvalitativ metod med intervju som 

verktyg, om intervjuerna spelas in. Risken att tappa viktig information minskar eftersom den 

som intervjuar istället kan fokusera på själva intervjun.  

 

Resultatet beskrivs och redovisas med citat, för att en utomstående ska kunna ta del av det 

framkomna materialet. Detta är något som Kilhström (2007b, s.164) tar upp, då hon menar att 

för att förenkla och låta läsaren förstå resultatet, åtföljs beskrivningen av citat från intervjuerna, 

som på så sätt förtydligar och illustrerar innebörden.  

Analys 

Inför analysen transkriberades materialet så snart det var möjligt efter intervjun. Alla svar 

skrevs noggrant ner med noterade pauser och i talspråk, det vill säga den ordföljd respon-

denterna svarade på frågan. Enligt Thomsson (2010, s.87) kan en inspelad intervju hjälpa till i 

transkriberingen efteråt, i sökningen efter ordval, motsättningar och personens tolkningar, något 

som sällan kommer med om intervjuaren ska skriva ner hela intervjun samtidigt. Dalen (2015, 

s.73) poängterar också att det är bra om intervjuerna skrivs ut direkt efteråt. Det underlättar 

analysarbetet då tillfället är i färskt minne och all data kan samlas. 

 

Efter transkriberingen skrevs materialet ut. Utskrifterna för respektive lärare färglades i kanten 

och frågorna med tillhörande resonemang klipptes isär. Detta för att lättare kunna koppla 

resonemangen till respektive lärare, då materialet så småningom skulle blandas samman. 

Därefter sorterades utklippen, eftersom det underlättade sökandet efter likheter/olikheter när 

olika resonemang på samma fråga fanns samlat.  Svar som i ett första skede inte kändes 

relevanta lades åt sidan men sparades. Malmqvist (2007, ss.125-126) menar att ett sätt att 

transkribera är att färgmarkera vid sortering och utskrift för att sedan klippa isär. Då underlättas 

överblickandet och möjlighet att fördjupa analysen. Det är lättare att ha en överblick över 

pappersark även om det verkar omodernt. Det kan också verka som att det utsorterade materialet 

inte behövs till en början, men längre fram i arbetet kan det vara viktiga uppgifter.  

 

Alla utklippen försågs med häftmassa för att inte riskera att försvinna i hanteringen. Efterhand 

placerades utklippen ut på vita ark som bestod av, på längden, ihoptejpade pappersark, märkta 

med texter som kom att bli underrubriker i resultatsavsnittet: Varför högläser lärarna och hur 

går det till?, Finns det något som hindrar lärarnas högläsning?, Med lärandeteorin och språket 

i fokus, och Att delta i Läslyftet.  

 

Med hjälp av det samlade materialet är det dags att försöka besvara syfte och frågeställningar 

utifrån tema som upptäcks. Materialet behöver bli kommunicerbart för att göra syfte och 

frågeställningar möjliga att besvara och för att kunna presentera ett resultat. Teman stakas ut, 

dessa beskriver något som återkommer i intervjuerna och som är möjliga att användas för att 

bygga upp en förståelse för informationen. Det är viktigt att stundom överblicka, stundom 

detaljstudera materialet, då båda åskådningssätten kompletterar varandra. För att inte mani-

pulera materialet bör både det som talar för och det som talar emot det som ska åskådliggöras 

belysas, annars är risken att materialet anses manipulerat på så sätt att studien förvrängs 

(Malmqvist 2007, ss.123-125).  De teman som kom fram i analysen var bland annat vilka 

fördelar och svårigheter som uppstod med högläsning, vilka förutsättningar som fanns för 

högläsningen och på vilka grunder man högläste. 
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Forskningsetiska principer 

Lärarna som deltar i studien har i förväg fått ta del av Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer, som presenterats i missivbrevet (bilaga 1 och 2) samt en repetition inför inspelningen 

av intervjun. Detta för att de ska vara medvetna om de rättigheter de innehar i samband med 

deltagandet. Dessa reglerar hur det insamlade materialet används, deltagarens påverkan och 

skydd samt medverkan. Å andra sidan menar Hermerén (2011, s.18) att det kan bli problem då 

dessa etiska regler (Individskyddskravet) ibland krockar med forskningskravet, då forskningen 

samtidigt bidrar till förbättringar i samhället. 

 

Vetenskapsrådet (2002, se Stukát 2011, ss.139-140) har delat upp Individskyddskravet i fyra 

riktlinjer. Informationskravet innebär att alla som deltar ska få information om varför deras 

deltagande är önskat. Informationsbrevet ska forskarens namn och anknytning till institutet 

framgå samt syfte och tillvägagångssätt ska presenteras. Samtyckeskravet stärker att den som 

deltar i studien gör det av egen fri vilja och de kan alltid avbryta sin medverkan. För minderåriga 

krävs vårdnadshavares godkännande. Konfidentialitetskravet ställer krav på forskarna som 

utför studien att materialet undanhålls från utomstående för att inte röja de medverkandes 

identitet. Deltagarna ska även tillfrågas om de vill ta del av den färdiga studien. 

Nyttjandekravet stärker att allt insamlat material enbart får användas i forskningssyfte och får 

inte lämnas vidare. Dock är den information som framkommer i den färdiga rapporten 

tillgänglig. 
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RESULTAT 
Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsning används i 

svenskämnet. Studiens resultat presenteras kopplat till studiens frågeställningar som är:  

 

 Hur går högläsning till som undervisningsform till? 

 Varför högläser lärarna? 

 Finns det något som hindrar lärarnas högläsning? I så fall, vad? 

 Hur resonerar lärarna kring högläsning i hemmet? 

 Hur upplever lärare Läslyftet? 

Högläsning som undervisningsform 

När lärarna ska berätta om sin högläsning nämns den ofta i mysiga sammanhang, avslappning, 

träna på att sitta still, tända ljus, nersläckt, fri placering och fruktstund. Begreppen som nämns 

är ordförråd, läsförståelse och läslust. Även att läsa med olika röster och olika karaktärer 

nämns. Analysen visar att högläsningen anses viktig men kopplas spontant ihop med mys, lugn, 

skönlitteratur och nöjeslyssning. Barnen vill gärna sitta lite bekvämt. Lärarna berättar att de 

högläser sagor, noveller, fabler och olika skönlitteratur bland annat klassiker från Astrid 

Lindgren. Jane berättar att eleverna från början kunde ha svårt att sitta still och lyssna, men nu 

har de förstått att de bara ska njuta av läsningen och förstå att de inte måste prestera. Syftet med 

högläsningen är att eleverna ska få ordförråd, höra berättelser med intonation, tonläge och 

förställd röst. Att väcka nyfikenheten och vara lite av en sagotant är också viktigt. 

 

”Skapa en lugn stund och skapa intresse, jag vill gärna kunna se att dom försvinner 

in i världen och bara är med. Och det får man ju göra själv också, man kan ju inte 

bara läsa en text rakt upp och ner, utan helst ska man ha läst in den innan så man 

vet vad den handlar om. Så man kan lägga interaktion på rätt ställe och skrika på 

rätt ställe så det blir en inlevelse. Det är rätt kul tycker jag när man läser för fyr-

femmor till exempel. Då var det en bok med svärord, och då drar jag till lite extra 

där liksom. Dels för att dom, bara… Va, vad säger han… ja men det står ju här. 

Dom väcks med på ett sätt, han kan detta, han är inte bara så proper.” 

 

         (Anders) 

 

Flera lärare berättar om lusten och möjligheten att få leva sig in i en annan värld men också att 

skapa läslust. Flera av lärarna berättar också om att syftet är att diskutera texten och koppla text 

till sig själv och omvärlden och skapa läsförståelse. Kim berättar: 

 

”Dels att man ska få höra att sagor kan låta på olika sätt, att den som har skrivit 

sagan oftast har ett syfte med den. Och man skriver ju oftast med olika karaktärer 

i, och att dom då låter på olika sätt. Och sen också att vi diskuterar textens innehåll, 

vad står det här, vad tror ni det kommer handla om, vad tror ni kommer hända nu, 

vad betyder de är orden, bryta ner texten så att dom får en läsförståelse och sen för 

att öka deras egen läslust faktiskt... Dom ska bli nyfikna. Det är inte alltid jag läser 

färdigt sagan utan de kan få låna den själv och läsa klart själva.”  

 

         (Kim) 
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Samira berättar hur hon upplever att en del elever inte läser färdigt böcker och hur viktig hon 

kan bli som förebild. Hon tycker det är viktigt att skapa en lust för läsning och att uppleva en 

spänning och ett driv. Att visa hur hon själv modellerar text och att vara en förebild. 

 

Det är för att… kunna samtala om text och att dom ska få kunna lyssna och få 

läsförståelse och även lust att läsa. Att komma in i den världen, en del barn de läser 

ju aldrig färdig en bok… att kunna komma in i en bok och känna att den är 

spännande. Att känna det där drivet att komma vidare. Det är nog det och att visa 

att jag modellerar själv och visar att jag tycker att det är härligt att läsa. Att visa 

sig som förebild med. 

 

         (Samira) 

 

Ofta vill eleverna sitta lite annorlunda och bekvämt, kanske uppe på borden eller ligga på golvet. 

Ordet mysigt förekommer ofta i intervjuerna. Samira berättar att eleverna är tysta när hon läser. 

 

”Ja dom är ju jättetysta när man läser och ofta kan dom återberätta: kommer ni 

ihåg vad som hände förra gången vi läste. Då visar dom ju sig intresserade när 

dom kan återberätta och hjälpa mig tillbaka i tanken om vad vi läste sist.  Så att 

där visar dom ju intresset. Plus att jag ser att dom läser för varandra när dom 

skriver sina berättelser så det här med högläsning är det något värde i. Att någon 

läser upp det som är skrivet också. Så på så sätt jobbar vi också med det.” 

 

         (Samira) 

 

Anders klass sitter alltid i en ring på golvet i samband med fruktstund. Han berättar hur han på 

sin förra arbetsplats försökte få med sig eleverna in i bokens värld, bland annat att diskutera 

böcker som utspelar sig i närheten av havet, genom att vid diskussionstillfället besöka stranden. 

Det framkommer i intervjuerna att lärare tänker att det som tränas genom högläsning är att 

synliggöra texters struktur, hur olika genrer är uppbyggda, att en berättelse har tre delar som 

består av början, mitten, slut och den viktiga röda tråden.  

 

Förstå att det är målande och de har ju igen det jättemycket sen när dom skriver 

texter så klart så de får den här röda tråden och det är de ganska snabba på att 

snappa upp. 

 

         (Sandra) 

 

När frågan om vilka genrer som används vid högläsningen nämns nästan bara skönlitteratur, 

berättelser, sagor, fabler och noveller. När frågan om hur ofta de högläser så tillkommer mer 

information. Några lärare skiljer på ”högläsning” och ”att läsa högt”. De som bara nämnt 

högläsningen som en mysig stund att varva ner på och under mysiga former, börjar berätta om 

andra sammanhang och syften, såsom högläsning om värdegrund i samhällskunskapen. I 

berättelser om exempelvis värdegrund kan man få in den röda tråden. Gun läser Astrid 

Lindgren-litteratur för att koppla till historieämnet och om hur det var förr: 

 

Sen när boken om Dante är slut ska vi läsa Astrid Lindgrens böcker en hel del och 

inkludera med SO, hur det var förr… svenska samhället för hundra år sedan, med 

barnen i bullerbyn… 

         (Gun) 
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Flera av lärarna berör bänkbok och tystläsning som komplement till högläsningen, eleverna 

väljer själva vilka böcker de vill ha som bänkbok. Med bänkboken tränas läsförmåga och läsflyt. 

När det gäller begreppet läsförmåga menar Jane att man ska träna, träna, träna och göra det till 

något roligt. 

 

”Läsförmåga… det är egentligen, man behöver ju… att bara kunna läsa och få ihop 

orden betyder ju inte att man förstår… utan då behöver man ju förstå orden.” 

 

         (Gun) 

 

Det är lärarna som väljer högläsningsbok. Jane, Kim, Samira och Anders berättar att de ibland 

låter eleverna få vara med och demokratiskt rösta fram en bok. Däremot värdesätter de det 

kollegiala och möjligheten att få tips på bra böcker, både från kollegor men också 

bibliotekarien. Ibland är risken att man väljer en bok som är trevlig att läsa, men som kanske 

inte lämpar sig för högläsning, menar Sandra. Jane och Sandras skola har tillgång till ett 

bibliotek där de har ett gott samarbete med bibliotekarien för att hitta bra böcker som passar 

eleverna. Sandra berättar att eleverna tipsar varandra om bra böcker till den tysta läsningen när 

de är på biblioteket. När hon ska välja en bok utifrån intresse och aktualitet till högläsningen 

har ryktet om de bra böckerna redan spridit sig mellan barnen. Både Kim och Anders nämner 

att det ibland efterfrågas nästa bok i samma serie, att eleverna vill fortsätta med exempelvis 

LasseMaja eller Sune-serien, men att Kim och Anders hellre vill se en variation så att läsningen 

utvecklas. Däremot tänker Sandra att eleverna grottar ner sig i ett ämnesområde ett tag, till 

exempel hästböcker eller Dagbok för alla mina fans, sen är de klara och väljer något nytt att 

grotta ner sig i. Hon menar att det egentligen inte spelar någon roll, det är förmodligen bara 

olika faser de ska gå igenom. Begreppet läslust benämns ihop med motivation och att inte bli 

tvingad att läsa. Lusten att sätta sig och läsa när stunden finns. Gun ger sin beskrivning av 

läslust: 

 

“Läslust är väl att man läser så bra så det är avkopplande att läsa” 

 

         (Gun) 

 

Jane tycker det är viktigt att välja böcker som är intressanta och att man då skapar världar 

tillsammans med eleverna. Detta för att väcka läslusten och viljan att läsa. Även ordförråd 

nämns i sammanhanget men också att eleverna blir motiverade att läsa då de väljer egna böcker. 

Samira har en måltävling där eleverna fyller i färgade remsor med den färdiglästa bokens titel 

som tejpas upp på rad på väggen, som en slags hylla med bokryggar. En grön remsa är en bra 

bok, en orange remsa är en sådär bra bok, en röd remsa är en dålig bok. Priset när de når mål 

kan vara en fika eller läsfest. Alla lärare är överens om att ordförråd är ord som fylls på genom 

läsning. Sandra menar att det bidrar till läsflytet för utan ord har du inget vidare läsflyt. Hon 

nämner att hon hört ett engelskt uttryck som menar att man måste höra ett ord 100 gånger innan 

man själv använder ordet. Anders uttrycker begreppet så här: 

 

”En bank med massa ord som du vet vad det betyder”  

         (Anders) 
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Kim menar att ett rikt ordförråd leder till bättre texter och möjligheten till att skriva egna sagor 

och stava. Flera lärare anser att eleverna inte måste vara de som högläser sin läsläxa. Eleverna 

får ordförråd genom att lyssna på text som läses upp. Anders har enkla böcker i läsläxa, liknande 

Kiwi1, för att eleverna ska kunna ta sig igenom en hel bok och känna sig duktiga, även i det lilla 

formatet.  

 

Då har jag valt såna där stjärnböcker… vet du vad jag menar… kiwiböcker… typ 

den boken. Just det att de får känna hur det är att ta sig igenom en hel bok på en 

gång. Det tycker jag är viktigt att de kan få känna att ah, jag tog mig igenom en hel 

bok, fast den är i litet format. 

 
         (Anders) 

 

När begreppen diskuteras, upplever flera lärare att det är svårt att hålla isär dessa, då de lätt 

flyter ihop och hänger samman. De är samstämmiga om begreppens innebörd även om de har 

olika sätt att beskriva dem på, då alla associerar begrepp utifrån sin egen förförståelse. 

Eventuella hinder för högläsning 

Enligt lärarna finns det alltid elever som inte uppskattar högläsning, som inte har förstått 

läsningens betydelse och inte förstår hur man gör för att leva sig in i bokens värld. Man kan se 

på en elevs kroppsspråk om de hänger med eller inte. Eleverna i årskurs 1-3 befinner sig på 

olika nivåer.  

 

”Att hitta sagor som alla gillar…. Dom är väldigt olika på sin nivå i den här 

gruppen. Några kan knappt bokstäverna men som är väldigt intresserade av sagor, 

av riktiga klassiska sagor… Några läser Harry Potter själv… och är mer 

intresserad av fantasysagor. Och då går det över dom andras förståelse. Så det är 

svårt att hitta en lagom balans. Men man får blanda, ibland får det bli lite för svårt 

för någon och ibland får det bli lite för lätt för någon.” 

         (Kim) 

 

Alla lärare påpekar hur viktig högläsningen är men nästan alla nämner att den kan utebli av 

olika orsaker. Skolverkets bedömningsstöd nämns som en punkt som tar mycket tid från läraren 

och man nämner att det är bra om högläsningen kan få en plats i schemat där det är en lucka 

eller att högläsningen ska vara en aktivitet som ska börja/avsluta dagen lugnt. Om det är tanken 

att dagen ska avslutas med högläsning genom att ta en kvart av sista lektionen, kan det hända 

att tiden försvinner om man som lärare blir för engagerad i den föregående lektionen. De gånger 

högläsningen uteblir, ifrågasätter eleverna varför. Jane försöker få dem att förstå: 

 

”Har vi haft väldigt mycket att göra och vi har missat det någon dag, så brukar 

dom komma och påpeka det. Nu har vi inte läst på länge, varför har vi inte läst. Då 

brukar jag kanske få säga att, jo men det är för att vi har, vi har hållit på med… 

Jag har en årskurs 1 som jag sa, och just nu håller vi på med bedömningsstödet, 

från Skolverket och det tar väldigt mycket tid och då blir det att, ja men idag har vi 

inte läst för att nu har vi ju hållit på med det här och… påminna dom lite om att… 

det ska ju in ganska mycket.” 

         (Jane) 

                                                 
1 Kiwi är en Nya Zeeländsk läs- och skrivinlärningsmetod. Kiwiboken finns i olika nivåer där bild och text  

samverkar.  
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Alla lärare berör tiden som en viktig anledning att det inte blir av. Högläsningen är viktig men 

räcker tiden till? 

 

”Att man tar sig tiden för det, för tyvärr finns det nog väldigt många som känner 

att tiden inte finns och räcker till för att högläsa för sina elever. Och jag tycker 

att… man ska ta sig den tiden för det ger så otroligt mycket… så det tycker jag. Att 

man ska ta sig tiden för att högläsa för sina elever, för det är en stunds avkoppling 

som både man själv och sina elever förtjänar.” 

         (Jane) 

 

Kim kompletterar sin högläsning med ljudböcker för att eleverna inte bara ska höra hennes egen 

röst hela dagarna. Jane försökte samla eleverna i en mysig ring men det fungerade inte, så nu 

sitter eleverna vid sina platser. Tiden är en återkommande faktor, det går inte att bara högläsa 

utan att även ha tiden att hinna prata om det. Risken med högläsning som avslut, som Sandra 

ser det, är att skoldagen kanske plötsligt tar slut och elever lämnar klassrummet för att hinna 

till bussen. Även högläsning som skolstart eller efter rast för att varva ner påverkas av elever 

som inte passar tiden och befinner sig i klassrummet är lektionen börjar. Det är viktigt att det 

är regelbundet också, så att man kommer in i boken, menar Sandra. 

 

För jag gillar idén att avsluta lugnt, men man måste hinna prata om det också, så 

det inte är att oj, nu ska några iväg med bussen eller… sticka iväg. Likadant då om 

man börjar med att läsa, vi har ofta tystläsning på morgonen och det handlar ju 

mer om att alla inte är där. /…/ Det är nackdelen, börjar man med det, och det är 

samma efter rast, att inte alla kommer prick i tid. Någon skulle bara dricka lite på 

vägen in och så… så att det är nackdelen. Det är svårt att styra det så att det blir 

så regelbundet om man inte har det schematekniskt. 

 

         (Sandra) 

 

Antalet tillfällen de högläser för eleverna är allt från totalt tre gånger per vecka till en gång varje 

dag. Kim läser tre gånger med en skönlitterär bok plus tre gånger med en bok kopplad till NO-

boken och rymden. Dessutom tillkommer texter i samhällskunskap och mattedilemma som 

läses upp på olika sätt men som inte sätts i förbindelse med högläsning. Sandra svarar på frågan 

om hur ofta hon högläser och tänker:  

 

”Just det, vad är ambitionen och vad blir det... Jaaaa, det beror på vad man lägger 

in i det. Just nu som sagt i matteboken, så är det ju det, men då lyssnar vi på det, 

då är det en annan form av högläsning, då är det ju inte jag som läser... Sen 

högläser vi ju i SO-boken till exempel… men om man tänker sig en berättelsebok… 

ja men nånting tänker jag… ambitionen är varje dag men det blir kanske inte det.” 

 

         (Sandra) 

Högläsning i hemmet 

Alla lärare tar upp på föräldramöten och utvecklingssamtal hur viktigt det är att läsa med 

barnen. Att de ger sina barn den stunden på dagen och försöker få plats med det mellan 

fotbollsträningar och annat som tar tid. Jane gör en koppling till bilverkstaden. Att verkstaden 

gör vissa saker men att jag som bilägare måste sköta och underhålla bilen mellan 

servicetillfällena. Hon säger till föräldrarna att om det är ont om tid så räcker 10 minuter, även 

det lilla gör skillnad. Kim försöker berätta för föräldrarna att bara för att barnen är 10 år och 
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går i trean så är de inte för stora för högläsning. Är det så, så kan de högläsa läsläxan 

tillsammans, bara det blir något. Det är så viktigt med ordförråd, avslutar hon.  Skillnaden på 

de föräldrar som läser för sina barn och de som inte gör det märks i skolan, enligt lärarna. Det 

finns föräldrar som kan säga att deras barn tycker att matematik är roligare och det märks om 

föräldrar inte har förstått syftet med högläsning.  

 

”Tanken där är ju isåfall det här med läsläxan som man sen får hem. Vi brukar ju 

prata om… den här litterära amningen och att det liksom… att utsätta sig för detta 

och att läsa högt ingår i läsutvecklingen mer än man tror. Många lekmän vill gärna 

att man ska prestera… Läs vad som står där, nu läser du den meningen. Men då 

säger jag; läs högt för ditt barn istället. Det ger mycket bättre effekt. Eller ha en 

ljudbok, såna där klassiska som vi hade, vänd när du hör pipet... För då liksom då 

får det ett syfte, man ser texten, man hör ljudet, man kan koppla ihop och så här. 

Jag brukar prata om det på föräldramöten och så, det är den enda läxan jag har. 

Då tycker jag att vi gör den bra. Stressa inte på, läs den inte i bilen på väg till 

skolan, skit i det isåfall. Gör det korta duscher varje dag.” 

         (Anders) 

 

De elever som inte har stöd hemma, det kan vara föräldrar som är analfabeter, försöker lärarna 

täcka upp för i skolan. Det kan handla om extra lässtunder, man tar undan eleven när klassen 

läser sin bänkbok, tar av elevens fritidstid eller att man tar av sin planeringstid för att läsa med 

eleven, men det är inte alltid möjligt, då den tiden ofta går till möten. Kim lånar ut ljudböcker 

till elever som inte har möjlighet till läsning i hemmet och Sandra nämner inläsningstjänst2. 

Anders märker däremot att även om eleven inte har stöd hemma, så kan en del elever utveckla 

olika strategier hur de ska lösa det och klarar då sin skolgång. 

En utveckling av den språkliga förmågan 

Lärarna belyser vikten av att få diskutera, att använda språket, både i lärarlaget men också med 

eleverna. De berör språkets betydelse på olika sätt och i olika sammanhang. Jane nämner 

högläsning med nyanlända elever, de får höra språket även om de kanske inte förstår allt som 

sägs så hör de orden och hur orden låter. Gun nämner Hattstugan, för att eleverna ska få höra 

rim i olika sammanhang. Hon berättar också att eleverna skriver egna sagor som de illustrerar. 

Därefter spelar de in när de högläser sin text och gör en film med inspelningen och illustra-

tionerna.  

 

Dom skriver dom först med texten i grupper om tre i varje grupp. Sen ritar dom 

illustrationer till de och tar kort på dom och lägger in i Imovie. Sen spelar dom in 

en berättarröst där dom läser upp sin text som dom har skrivit till bilderna och gör 

en film av det.  
         (Gun) 
 

Alla nämner läsläxa med högläsning mellan elever som en naturlig del i undervisningen. En del 

har läsgrupper med fem elever i varje grupp. Dessa turas om att högläsa sin läsläxa för övriga.  

Samira berättar att elever sitter i responsgrupper om två och två som turas om att läsa för 

varandra, speciellt egna texter som de ger respons på. Syftet med det är att öka ordförrådet, ge 

läsflyt, läsförmåga men också att det ska kännas naturligt att lyssna på varandra och diskutera 

texter. På frågan om hur eleverna upplever det får jag blandad respons. Lärarna upplever att 

                                                 
2 Inläsningstjänst, är ett företag som specialiserar sig på att läsa in skollitteratur. Skolan betalar licens och eleverna 

får en digital inlogg till sin bokhylla. Där fyller läraren på med de skolböcker som används, antingen enbart som 

ljudfil eller en utökad variant där eleven följer med i texten på skärmen och kan bestämma röst och läshastighet.  
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vissa elever tycker det är ok, andra känner sig obekväma och vill helst inte läsa högt. Kim 

berättar: 

 

”Alla grupper funkar inte, men dom flesta tycker att det är en bra grej. Ett bra sätt 

att läsa för någon annan. Sen har vi några som tycker det är jobbigt att läsa högt. 

Som hellre bara vill läsa tyst. Men jag försöker pusha dom till att… läs med en 

annan röst då. Läs som om du vore en gammal tant, läs som om du vore tomten 

eller nånting sånt då, så det inte är DU som läser. Och då går det bättre.”  

 

         (Kim) 

 

Högläsning mellan eleverna används också som en möjlighet att hinna med, bland annat med 

läsläxa som högläsning i helklass. Sandra berättar om en tidigare klass då hon hade tystläsning 

varje morgon och plockade ut en läsgrupp per dag. Dessa fick sitta och läsa för varandra medan 

övriga klassen läste i sin bänkbok. Hon berör vikten av att ha en mottagare som är lite mer 

kompetent och den viktiga stöttningen. 

 

”Viktigt att man har en mottagare. Ord som man nästan bara ser i skriven text 

exempelvis. Har man ingen vuxen eller kompis som har kommit lite längre, som kan 

förklara… att ordet geni inte uttalas som [je’ni], så, läser man det ju så i sitt huvud. 

Eller konstiga namn. Jag kommer ihåg när Harry Potter kom, innan man visste att 

Hermione heter [härma’jni]. Så behöver man höra det och det är därför det är så 

spännande att höra det i interaktion med någon annan.” 

 

         (Sandra) 

 

Lärarna säger att det samtidigt är viktigt att eleverna är någorlunda i samma nivå. Det är inte 

kul att lyssna på någon som kanske bara stakar sig och inte får ett flyt i sin text. Flera lärare har 

låtit sina elever högläsa för yngre årskurser och det har upplevts som positivt. Anders nämner 

att det är några elever som stört sig på att de yngre inte kunnat sitta still och lyssna, men i det 

stora hela har det varit positivt. När det gäller begreppet läsflyt menar lärarna att ju mer man 

hör ord ju mer läsflyt får eleverna genom att de känner igen orden och det går då snabbare att 

läsa. 

 

”Att de läser texter som är anpassade för deras nivå… att när de läser att de 

fortfarande har förståelsen med sig. Att de inte måste sitta och tänka på vad betyder 

det här ordet nu, utan att texten är i såpass i nivå med deras egen kunskap utan att 

de har flyt när de läser.” 

 

         (Kim) 
 

Det är också viktigt med den språkliga utvecklingen. Att förstå hur språket är uppbyggt. Sandra 

återkommer flera gånger till kopplingen med ämnet matematik och att språket är nyckeln till 

allting. Att eleverna ska förstå exempelvis kopplingen mellan linjal och linje. Att en linje kan 

vara rak och gjord av en linjal även om den är dragen lite på snedden. Hon menar också att 

språket är kopplat till inre bilder, att kunna förstå målande ord. Sandra menar att läsningen 

skapar bilder i huvudet och att det inte är samma bilder som alla får. Hon anser att eleverna ska 

förstå vad de har läst och skapa sig en bild i huvudet för att få ihop helheten. När det gäller 

begreppet läsförståelse, associerar lärarna kring begreppet med att läsförståelse är viktigt för 
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att klara sig och att det behövs strategier till det. Att eleverna förstår vad de läser och varför de 

läser det.  

 

”Och det känner jag lite att ju mera text du ger en elev och ju mer du pratar om det 

tillsammans, ju mer kan hon eller han klara av.” 

 

         (Jane) 

 

Jane pratar mycket med sin klass om den egna upplevelsen av texten. De får rita vad de tyckte 

var bäst efter högläsningen och så diskuterar de om eleverna kan känna igen sig i det som lästes. 

Sandra påpekar vikten av att koppla text till språk och egen erfarenhet. Hon nämner att när de 

läser Hedvigböckerna som utspelar sig i Norrland, får eleverna fundera på hur Hedvig tar sig 

till skolan genom all snö och vad som finns där men inte här. Jane tar också upp den viktiga 

återberättelsen, att prata med eleverna om vad som hänt. Detta underlättar även för de som varit 

sjuka. Hon pausar ofta om hon märker att eleverna inte förstår något ord eller begrepp och så 

diskuterar de orden för att skapa en förståelse. Kim belyser att det är viktigt att lägga grunden 

för just läsningen, då eleverna längre fram i utbildningen kommer att möta texter som är svåra. 

Har de inte då lärt sig att tolka texter kommer de få svårt att klara skolan. Samira har en 

skrivloggbok till sina elever, i den skriver de ner sina tankar under högläsningen och detta 

används sedan som diskussionsunderlag. 

Lärares deltagande i Läslyftet 

Kim, Sandra och Samira deltar i Läslyftet. Alla tre upplever det som positivt. Det har tillfört 

mycket i deras arbetssätt, men samtidigt tar det mycket tid. Alla tre upplever diskussionerna 

mellan kolleger som mest värdefulla. På båda skolorna är alla lärare delaktiga i Läslyftet, från 

årskurs 1-9, utan undantag. Både Sandra och Samira tycker det är bra, för det blir en gemenskap 

på skolan. Kim är med för andra gången, då hon nu även är handledare. Första gången var det 

bara årskurs 1-3 som deltog och det var frivilligt. Hon upplever att det finns lärare som inte ser 

syftet med Läslyftet för egen del, då de inte är svensklärare. Detta kan hon uppleva som 

negativt, men hon försöker peppa alla och talar om att det är för att lyfta pedagogerna och att 

lyfta hela skolan. De lärare som är intresserade hjälper till att driva projektet framåt. Kanske 

vore det ändå bättre om det var frivilligt att delta så att alla var positiva, det blir inte samma 

gemenskap med de som hoppar över träffar, tänker hon. Samtidigt är det viktigt. De har valt 

modulen Att skriva text.  

 

”Sen har vi valt modulen som handlar om att skriva, i alla ämnen. Och då är det, 

ska det vara för alla ämnen men det är oftast inriktat i svenskan. Det handlar om 

argumenterande texter och mycket… Det är svårt att få in det i slöjden och svårt 

att få in det i idrotten... så dom kan verkligen känna att dom inte riktigt får ut 

någonting för ämnet skull… men för dig själv som pedagog.” 

 

         (Kim) 

 

Eftersom Sandra just nu undervisar i matematik och samhällskunskap försöker hon väva ihop 

det och se hur språket används i övriga ämnen och koppla Läslyftets modul till sina ämnen. Att 

se hur språket används i andra ämnen, även om man har svenska som modersmål är det inte 

säkert att man vet vad ett vattenpass är, menar hon. Men hon ser en problematik kring att hon 

inte skriver rena berättelser i SOn. Hon gör en koppling till Mattelyftet3, vars uppgifter var 

                                                 
3 Ett statligt lyft som pågår inom matematiken, liknande Läslyftet. 
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lättare att väva in och bryta den ordinarie undervisningen med. Däremot hade hon velat få 

information om att Läslyftet skulle börja i god tid, så att hon i upplägget för läsåret kunde styra 

upp den planerade undervisningen utifrån Läslyftet. Hade hon vetat att de skulle jobba med 

modulen Skriva i november, så hade hon kunnat förbereda sin SO-undervisning och planera 

faktatext så att den sammanföll med Läslyftet. Mycket av det Sandra säger, berättar även 

Samira. Samiras skola arbetar med modulen Samtala om text. Hon upplever att hon får mycket 

idéer och tips om hur hon ska utveckla eleverna i läsning och skrivning: 

 

”Ja, jag har blivit mer medveten om vilka frågor jag ska ställa till barnen, för att 

utveckla dom… och hur jag kan uppmuntra och hur jag kan få dom att bli mer 

nyfikna. Man får en verktygslåda till det. Och att pröva och testa har varit jättebra. 

Att vi alltid planerar en lektion som vi ska hålla till nästa gång. Och så kan man 

jämföra och hjälpa varandra efteråt vad som gick bra och mindre bra. Så att… ja 

det är sånt som man eftersträvar som lärare, att få ha dom där pedagogiska sam-

talen... inte bara samtal om eleverna utan utveckla det framåt, känner jag. Såna 

möten ger mer.” 

         (Samira) 

 

Fördelen med sådana här centrala lyft är att det är som en inspirationsföreläsning, att man 

aktualiserar och vidareutvecklar sina gamla idéer, anser Sandra.  

Sammanfattning av resultat 

Högläsning kopplas ofta och gärna ihop med en mysig stund, tända ljus, fruktstund och en 

träning för att kunna lyssna och sitta still, vilket ibland kan vara svårt. Den litteratur som nämns 

oftast i samband med högläsning är skönlitteratur och berättande texter, böcker och texter som 

lärarna väljer. Att högläsa för att väcka läslust, nyfikenhet, läsa med inlevelse och att vara lite 

av en sagotant är viktigt men också att vara en förebild för eleverna. Resultatet visar att lärarna 

är medvetna om hur viktig högläsningen är för elevers ordförråd och läsförståelse, men 

förutsättningarna för att ha högläsning för eleverna är något begränsade. Det är andra uppdrag 

som går före, såsom Skolverkets bedömningsstöd eller schemaläggning som försvårar för 

högläsning. Även val av bok kan vara svår då alla elever befinner sig på olika nivåer, vissa har 

knappt knäckt läskoden och vissa läser Harry Potter. Dessutom tipsar eleverna varandra om bra 

bänkböcker, vid besök på bibliotek, innan läraren hinner välja den som högläsningsbok. 

Däremot uppskattar inte alla lärare att vissa elever bara vill läsa böcker från vissa genrer/ 

författare. Högläsning mellan elever nämns som komplement för att hinna med men också för 

att det ska bli naturligt att lyssna på varandra och diskutera texter. De upplever att eleverna 

uppskattar högläsningen och efterlyser den när den uteblir. Tillfällen för högläsning varierar 

från tre gånger per vecka till varje dag.  

 

Emellertid berättar lärarna att de läser högt i andra ämnen, såsom mattedilemma, SO-böcker 

och böcker om rymden för NO-undervisning, utöver den andra högläsningen. De berättar också 

att eleverna läser sina läsläxor och egentillverkade texter högt för varandra och ger respons. Det 

synliggörs att de intervjuade lärarnas undervisning lutar sig mot lärandeteorin och det 

sociokulturella perspektivet med språket i fokus. Lärarna nämner den språkliga förmågan som 

viktig och att eleverna lär sig genom en mer kompetent person, att bli stöttad av en mer 

kompetent person som ställer viktiga frågor som stödjer och för individen vidare i sin 

utveckling. De berör även den språkliga utvecklingen, att förstå hur språket är uppbyggt och att 

ord används i olika sammanhang. Eleverna bör kunna förstå och tolka texter för att klara hela 

sin skolgång. Alla lärare berättar för vårdnadshavare hur viktigt det är med högläsning och de 

stöttar de elever som inte får stödet hemifrån, antingen genom att ta av sin planeringstid, elevens 
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fritidstid eller en stund då resterande elever läser bänkbok. En lärare lånar ut ljudböcker till 

elever att lyssna på hemma. Läslyftet nämns som positivt bland de lärare som deltar, men frågan 

väcks om den kanske ska vara frivillig då det finns ämneslärare i Läslyftet som upplever att 

innehållet inte går att koppla till deras ämnen. 

DISKUSSION 
Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsningen 

används i svenskämnet. Avsnittet är indelat i resultatdiskussion som belyser resultatet relaterat 

till bakgrund och tidigare forskning, metoddiskussion och didaktiska konsekvenser. 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är indelad utifrån denna studies syfte och frågeställningar och de 

likheter/olikheter som framkom i analysen, kopplat till bakgrund och tidigare forskning. 

Resultatet är även kopplat till det sociokulturella perspektivet och lärandeteorin. Denna teori 

belyser kommunikation, språk och samspel mellan individer som en viktig ingrediens i 

högläsningen. Underrubriker är följande: Högläsning som undervisningsform, Eventuella 

hinder för högläsning, Högläsning i hemmet, En utveckling av den språkliga förmågan och  

Läslyftet och internationella mätningar. 

Högläsning som undervisningsform 

Utifrån resultatet framkommer det att högläsningen anses viktig, och kopplas gärna ihop med 

mys, det ska vara mysigt för eleverna att lyssna och ett av syftena kan vara att träna på att sitta 

still. Lärarna upplever ett ansvar att kunna förmedla texten och läsa den med inlevelse, vara lite 

av en ”sagotant” men vill också uppmuntra eleverna att fundera kring texten och diskutera 

innehållet. De känner ett ansvar att väcka läslust hos eleverna, vara en förebild, men också att 

de ska få njuta av att höra en berättelse. Enligt det centrala innehållet i Lgr 11, (2011, ss.223-

224) ska eleverna få del av olika lässtrategier för att förstå och tolka form och innehåll av olika 

texter. Elever ska även få ta del av hur texter påverkas av tonfall, nyanser, röstläge och 

kroppsspråk. Wedin (2011, s.109) anser att högläsningen inte bara behöver fungera som 

högläsning i sig, utan bidrar även för gemensamma upplevelser, är språkutvecklande och 

möjliggör social samvaro. Lundberg (2006, ss.40-44) belyser högläsningen som ett redskap till 

att träna stillasittande, men också fördelarna för eleverna genom att de möter ord som de inte 

hör i vanliga samtal, och att de senare också får fördjupad kunskap kring texters olika form och 

funktion. Han menar att om den som högläser lever sig in i texten och pausar för textsamtal 

kring svåra ord eller händelser i texten, skapas textrörlighet genom att koppla till elevers egna 

erfarenheter. Elevernas egen läslust stimuleras också i högläsningen. Enligt Säljö (2011, s.164) 

ses språket som ett verktyg för kommunikation både mellan och inom människor. I samspel 

med andra utvecklas sociala erfarenheter som senare kan användas i andra sammanhang och 

samspel.  

 

Något som upptäcktes i resultatet, var att alla lärare i inledningen av intervjuerna nästan bara 

nämnde skönlitteratur och berättelser till sin högläsning men att de läste högt i andra ämnen 

och genrer. De högläste matematikdilemma eller berättelser kring värdegrund i samhälls-

kunskap. Körling (2016) menar att all text kan högläsas. Eleverna upplever ord och meningar 

som får liv genom högläsningen. Wedin (2011, s.109) anser att högläsningen inte bara behöver 

fungera som högläsning i sig, utan bidrar även för gemensamma upplevelser, är 

språkutvecklande och möjliggör social samvaro. 
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Flera lärare menar att de själva vill bli sedda som förebilder och vill visa hur roligt det är att 

läsa. En lärare berättar att det ibland kan vara svårt att välja en aktuell och bra bok, då eleverna 

läser bänkbok och tipsar varandra om bra böcker. De kan redan ha läst just den boken. Två 

lärare nämner LasseMaja och Sune-serien som något negativt. Monteiro (2013) menar att 

elevers intresse och motivation till läsning kan öka om de själva får välja litteratur och även ges 

möjlighet att läsa ”förbjudet” material. Genom att stödja varandra i parläsning utvecklas elevers 

läskompetens och förmåga till respons. Å andra sidan anser Heimer (2016b, s.21) att eleverna 

inte bör välja litteratur själva, då ökar inte läsutvecklingen, istället ska det finnas en kompetent 

bibliotekarie som hjälper till. Reichenberg (2008, ss.58-59) anser att skolan ofta fokuserar på 

att läsa mycket, men missar de kvalitativa textsamtalen. Detta i kombination med att elever kan 

bli bekväma och bara väljer böcker ur samma serie/genre eller samma författare, då skapas 

ingen läsutveckling. Chambers (2011, s.21) anser däremot att all läsning är bra. Varje gång man 

väljer en ny bok, oavsett om det är av samma författare och i samma genre, så påbörjas en ny 

omgång i Läsandets cirkel. Wilkinson och Houston-Price (2006) menar att intresse och 

motivation kan öka på sikt om högläsningen är varierad.  

Eventuella hinder för högläsning 

Det huvudsakliga resultatet i studien är att alla lärare anser att högläsning är viktigt. Ändå 

saknas tiden att ha högläsning. Högläsningen bortprioriteras för andra arbetsuppgifter som 

måste utföras. Det händer att eleverna själva efterlyser varför högläsningen uteblivit. Däremot 

visar resultatet att bänkbok, läsning mellan elever och tystläsning har en framträdande roll i 

skolan och används flitigt för att komplettera läsningen. Eleverna väljer fritt bänkbok och tipsar 

varandra om böcker eller får hjälp av bibliotekarien. Dessa böcker kan sedan användas både 

som högläsning i par eller smågrupper, men används ibland också till läsläxan. Enligt Chambers 

(2011, s.18) innefattar begreppet ”läsa” både tid att läsa, lyssna till högläsning och egen 

tystläsning. Damber (2015) redogör för att högläsningen ofta uteblir till förmån för andra 

aktiviteter som anses viktigare. Högläsningen ses också ofta som ett tillfälle att varva ner och 

kopplas inte till annan aktivitet. Enligt Skolverket (2012) är det viktigt att öka intresset för 

läsning då detta har stor betydelse för elevers läsförmåga. Två lärare i studien nämner att de har 

tillgång till bibliotek och ett gott samarbete med bibliotekarie för att hjälpa barnen att hitta bra 

böcker. På biblioteket tipsar eleverna varandra om böcker de har läst, vilket ökar lusten för 

läsning. Damber (2015) Chambers (2011, s.15), Skolverket (2015) och Heimer (2016b, s.21) 

redogör att intresse för läsning ökar om det finns tillgång till bibliotek. Enligt Skolverket (2015) 

är tillgång till skolbibliotek inskrivet i skollagen. 

 

Ur flera intervjuer framkommer det att högläsning mellan elever sker och då ofta i form av 

redovisning av läsläxa. Den samlade tolkningen utifrån lärarnas svar är att de mer läskunniga 

eleverna tycker det är ok, samtidigt som det finns elever som inte vill. Stensson (2006, s.16) 

synliggör högläsning mellan elever som något negativt, då elever i en grupp är passiva, 

ofokuserade lyssnare under tiden en elev läser högt samt den negativa fokus som blir då det 

finns elever som inte känner sig bekväma med att läsa högt. Å andra sidan redogör Wedin 

(2011, s.114) att högläsning i mindre grupper kan vara betydelsefullt, om eleverna läser på en 

sådan nivå att alla elever har lätt att följa med i texten och förstå det lästa.  

Högläsning i hemmet 

Alla lärare försökte få föräldrarna att engagera sig i deras barns läsning. Att få dem att förstå 

vikten av högläsning och att även det lilla gav mycket. En del av lärarna upplevde att föräldrar 

inte riktigt förstod vad som innebär att vara en duktig läsare och en lärare jämför föräldrars 

ansvar för barnens läsning med ansvaret över att sköta sin bil. Både lärare i studien och Körling 

(2012, s.52) menar att föräldrar kan högläsa läsläxan, då detta stöttar den egna läsningen. 
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Westlund (2012, s.10) nämner att läsförmåga behövs för att utveckla en läsförståelse. 

Läsförmågan kommer av att kunna avkoda och ha läsflyt. Saknas dessa kommer eleven inte 

heller uppleva någon motivation med att läsa och det blir en negativ känsla. Westlund (2012, 

ss.166-167) menar att samarbetet mellan skola och vårdnadshavare är viktigt. Skolan måste 

engagera föräldrar i barnens läsning, få dem att läsa högt för dem varje dag och få dem att förstå 

att tiden i skolan inte räcker. Ett barn som hann lära sig läsa innan sommarlovet, riskerar att 

tappa en del kunskap över lovet om detta inte underhålls. Brodow och Rininsland (2005, ss.107-

108) betonar att skolan bör informera vårdnadshavare om vilka texter/teman som läses i skolan. 

Det kan hända att vårdnadshavare i grunden inte känner sig bekväma och kompetenta nog för 

att hjälpa sina barn i skoluppgifter, men genom att på ett förutsättningslöst och positivt sätt få 

med sig vårdnadshavarna kan en samverkan ske för att utveckla eleverna. Lärarna i den här 

studien stöttade de elever som inte fick stöd i läsningen hemifrån genom extra läsning och även 

ljudböcker. Detta visar att lärarna tog ett ansvar som stämmer med läroplanen som belyser att 

skolans undervisning ska utgå från respektive elevs förutsättningar och behov, utifrån tidigare 

erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper (Lgr 11, s.8). Lgr 11 (2011, s.16) belyser att skolan 

och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och lärande. 

En utveckling av den språkliga förmågan 

Alla lärare i studien nämner språket som en viktig kugge i samhället. Att ha ett språk, att kunna 

diskutera texter, vad och varför man läser. Ordet högläsning kopplades ofta till en mysig stund 

med skönlitteratur, men lärarna i studien högläste mer än så. Matematik, NO, SO nämndes som 

ämnen där högläsning skedde. Att förstå samma ord som berättas i olika sammanhang men 

också möjligheten att bara få höra orden, vilket lärarna i studien anser kan vara viktigt för 

nyanlända elever. Enligt Säljö (2011, s.166) är det genom interaktion med andra som individen 

lär sig att agera i samhället. Genom att ta del av samhällets kollektiva erfarenheter och använda 

sig av dessa i kommunikation, det är då utveckling och förändring sker. 

 

Utifrån scaffolding-begreppet kan lärarnas uttalanden tolkas som att eleverna interagerar med 

en mer kompetent person, i form av parläsning men också att eleverna fick högläsa för yngre 

barn. När det kom till val av högläsningsbok nämner en lärare att det ibland fick vara en för 

svår bok för vissa och ibland en för lätt bok för andra, för att det skulle bli en balans bland de 

olika nivåerna mellan eleverna i klassen. Säljö (2012, ss.193-194) anser att när en individ 

erövrar en kunskap så är de nära att nå till nästa nivå, som ligger inom räckhåll. Däremot är 

individen känslig för instruktion och förklaringar i den här nivån och det är viktigt att en lärare 

eller en mer kompetent person, kan vägleda in i nästa nivå. 

 

En lärare menar att det är bra att diskutera texter tillsammans med en mer kompetent person 

och hänvisar till att ord inte alltid uttalas som de stavas. Som exempel nämns Hermione i Harry 

Potter och ordet geni. Lärarna använder sig också av högläsning mellan elever, och att de på så 

sätt får en träning i att det ska kännas naturligt att högläsa, lyssna på varandra och på att ge 

varandra respons och diskutera texter. Lundberg (2006, ss.41-44) nämner att elever möter ord 

som de inte hör i vanliga samtal i högläsningen, de skrivna orden kräver att läsaren uttalar dem 

tydligare än vid ett vanligt samtal. Körling (2012, s.18) menar att genom att få höra olika texter 

bidrar högläsningen till att lyssnaren tar del av grammatik, genrer, begrepp, och den som 

högläser modellerar textens innehåll och uppbyggnad. Skriftspråket blir fullt av innehåll. Även 

Lgr 11 (2011, s.22) berör ämnet språk genom att undervisningen ska bidra till att elever ges 

kunskap och tilltro till sin egen språkförmåga och utveckla sin identitet och förståelse för 

omvärlden (Lgr 11, s.222). Språket ses som ett verktyg för kommunikation och länken mellan 

individen och samhället. I samspel med andra utvecklas sociala erfarenheter som senare kan 

användas i andra sammanhang och samspel (Säljö 2011, ss.163-164). Monteiro (2013) tolkar 
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parläsning som att en lärsituation ofta involverar en mer kompetent person och en mindre 

kompetent person. 

När eleverna får möjlighet att diskutera och samarbeta i stöttning med en mer kompetent person 

men också med jämnåriga utvecklas deras självförtroende, anser Hwang och Nilsson (2011, 

ss.277-278). 

 

Lärarna berör textrörlighet och att koppla text till sig själv och nämner bland annat Hedvig-

böckerna som utspelar sig i Norrland. Att eleverna får diskutera vad som finns där men inte här 

och göra kopplingen mellan hur Hedvig tar sig till skolan jämfört med dem själva. Heimer 

(2016a, ss.22-24) menar att en bra vald högläsningsbok ska både gå att koppla till elevens 

erfarenhet men också ge nya erfarenheter och väcka diskussion. En bra bok är en där eleverna 

”förstår ca 90 procent av ordförrådet”. I studien försöker en lärare varva svåra och enkla böcker 

då eleverna befinner sig i olika utvecklingsnivåer, några kan knappt bokstäverna, andra läser 

Harry Potter. Detta visar hur läraren ändå försöker skapa en optimal stöttning för alla, utifrån 

förutsättningarna i gruppen. 

Läslyftet och internationella mätningar 

Eftersom studien från början var inriktad mot Läslyftet intervjuades tre lärare kring deras 

deltagande i Läslyftet. Alla tre upplever deltagandet som positivt och stärkande för deras egen 

yrkesroll, då de vidareutvecklade sina gamla idéer. De upplevde samtalen och gemenskapen på 

skolan och att deltagandet stärkte hela skolan. Däremot upplevde en av dem att det påtvingade 

deltagandet inte var positivt för gruppen och att de lärare som inte undervisade i svenska inte 

kände att de fick något utbyte av Läslyftet, vilket en av lärarna nämner med att man inte kan 

arbeta med argumenterande text i slöjden. Enlig Skolverket (2016c) planerades Läslyftet med 

syfte att öka läsförståelsen hos svenska skolelever, då resultaten i PISA och PIRLS visar på 

försämrade resultat samt att utveckla kompetensen ute på skolorna genom kollegialt lärande. 

Läsförståelse är något som krävs för att nå kunskapskraven i alla ämnen. Reichenberg (2008, 

s.70) aktualiserar ett uttryck från 1980-talet som menade att svensklärare- det är ALLA lärare. 

Det är inte bara skönlitterära texter som man kan föra textsamtal kring för att fördjupa 

läsförståelse. Även Westlund (2012, s.167) anser att det är alla lärares ansvar att utveckla 

elevers läsförståelse. Samhället kräver kritiska läsare i alla ämnen. Rapporten från Läslyftets 

utprövningsomgång (Skolverket 2016b) visade att lärarna i de äldre årskurserna inte var lika 

nöjda med Läslyftet, då de upplevde det som svårt att följa modulerna med samma elevgrupp 

och att det inte var frivilligt att delta. 

 

Tankarna från en av lärarna som deltar i Läslyftet stämmer med resultatet från Läslyftets 

utprövningsomgång, vilket visar att det fortfarande finns lärare som upplever svårighet att 

koppla Läslyftet till deras ämnen utanför svenskämnet.  

Sammanfattning av resultatdiskussion 

För att sammanfatta resultatdiskussionen visar både resultat och tidigare forskning hur viktig 

motivationen och den kompetenta läraren är. Dessa behövs för att utveckla elevers sociala 

kompetenser, att stötta och samverka i en gemenskap samt läsning i form av läsförmåga, 

läsförståelse och läslust. Det är viktigt med högläsning och att få ta del av texter i olika 

sammanhang och med inlevelse. Lärarna i studien visar på en kompentens genom att arbeta 

med text på olika sätt, bland annat med att skapa samband mellan eleverna och texterna i form 

av textsamtal och läsläxa. Det framstår som att lärarna måste föregå med gott exempel och 

verka som en förebild för eleverna, för att väcka lusten att läsa och diskutera text. All läsning 

är bra och förstärks ytterligare av textsamtal. För att utveckla elevers kompentens att diskutera 

text och skapa textrörlighet krävs språkliga kunskaper. Lärandeteorin i form av det 
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sociokulturella perspektivet berörs. Den språkliga kompetensen fördjupas och utvecklas både i 

form av att eleven ska kunna lyssna på högläsning, lyssna på en kamrat som läser men också 

genom att få hjälp av en kamrat eller mer kompetent person genom stöttning och ett tryggt 

samarbete. 

 

Ett gott samarbete med vårdnadshavare, tillgång till bibliotek och en duktig bibliotekarie skapar 

förutsättningar för att läraren utvecklar elevers läsning. Högläsning bör göras i olika ämnen, 

genrer och ofta, det får inte utebli på grund av tidsbrist. Lärarna i studien upplever att deras 

högläsning ibland ändå uteblir, men då de läser med eleverna på andra sätt, skapas ändå 

förutsättningarna för eleverna att få ta del av text, vilket är positivt. Just högläsning bör därför 

förtydligas i läroplanen, då den uteblir av olika anledningar och då lärarna i studien inte ser den 

högläsning de gör i andra ämnen som just högläsning och den nyttan den gör. Att högläsa i 

andra ämnen och genrer bör också tydliggöras och stärkas på olika sätt i läroplanen, då detta 

skulle kunna bidra till ökad läsförståelse.  

Metoddiskussion 

Då erfarenhet finns att det är svårt att få respondenter att ställa upp, kompletterades sökningen 

med ett snöbollsurval och kontakter fick förmedlas via kontakter. Enligt Dalen (2015, s.68) 

kallas detta för snöbollsmetod, genom att intervjuaren försöker nå lämpliga respondenter genom 

olika kanaler men som i sin tur även hänvisar vidare. 

Intervju som metod var ett bra verktyg till den här studien. Då tidigare erfarenhet är att det är 

svårt att hitta respondenter som vill ställa upp, gick det ändå förhållandevis lätt att få sex lärare 

att ställa upp. Kanske berodde det på att högläsning är lätt att förhålla sig till och något som alla 

har en uppfattning om. Att dessutom kunna erbjuda intervju via videolänk var positivt, 

möjligheten att koppla upp och ha en intervju sittandes i sitt kök, kan underlätta för att det blir 

av. Dagtid är lärare upptagna med undervisning, möten och bedömningar.  

 

Intervjufrågorna formulerades fram utifrån syfte och frågeställningar. En provintervju utfördes 

vilket var bra. Någon fråga upplevdes som konstig och svår att svara på och plockades ur 

intervjuguiden. De frågor som tillkom var de tankar kring frågeställningen som upplevdes som 

obesvarade. Det var bra att provintervjua för att testa tekniken och säkerställa att allt fungerade. 

Detta menar Kihlström (2007a, s.231) kan stärka validiteten i studien, om intervjufrågor testas 

i förväg. 

 

Intervju som metod var relevant till studien, då syftet var att undersöka hur lärare resonerar om 

hur högläsning används som undervisning i svenskämnet. Enkät skulle kunna fungera för att 

besvara hur ofta de högläste, i vilket sammanhang och vilka genrer/texter som höglästes. Dock 

skulle förmodligen inte den skillnad som framkom i intervjuerna synliggöras på samma sätt, 

eftersom lärarna i första frågan då de skulle berätta om sin högläsning, inte alltid räknade med 

högläsningen som skedde i matematiken, SO och NO.  

 

Då intervjuguiden innehöll öppna frågor, såsom ”Berätta om din högläsning” och underfrågor 

som skulle användas om respondenten inte svarade på dem i sin berättelse, förändrades dessa 

frågor till att ställas ändå efter första intervjun. Respondenten talade om sin högläsning, oftast 

med fokus på en mysig stund och skönlitteratur. Dock framkom andra svar då underfrågan vilka 

genrer/texttyper används och hur ofta respondenten högläser.  
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Med den sociokulturella teorin i fokus, framkom det i lärarnas resonemang hur viktigt språket 

är och dess funktion i undervisningen. Lärandeteorin och det sociokulturella perspektivet är väl 

förankrat i de intervjuade lärarnas syn på högläsning som undervisningsform samt att använda 

språket som verktyg i undervisningen. 

 

Tillvägagångssättet som användes; det vill säga att skriva ut intervjuerna, färglägga sidan och 

klippa isär styckena, upplevs som ett bra förfarande. När intervjuerna sker, är intervjuaren 

fokuserad på att få svar på sina frågor. När transkriberingen sker är intervjuaren fokuserad på 

att få med allt som sägs. När analysen sedan gjordes upptäcktes att det som intervjuaren trodde 

sig minnas att respondenten sa, inte alltid stämde eller gick att koppla till andra delar av 

intervjun. Malmqvist (2007, ss.125-126) menar att ett sätt att underlätta inför analysen är att 

färgmarkera vid sortering och utskrift för att sedan klippa isär. Då underlättas överblickandet 

och möjlighet att fördjupa analysen. 

Didaktiska konsekvenser 

Något som framkommer tydligt är att högläsning är viktigt, mysigt, lustfyllt och sker med hjälp 

av skönlitteratur och sagor. Ändå upplever lärarna att tiden för högläsning inte alltid finns och 

att eleverna efterlyser den uteblivna läsningen. Däremot får eleverna ta del av texter och 

litteratur i form av bland annat tystläsning med bänkbok, läsläxa och läsgrupper. Detta är också 

läsning men i annan form och genom att eleverna får välja bänkbok själva finns stärks det 

lustfyllda och motivationen. Det ser också ut att vara en tolkningsskillnad mellan ”högläsning” 

och ”att läsa högt”. Högläsning sker under lugna former då syftet oftast är att ha en mysig stund, 

varva ner, träna på att sitta still, lyssna och öka ordförrådet. Att läsa högt verkar ske med syftet 

att lära något. Det kan vara en problemsaga i matematiken, en bok om rymden i NO, en faktatext 

ur SO-boken, där eleverna ska lära sig något om ämnet, eller att eleverna får läsa för varandra. 

Det är dock positivt att studien visar att lärarna högläser i olika sammanhang och ämnen, även 

om de själva kanske inte riktigt kopplar det till högläsning. 

 

Lärarna säger att högläsning är viktigt men menar samtidigt att förutsättningar för högläsning 

kan vara svårt att få till, bland bedömningsstöd och annat som förpliktar. Om inte eleverna får 

grunden i läsförståelse, läsförmåga, läsflyt och ordförråd i årskurs 1-3, är risken att de inte klarar 

att bygga upp resterande sex år i grundskolan, vad gäller problemlösningar i matematiken, 

instruktioner i teknik, eller grammatik och läsförmåga i engelska och moderna språk. För att 

höja statusen på just högläsning i den svenska skolan bör nog begreppet högläsning synliggöras 

i läroplanen.  

 

Körling (2012, ss.51-52) och Westlund (2012, s.167) menar att skolan kan tala om hur föräldrar 

kan stötta sina barn genom högläsning i hemmet. Lgr 11 (2011.s.16) belyser att skolan och 

vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång. Däremot menar Lgr 11 (2011, 

s.8) att skolan ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och bakgrund. Hur mycket en 

lärare än uppmuntrar och informerar föräldrar om vikten av att läsa, är det ändå upp till dem 

hur de gör.  Alla elever blir inte lästa för i hemmet, men alla elever har rätt att lyckas i skolan, 

oavsett förutsättningar. En lärare berättar att hon lånar ut ljudböcker till de elever som inte får 

högläsning i hemmet men som är i behov av att höra språket. Om skolan utgår från att alla 

elever har vårdnadshavare som högläser är risken att de som inte har det blir utan all form av 

högläsning, en Matteuseffekt. Matteuseffekten är något som både Damber (2015) och 

Wilkinson och Houston-Price (2006) belyser och som innebär att de som har får mer medan de 

som inte har blir utan. Monteiros (2013) forskningrapport om att elevers engagemang och 

motivation stärktes då de fick ta med sig ”förbjudet” material till läsundervisningen, stärker Lgr 

11’s riktlinjer (2011, s.15) som menar att läraren ska underlätta elevers möjlighet att påverka 
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undervisningens innehåll. Flera av lärarna i studien har ibland röstning om vilka böcker som 

ska läsas, detta för att alla ska få möjlighet att påverka val av bok. Då alla ligger på olika nivåer, 

blir det ibland en nivå för svårt för vissa och en nivå för lätt för andra, men en medelväg för 

alla.  

 

En lärare nämnde att det upplevdes som svårt att applicera Läslyftets moduler på övriga ämnen 

utanför svenska, såsom slöjd, idrott eller hemkunskap. Att skriva, läsa och/eller förstå en 

instruktion i programmering eller ett bakrecept, är text som också kräver läsförmåga, läs-

förståelse, läsflyt och ordförråd. Då läroplanen inte nämner just högläsning som ett under-

visningsinnehåll och att högläsning i studien främst kopplas till mys och skönlitteratur, kanske 

det är därför förutsättningarna för högläsning påverkas av att andra uppdrag får ta plats. Även 

föräldrar kan uppleva att andra ämnen är viktigare än högläsning. Enligt Lgr 11 (2011, ss.223-

224) ska elever kunna lyssna på och återberätta olika texter i olika sammanhang. Elever ska 

också få ta del av hur texter påverkas av tonfall, nyanser, röstläge och kroppsspråk. 

 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning och därefter arbetat fram den här studien förstår jag 

att högläsning inte bara är läsning av skönlitterära böcker. Jag förstår också att högläsningen 

som ibland uteblir kanske inte alltid upplevs som lika viktig som övrig undervisning. Det verkar 

finnas en traditionell tanke kring högläsning som innefattar mys och sagostund, både hos lärare 

och vårdnadshavare. Läsningens effekter är så mycket mer, allt arbete lärarna i studien faktiskt 

lägger ner på läsning i alla former bidrar till elevers läsförmåga, läsförståelse, läsflyt och 

motivation. Däremot ses det hos en del lärare som negativt att läsa böcker från samma 

författare/genre för att en läsutveckling då inte sker. Kanske lärarna riskerar att inte upptäcka 

viljan och lusten att läsa hos dessa elever? Läsförmåga, läsflyt, läsförståelse och ordförråd 

byggs upp med läslust som i sin tur byggs upp med motivation. Läsa är allt från att se en text 

eller titta på bilder till att höra någon berätta.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Missivbrev med Läslyftet 

Bilaga 2: Missivbrev utan Läslyftet 
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(Bilaga 1) 

Varberg 2016-11-18 

 

Hej! 

 

Jag heter Carin Sjöberg och studerar sista terminen på Grundlärarutbildning F-3. Jag skriver 

just nu ett examensarbete som handlar om högläsning. Detta brev vänder sig till dig som 

undervisar i svenska i årskurs 1-3 och deltar/har deltagit i Läslyftet. Syftet med studien är att 

undersöka högläsningens syfte och funktion i klassrummet. I vilket sammanhang sker 

högläsningen, vad är syftet med högläsningen och hur har din högläsning påverkats i och med 

Läslyftet? 

Jag kommer att intervjua er individuellt och resultatet av dessa intervjuer kommer att 

analyseras. Intervjun kommer att spelas in på ljudmemo, samtidigt som enstaka noteringar sker. 

Dessa inspelningar kommer att raderas när dokumentationen är klar. Intervjuerna kommer att 

följa Vetenskapsrådets fyra krav, som är: 

Konfidentialitetskravet: alla intervjuer kommer att förses med fiktiva namn och orter. 

Informationskravet: du ska veta syftet med undersökningen. 

Samtyckeskravet: du själv bestämmer över din medverkan och om du önskar bryta den. 

Nyttjandekravet: alla uppgifter som kommer fram i undersökningen, används enbart till den här 

aktuella uppsatsen.  

Jag önskar kunna intervjua dig personligen, sittandes i samma rum. Om det skulle vara 

förhinder kring detta, kan intervjuerna ske via Skype eller Facetime- den variant, som är enklast 

för dig.  

Jag hoppas att du önskar delta i den, för mig, viktiga undersökning, eftersom jag är intresserad 

av högläsningens syfte och funktion i årskurs 1-3.  

 

Med vänlig hälsning 

Carin Sjöberg 

sxxxxx@student.hb.se 

0704-xxxxxx 
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(Bilaga 2) 

Varberg 2016-11-24 

 

Hej! 

 

Jag heter Carin Sjöberg och studerar sista terminen på Grundlärarutbildning F-3. Jag skriver 

just nu ett examensarbete som handlar om högläsning. Detta brev vänder sig till dig som 

undervisar i svenska i årskurs 1-3. Syftet med studien är att undersöka högläsningen i 

klassrummet. I vilket sammanhang sker högläsningen och vad är syftet med högläsningen. 

Jag kommer att intervjua er individuellt och resultatet av dessa intervjuer kommer att 

analyseras. Intervjun kommer att spelas in på ljudmemo, samtidigt som enstaka noteringar sker. 

Dessa inspelningar kommer att raderas när dokumentationen är klar. Intervjuerna kommer att 

följa Vetenskapsrådets fyra krav, som är: 

Konfidentialitetskravet: alla intervjuer kommer att förses med fiktiva namn och orter. 

Informationskravet: du ska veta syftet med undersökningen. 

Samtyckeskravet: du själv bestämmer över din medverkan och om du önskar bryta den. 

Nyttjandekravet: alla uppgifter som kommer fram i undersökningen, används enbart till den här 

aktuella uppsatsen.  

Jag önskar kunna intervjua dig personligen, sittandes i samma rum. Om det skulle vara 

förhinder kring detta, kan intervjuerna ske via Skype eller Facetime- den variant, som är enklast 

för dig.  

Jag hoppas att du önskar delta i den, för mig, viktiga undersökning, eftersom jag är intresserad 

av hur högläsningen används årskurs 1-3.  

 

Med vänlig hälsning 

Carin Sjöberg 

sxxxxxx@student.hb.se 

0704-xxxxxx 
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(Bilaga 3) 

Intervjufrågor lärare. 

 

Bakgrund: 

Hur gammal är du? 

Vilken utbildning har du? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Årskurs? 

Hur länge har du undervisat? 

Hur kommer det sig att du blev lärare? I just ditt ämne? 

 

1. Berätta om din högläsning i ditt klassrum. 

 

I vilket sammanhang högläser du? 

 

Vilka texter/genrer högläser du? 

 

Hur ofta högläser du per vecka? 

 

Visar elever något intresse för högläsningen och isåfall hur? 

 

Vem väljer litteraturen och varför? 

 

Högläser eleverna för varandra och hur går det isåfall till? Hur tror du eleverna upplever det? 

 

2. Vad är syftet med din högläsning? 

 

Vilka effekter ser du med högläsning? 

 

3. Vilka svårigheter ser du med högläsning? 

 

4. Hur tänker du kring samarbete mellan skolan och vårdnadshavare när det gäller 

högläsning? 

 

Hur tänker du kring de elever som inte har något stöd hemifrån? Hur följer du upp dem i skolan? 

 

 

5. Hur var det när du gick i skolan, var det någon som läste? 

 

 

Vad läste ni? Vem läste? Hur tyckte du att det var? Hur tror du att det har påverkat din egen 

läsning? Ditt eget sätt att undervisa? 

 

 

6.  Läser du några böcker på din fritid, isåfall vilken slags genrer och hur ofta? 

 

 



 

 

 

 

7. Hur såg din läsning ut när du var liten/skolbarn? Läste du själv eller läste dina 

föräldrar? 

 

Vad läste ni? Vem läste? Hur tyckte du att det var? Hur tror du att det har påverkat din egen 

läsning? Ditt eget sätt att undervisa? 

 

8. Berätta om läslyftet. (Enbart till de som deltar/deltog i Läslyftet.) 

 

Vad upplevde du som negativt/positivt med läslyftet?  

 

Hur har ditt arbetssätt kring högläsningen påverkats av Läslyftet? 

 

 

9. Associationer: läsförståelse, läsförmåga, läsflyt, ordförråd  
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