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Sammanfattning 
Inledning 
Högläsning är relativt vanligt i de yngre åldrarna, vilket ter sig naturligt då barn i den åldern 
inte kan läsa på egen hand. Lärare kan arbeta på olika sätt med högläsning. Målet med 
högläsning är att eleverna ska bli intresserade och väcka lusten för att läsa. I de flesta 
studierna som jag har tagit del av saknas ett tydligt lärarperspektiv på hur högläsning kan 
främja elevers läsinlärning. Denna uppsats fokuserar därför på hur lärare själva menar att de 
arbetar med högläsning, samt hur deras arbetssätt kan bidra till elevers läsinlärning.  
Syftet 
Syftet med denna undersökning är att studera hur lärare i årskurs 1–3 använder högläsningen 
för att främja elevers läsinlärning. Följande forskningsfrågor besvaras i uppsatsen: Vilka 
arbetssätt och strategier använder lärare i samband med högläsning? samt På vilka sätt 
bidrar lärares arbetssätt och strategier till att främja elevers läsinlärning? 
 
Ansats 
Metoden som lämpade sig bäst för denna studie var kvalitativa intervjuer. Genom att använda 
semistrukturerade intervjuer skapades dialoger med de medverkande och följdfrågor kunde 
ställas under intervjutillfällena. Detta möjliggjorde insikt i lärarnas tal om hur de arbetar med 
högläsning för att främja elevers läsinlärning. Deltagarna i studien är från olika skolor och har 
varierande erfarenhet av högläsning. På så sätt förekom olika aspekter kring hur de talade om 
genomförandet av högläsning som ett redskap i sina klassrum för att främja läsinlärningen. 
 
Resultat 
Samtliga lärare arbetar på olika sätt med högläsningen. Högläsningen förekommer dagligen i 
deras klassrum. De är enade om att högläsningen är viktig och att det borde förekomma mer i 
de yngre åldrarna. Lärarna använder sig av högläsning på ett medvetet sätt för att understödja 
elevers språkinlärning. De använder olika strategier i högläsningen för att göra eleverna 
delaktiga, involvera föräldrarna,  förmedla lässtrategier och för att använda högläsningen som 
en plattform för formativ bedömning för få insikt i och vidareutveckla elevernas läsning. 
Resultatet visar även att textsamtal är en viktig strategi under ett högläsningsmoment. 
 
Diskussion 
Samtliga lärare anser att genom högläsning blir eleverna intresserade av att läsa och eleverna 
får ett rikare ordförråd samt lär sig olika lässtrategier. Det finns likheter mellan tidigare 
studier och studiens resultat kring högläsningens betydelse för elevernas läsinlärning. Lärarna 
använder sig av högläsning och syftet är detsamma samtidigt som högläsning gynnar elevers 
läsinlärning. Men klassrumsmiljön och lärarnas sätt att få insikt i elevernas kunskaper visar 
vissa skillnader i förhållande till vad tidigare studier förespråkar. Klassrumsmiljön och 
lärarens kompetens kan påverka elevers läsinlärning i samband med högläsning. 
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INLEDNING 
Detta arbete handlar om hur högläsning främjar elevers läsinlärning och hur lärare arbetar 
med högläsning. Enligt Roe (2014, s. 164–166) innebär högläsning i undervisning antingen att 
läraren läser högt för eleverna eller att eleverna läser högt för varandra. Under min utbildning 
har jag lärt mig att högläsning är viktigt för elevers läsutveckling. Genom högläsning får 
eleverna höra hur ett språk är uppbyggt och hur ord uttalas samt används i olika sammanhang. 
Intresset väcktes hos kring hur högläsning kan påverka läsinlärningen. När jag går bakåt i 
tiden till när jag själv gick i grundskolan kommer jag ihåg att min dåvarande klasslärare 
använde sig av högläsningen i klassrummet, men högläsningen handlade bara om att läraren 
läste högt för oss i klassen. Vi diskuterade aldrig innehållet i boken eller ord som vi inte 
kände till utan läraren bara läste högt. Alatalo (2011), som undersökt skriv- och 
läsundervisning i årskurs 1–3, beskriver hur viktig högläsningen är för yngre elevers skriv- 
och läsutveckling. Alatalo får mig som läsare att reflektera kring hur lärare kan arbeta med 
högläsningen i klassrummet, även vad det gäller yngre barn som har en viss förståelse för det 
som sägs. 
 
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen samt fritidshemmet 2011 (Lgr11) (Skolverket, 
2016) beskrivs i ämnet svenska, under det centrala innehållet, att undervisningen i ämnet ska 
ge eleverna tillfälle att träna på att tala och återberätta den lästa texten i olika 
samtalssituationer. I detta sammanhang kan högläsningen vara relevant för att träna på dessa 
förmågor eftersom eleverna kommer till tals samt återberättar handlingen under lärarens 
vägledning vid ett högläsningsmoment. I styrdokumenten förekommer inte ordet högläsning, 
däremot beskrivs att eleverna ska utveckla läsförståelse. Läroplanen fastslår således inte hur 
lektionerna ska genomföras utan snarare beskrivs olika mål som eleverna ska uppnå. Av den 
anledningen kan lärarna, genom att välja att arbeta med högläsning, bidra till att utveckla 
elevers läsförståelse genom olika textsamtal och kopplingar till texten. 
 
  
I tidigare studier har forskare undersökt hur högläsning används i klassrumsmiljön. I de flesta 
studier har det emellertid undersökts hur högläsningen kommer till uttryck i klassrummet 
genom elevintervjuer eller observationer av undervisningen (se t.ex. Hall & Williams, 2010; 
Wiseman, 2010). Flint (2010) har genom elevintervjuer och observationer undersökt hur 
högläsning, där elever läser högt för varandra, främjar elevernas läskunnighet. Författaren 
konkluderar att detta arbetssätt gynnar elevernas läskunnighet eftersom det möjliggör att 
eleverna lär sig av varandra. Föreliggande uppsats kan bygga vidare på tidigare studier genom 
att tydligare fokusera på hur lärare anser att de arbetar med högläsning för att främja elevers 
läsande. I denna undersökning kommer fokus att vara lärare eftersom det tycks saknas ett 
lärarperspektiv på hur högläsningen används i undervisningen. Genom denna inriktning 
kommer jag att få insikt i verksamma lärares uppfattningar om hur de arbetar och vilka 
funktioner de menar att olika högläsningsstrategier fyller i elevers läsinlärning. 
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SYFTE 
 
Syftet med denna undersökning är att studera hur lärare i årskurs 1–3 arbetar med högläsning i 
undervisningen för att främja elevers läsinlärning. 
 

Frågeställningar 
 
Mot bakgrund av studiens syfte är frågeställningarna följande: 
 
● Vilka arbetssätt och strategier använder lärare i samband med högläsning? 
● På vilka sätt bidrar lärares arbetssätt och strategier till att främja elevers läsinlärning? 
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BAKGRUND 
Detta avsnitt behandlar inledningsvis läsinlärningens olika dimensioner. Därefter beskrivs 
lärarens betydelse för att högläsningsmoment ska gynna elevers läsinlärning. Sedan belyses 
hur olika lässtrategier kan förmedlas genom högläsning, samt hur högläsning kan kombineras 
med samtal. Avslutningsvis tar kapitlet upp varför motivation är viktig för högläsning. I varje 
del tillämpas tidigare forskning samt relevant litteratur. Innehållet i bakgrunden speglar både 
olika arbetssätt som lärare använder i högläsning och hur högläsning kan främja läsinlärning. 
  
Läsinlärningens olika dimensioner 
Läsinlärning är enligt Lundberg och Herrlin (2005, s. 9) en process som innehåller fem olika 
dimensioner. Den första dimensionen är fonologisk medvetenhet, vilken rör elevernas 
medvetenhet om bokstäverna och dess ljud. Den andra är ordavkodning, det vill säga hur 
olika bokstäver tillsammans uttalas och bildar ett ord. Den tredje dimensionen handlar om flyt 
i läsningen, och innebär att eleven läser en text med lämplig takt och med inlevelse, samt har 
förståelse för texten. Läsförståelse utgör även den fjärde dimensionen. Den femte och slutliga 
dimensionen handlar om läsintresse som innebär att eleverna är intresserade av att läsa texten. 
När läsaren behärskar dessa dimensioner betraktas läsaren som en god läsare, enligt Berg 
(2011, s. 40). Berg beskriver vidare att en god läsare kan definieras som en läsare som kan 
förstå texten, som kan återberätta vad texten handlar om samt är medveten om hur hen ska 
förhålla sig gentemot texten för att skapa sig förståelse. 
 
 
Lärarens betydelse för högläsning 
Ett barns lärande av att prata eller att gå sker oftast på ett naturligt sätt som kanske inte 
behöver undervisning. Att lära sig att läsa och skriva är däremot enligt Stadler (1998, s. 13) en 
målinriktad process som inbegriper olika metoder och strategier för att individen ska skaffa 
sig redskap för att så småningom klara sig på egen hand. Alatalo (2011, s. 194) framhåller två 
viktiga didaktiska frågor angående elevers läsutveckling: Hur medvetna är lärare kring hur de 
ska arbeta med elevers läsinlärning och hur upptäcker lärare var eleverna befinner sig i sin 
utveckling? Genom sin egen erfarenhet av att arbeta i skolan har författaren kommit fram till 
att många lärare undervisar utan att tänka på hur undervisningen påverkar elevernas 
utveckling. Lärarens kompetens är enligt Alatalo (2011) viktig för elevernas utveckling och 
om lärarna själva inte är medvetna om språkets struktur och uppbyggnad kan de inte 
understödja sina elevers läsinlärning. Högläsning användes av lärarna i Alatalos studie som ett 
viktigt verktyg när det gäller läsinlärning. Alatalo (2011, s. 196) menar att högläsningen är 
effektivt för elever som är i början av sin läsinlärning, och genom högläsningen utvecklar de 
bland annat ett stort ordförråd samt blir mer intresserade av att läsa.   
 
En annan studie av De Naeghel och Van Keer (2013) undersökte hur ofta lärare gav eleverna 
möjlighet att läsa självvalda böcker, läsa högt för klassen och samtala om det de läst. Studiens 
resultat visar att vissa lärare använder sig av läsning nästan varje dag medan andra lärare 
använder sig av läsning endast en gång i veckan. Lärare som har stort intresse för och 
kompetens inom området använder högläsningen för att förbättra elevers läsning och för att 
öka elevers motivation för läsning. Studiens resultat visar även att dessa lärare ser att läsning 
ger eleverna möjlighet att interagera med sina kamrater och därigenom utveckla sin läsning. 
 
Cooter och Reutzel (2013, s. 7) menar att läsinlärning är beroende av ett tillåtande 
klassrumsklimat som erbjuder olika läsaktiviteter. Författarna betonar också vikten av lärares 
kompetens och kunskaper om läsning samt elevers individuella förutsättningar. Cooter och 
Reutzel (2013) menar att goda förutsättningar för läsinlärning till stor del handlar om att 
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lärare ska variera sitt arbete, ha struktur, medvetna strategier och att föra samtal med sina 
elever. Författarna menar att läraren bör planera sin undervisning på sätt som gynnar elevers 
läsning. När det gäller undervisningens struktur skriver Björk och Liberg (1996, s. 90) att 
högläsning är ett sätt att vidga elevers kunskaper om hur texter är uppbyggda och hur olika 
ord uttalas samt texters form och funktion. Läraren behöver enligt dem organisera sin 
undervisning på så sätt att det alltid finns tid för högläsning. Enligt Björk och Liberg gagnas 
eleverna av att ha högläsning varje dag; på så vis skapas en struktur och en rutin för eleverna. 
 
Fox (2013, s. 4) skriver att olika studier runt om i världen visar på vikten av högläsning för att 
främja elevernas läsinlärning. Att lyssna på en historia är ett steg mot läsningen, oavsett 
barnets begåvning, socioekonomiska förutsättningar, hur gammalt barnet är, vilket språk 
barnet talar eller var barnet befinner sig i världen. Den som läser högt för barnen, det vill säga 
som regel läraren, har en vägledande roll för att högläsningen ska bli effektiv. Detta genom att 
läsa med inlevelse, väcka intresse, ändra rösten och ställa frågor för att skapa ett samspel 
mellan läsare och lyssnare. 
 

Lässtrategier genom högläsning 
Högläsning kan användas som ett pedagogiskt redskap för läsinlärning genom att förmedla 
lässtrategier till eleverna. Frost (2002, ss. 20–24) menar att läsning inte bara handlar om att 
känna igen bokstäver och dess ljud, utan det handlar också om att förstå och tolka innehållet i 
det som läses, så kallad läsförståelse. Författaren menar vidare att läsförståelse är en viktig 
aspekt av läsinlärningsprocessen.  
 
Genom att läsa högt för elever kan lärare förevisa olika lässtrategier som en duktig läsare 
använder sig av enligt Westlund (2012, s. 22). När vi läser en text använder vi oss olika 
strategier för att skapa oss en förståelse av den lästa texten. Westlund (2012, s. 21) menar att 
lässtrategier underlättar läsningen och tolkningen av böcker samt dessutom bidrar till att öka 
motivationen till att läsa. Författaren skriver att om elever förstår det som de har lyssnat till 
eller läst ökar deras intresse för att läsa. Författaren menar vidare att lässtrategier kan 
presenteras av läraren under högläsningsmomentet så att elever känner till dem och sedan kan 
använda dem på egen hand. Dessa strategier kan enligt Westlund (2012) exempelvis vara att 
skapa inre bilder, samt att läsa mellan, bortom och på raderna. 
 
Att föregripa är en strategi som går ut på eleverna förutspår vad som kommer att hända längre 
fram i texten, och som enligt Roe (2014, s. 119) gör eleverna mer fokuserade, motiverade och 
aktiva. Denna strategi är enligt Roe (2014) främst avsedd för yngre elever där lärare arbetar 
med skönlitterära texter. När elever ställer frågor till texten får de möjligheter till en ökad 
läsförståelse. Att låta eleverna att ställa frågor på det som de har lyssnat till eller läst är också 
ett sätt för lärare att få insikt i var eleven befinner sig, vilka tankegångar eleven har och hur 
denne uttrycker sig muntligt. Roe (2014) menar vidare att lärare bör utmana elever att skapa 
inre bilder när de lyssnar eftersom bild och text kan förstärka varandra. Målet med läsningen 
är att stötta elever på vägen till att bli duktiga läsare. Att sammanfatta är en annan strategi 
som goda läsare använder sig av, enligt Roe (2014). När barn lyssnar eller läser själva ska de 
få möjlighet att återberätta eller sammanfatta det som de har lyssnat eller läst. På så sätt får 
läraren insikt om elevers tankar och förståelse.  
 
En annan strategi som kan användas vid högläsning är att tänka högt, vilken innebär att 
läraren stannar vid olika meningar och tillsammans med barnen försöker reda ut oklarheter 
eller uppmärksamma dem på ett underliggande budskap (Westlund 2012, s. 90). På så sätt lär 
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eleverna sig hur texten kan bearbetas, vilket de sedan kan göra själva. Genom att läraren 
synliggör sina tankar kan hen underlätta för eleverna att göra samma sak. För att eleverna ska 
lära sig lässtrategier är det viktigt att arbeta med elevernas förkunskaper samt med deras 
motivation (Westlund, 2012, s. 91). Att ta hänsyn till förkunskaper kan innebära att eleverna 
uppmuntras att koppla texten till sina tidigare erfarenheter. På så sätt blir det lättare att göra en 
tolkning av textens innehåll. 
 
Kragler, Martin och Schreier (2015, ss. 467–468) beskriver i sin studie elevers 
strategianvändning när de läser en text. Författarna menar dock att det finns olika bekymmer 
kring hur lärarna använder sig av lässtrategier när de ska introducera dem för barnen. Enligt 
författarna lägger lärarna i studien för mycket tid på att tala om strategierna i stället för att 
lägga mer fokus på explicit modellering. Att modellera förefaller dessutom som en väg framåt 
eftersom lärarna i studien inte anser att de har mycket tid över till att introducera de olika 
lässtrategierna på annat sätt. Kragler, Martin och Schreier (2015) framhåller dock även att 
kvaliteten på samspelet mellan lärare och elever är avgörande. Genom explicit undervisning 
som belyser om, när och hur strategierna ska användas främjas elevers kunskaper om 
lässtrategiers användning, samt leder till att eleverna utvecklar flexibilitet kring användning 
av strategier. Författarna menar även att en avsaknad av samtal och diskussioner om texterna 
som läses kan leda till att eleverna inte utvecklar läsbeteenden som är utmärkande för en god 
läsare. 

Högläsning och samtal 
Högläsning och samtal går nästan hand i hand. I en studie av Rennie (2000, ss.197–198), som 
involverade 100 lärare i 26 grundskolor, konkluderades att 73 procent av lärarna använde 
muntliga läsaktiviteter i klassrummet relativt ofta. Lärarna beskrev att muntliga läsaktiviteter 
som till exempel högläsning och boksamtal även fungerar som en slags bedömning där lärarna 
kontrollerar språk, uttal, flyt och attityd. Genom att samtala får läraren även insikt i elevers 
läsförståelse. En annan anledning till att lärarna i studien använde läsaktiviteter i form av 
samtal var för att få eleverna klassen att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter och ha 
gemensamma upplevelser. 
 
Högläsning ger enligt Dominkovic, Erikson och Fellenius (2006, s. 14) eleverna en gemensam 
upplevelse. Med den gemensamma upplevelsen menar författarna att elever får möjlighet att 
uttrycka sina åsikter och dela med sig till sina kamrater. På så sätt tränar eleverna på muntliga 
språkliga aktiviteter och lär sig av varandra. Dominkovic, Erikson och Fellenius (2006) menar 
vidare att genom gemensamma språkupplevelser i samband med högläsning får elever också 
ett rikare ordförråd. Författarna skriver att elever kan komma i kontakt med ord som kanske 
inte är så elevnära. På så sätt vidgar de sitt ordförråd. De blir språkligt medvetna, det vill säga 
de får kunskap om språkets form och funktion. Alatalo (2011, s.194) menar att för att kunna 
läsa krävs det att individen är medveten om språket, det vill säga att man känner igen 
bokstäverna och kan koppla dess ljud till ord samt att man förstår det som man har läst. 
Skolverket (2011) menar att det är viktigt att eleverna är fonologiskt medvetna för att kunna 
lyckas med läsningen. Den fonologiska medvetenheten innebär att eleven är medveten om 
bokstäverna och dess ljud. Skolverket (2011) beskriver vidare att eleverna blir fonologiskt 
medvetna genom språklekar, samarbete med andra och högläsning där samtal och diskussion 
erbjuds.  
 
När det gäller högläsning och samtal betonar Aukerman och Chambers-Schuldt (2015, s. 139) 
vikten av ett klassrumsklimat som tillåter att eleverna kan uttrycka sina åsikter utan att vara 
rädda. En text eller mening kan tolkas olika av olika individer, och genom att skapa 
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diskussioner kring texten kan detta leda till att eleven får tillfälle att se saker ur andras 
perspektiv. 
 
Genom samtal kan elever uppmärksamma hur en berättelse börjar och slutar, och vilka ord 
som förekommer i berättelsen (Wedin, 2017, s. 113). Genom att ändra på rösten kan eleverna 
uppmärksammas på till exempel att vissa ord uttalas på ett särskilt sätt, vilket inte är lätt för 
barn att urskilja från talspråk där orden inte betonas på samma sätt. Chambers (2011, s. 137) 
beskriver att samtal efter högläsning ger eleverna möjlighet att reflektera över sin förståelse, 
exempelvis kan det finnas elever som inte har förstått berättelsen eller som har andra 
funderingar kring texten. Med rätt stöttning under högläsningen kan alltså elevernas lärande 
gynnas. Denna stöttning kan enligt Chambers (2011) vara att läraren bjuder in eleverna 
genom att ställa frågor till dem eller stannar vid ett stycke där de tillsammans samtalar om 
syftet eller om det dolda innehållet. Stöttningen kan även vara kopplad till barnens egna 
erfarenheter; på så sätt blir de mer intresserade och det kan även stärka deras förståelse för 
berättelsen. 
 
Wiseman (2010, s. 432) skriver att i ett klassrum där eleverna kommer till tals och uttrycker 
sina åsikter kring den lästa texten bidrar detta till att högläsningen blir effektiv och i sin tur 
stödjer elevernas läsinlärning. Wisemans (2010) studie om lärares arbete med högläsning 
visar dessutom att elever kan vara viktiga resurser för varandra under högläsningen genom att 
samtala med varandra om boken innan de börjar läsa, under läsningen och efter läsningen. 
Läraren i studien har gett eleverna tillfälle att uttrycka sina åsikter, de har fått göra kopplingar 
till sina tidigare erfarenheter, och på så sätt har de fått förståelse kring den lästa texten. 
Läraren har en viktig funktion kring att välja vilken riktning elevsamtalet ska gå och behöver 
tänka efter innan vad syftet är med samtalet. I en studie av Flint (2010, s. 293) observerades 
en klass där elever läste högt för varandra. Studiens resultat visar att eleverna hjälpte varandra 
under läsningen på olika sätt, exempelvis om någon inte kunde ljuda en bokstav. Eleverna 
använde sig dessutom av olika lässtrategier under läsningen genom att göra olika 
textkopplingar till sig själva och olika texter. Flint (2010) konkluderar att när eleverna läser 
för varandra främjas deras läsning på olika sätt.  
 
Val av litteratur är enligt Wiseman (2010) också avgörande för vad eleverna kommer att 
tillägna sig. Till exempel om man jobbar med barnlitteratur kan arbetat vara att eleverna ska 
lära sig hur saker och ting fungerar i världen och hur vi vill att världen ska se ut. Genom att 
samtala om den lästa texten skapar läraren en klassrumsmiljö där eleverna lär sig tillsammans 
och skapar en gemenskap. 
 

Motivation till högläsning 
Westlund (2012, s. 91) menar att motivation är en viktig förutsättning för att vi ska kunna 
tillägna oss nya kunskaper och erfarenheter. Om individen är motiverad blir det lättare att 
skaffa sig kunskaper om ett bestämt område. I många studier framkommer vikten av att 
eleverna måste vara motiverade för att kunna tillägna sig nya kunskaper (se t.ex. Monteiro, 
2013). Detta gäller även för ett högläsningsmoment. Klein och Kogan (2013, s. 324) skriver 
att barn som har blivit lästa för och knäckt läskoden upplever att läsning är roligt och är 
benägna att läsa oftare jämfört med barn som inte har erfarit högläsning. Dessa barn har 
dessutom oftast ett stort ordförråd som leder till en bättre läsförståelse.  
 
Läraren som genomför högläsningen kan enligt Körling (2012, s. 32) väcka intresset hos 
eleverna genom att ha med sig olika leksaker som är kopplade till berättelsen eller något annat 
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för att väcka intresset. Ett annat sätt kan vara ta vara på elevernas förkunskaper eller visa 
bokens framsida och diskutera med eleverna vad boken kan tänkas handla om. Man kan även 
bjuda in författare till klassrummet för att väcka intresset hos eleverna. På så sätt väcks 
intresset hos eleverna att lyssna vidare på berättelsen. 
 
Dominkovic, Ericksson och Fellenius (2006, s. 21) beskriver hur lärande sker i olika 
situationer baserat på Vygotskijs sociokulturella teori. Det sociokulturella teorin innebär att 
lärandet sker i ett socialt sammanhang. De menar att läraren måste motivera eleverna för att 
de inte ska tappa lusten för lärandet.  Under högläsningen kan eleverna ta till sig kunskaper 
från varandra och de kan även påverka varandra på ett positivt sätt. Om exempelvis 
majoriteten av eleverna under högläsningen är motiverade och lyssnar kan detta göra att de 
elever som i vanliga fall brukar störa inte får utrymme. De blir påverkade av gruppen att 
också lyssna till berättelsen. 
 
Granberg (2016, s. 17) förespråkar att lärare ska använda sig av bilderböcker eller bilder som 
finns i böckerna. Dessa bilder förstärker elevernas förståelse samt intresse för att lyssna, 
eftersom eleverna enklare kan skapa en förståelse för innehållet genom att bild och text 
samspelar. På så sätt kan eleverna tycka att det är intressant och de förstår kanske handlingen. 
Författaren beskriver vidare att tredimensionella figurer också kan användas för att väcka 
intresset hos eleverna. För de stora barnen som utvecklat sitt språk kan muntliga berättelser 
användas för att väcka intresset samt lusten hos dem (Granberg, 2016). Omar och Saufi (2015, 
s. 103) beskriver att barnen ska möta rika och varierande språkliga miljöer. Under ett 
högläsningsmoment kan lärare skapa möjligheter för eleverna att uttrycka sig och göra dem 
engagerade på olika sätt. Forskarna uppmuntrar lärarna att använda sig av exempelvis text till 
mig kopplingen eleverna uppmuntras att hitta kopplingar mellan texten och sig själva, och på 
så sätt blir de mer intresserade av texten. Genom att ställa vad-, varför- och hur-frågor till 
texten kan eleverna också bli mer motiverade, enligt Omar och Saufi (2015, s.103).  
 
Föräldrars betydelse 
En studie av Klein, Biedinger och Becker (2014) visar hur högläsningen påverkar barns 
läsinlärning. Forskarna har fokuserat på barn med invandrarbakgrund samt barn som är födda 
i Tyskland. Det som framkommit genom studien är att föräldrar som är födda i Tyskland är 
mer benägna att läsa för sina barn jämfört med föräldrar som har invandrarbakgrund. Ett annat 
signifikant resultat i studien är att föräldrar med invandrarbakgrund som är bekväma med sina 
läsfärdigheter främjar sina barns läsinlärning mer än föräldrar som känner sig obekväma. Det 
som författarna har kommit fram till är att högläsning gynnar barns läsinlärning. De som har 
deltagit i studien har läst för sina barn under en bestämd tid och resultatet visar att detta 
gynnar barns läsinlärning. Klein, Biedinger och Becker (2014) förordar därför att föräldrar 
bör läsa högt för sina barn. Att läsa högt för barn med invandrarbakgrund är också 
betydelsefullt, inte minst för deras fortsatta skolgång eftersom dessa barn ofta kommer från 
miljöer där språkanvändningen på målspråket kan vara begränsad.  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i sociokulturell teoribildning. Denna teori är relevant för att 
analysera det insamlade materialet och för att kunna svara på forskningsfrågorna, i synnerhet 
den fråga som rör hur lärares arbetssätt i samband med högläsning bidrar till att främja 
elevernas läsinlärning. Följande begrepp ur den sociokulturella teoribildningen är centrala för 
uppsatsen och beskrivs närmare nedan: artefakt, mediering, modellering, scaffolding och den 
proximala utvecklingszonen. 
 

Det sociokulturella perspektivet  
Utgångspunkten för denna studie är Vygotskijs teori som handlar om stödstrukturer som 
innebär att eleven får hjälp under arbetsprocessen för att kunna ta sig till nästa steg. som ofta 
sammankopplas med ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Säljö (2010) har utvecklat 
Vygotskijs teori för ett nutida sammanhang och framhåller att människan ständigt är under 
utveckling. Med detta menas att utveckling och lärande inte är begränsat till biologiskt 
fastställda faser utan är en pågående process under hela människans liv. Det sociokulturella 
perspektivet ser människan som en social varelse som lär sig genom att kommunicera och 
interagera med andra. Kommunikation är ett centralt begrepp i den sociokulturella traditionen. 
Genom kommunikation utvecklas människans tankevärld och empati, vilket gör att 
människan kan förstå hur andra tycker och känner. Kommunikation innebär interaktion, att 
individer samspelar med varandra för att förstå och lära. Säljö (2012) redogör även för att 
Vygotskij menar att den kultur som individen är uppvuxen i formar ens tankar och handlingar. 
Till exempel om ett barn föds i ett samhälle där det finns resurser som barnet kan använda 
som hjälpmedel blir det en tillgång för barnets utveckling och lärande. Om det är tvärtom kan 
det i stället bli en begränsning för barnets utveckling. Vygotskij menar alltså att den 
omgivande kulturen och kontexten kan ge individen både möjligheter och begränsningar för 
dess fortsatta utveckling (Säljö 2012, s.189–197). 
 

Mediering och artefakter 
Mediering är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet, vilket belyser att 
människan använder sig av redskap eller verktyg – så kallade artefakter – som i sig medierar 
kunskap och förståelse av världen. Dessa redskap kan vara språkliga och materiella. Språkliga 
redskap är exempelvis tecken- och räknesystem, som inkluderar bokstäver, siffror och 
begrepp som vi använder av oss när vi tänker eller kommunicerar (Säljö 2010, ss. 81–82). 
Andra exempel på artefakter som medierar förståelse och stöttar lärandet är bland annat 
böcker, pennor, papper, bilder, musik och instrument (Jakobsson 2012, s. 154). Jakobsson 
(2012) skriver att artefakter påverkar människors tänkande och handling. Människan använder 
sig av olika artefakter för att tolka sin omvärld. Säljö (2012) menar vidare att människans 
lärande är beroende av dessa redskap. Hur och vad individen lär sig beror på vad de använder 
för redskap i olika sammanhang och för vilka syften dessa redskap används. Säljö (2012) 
påpekar även att det finns ett starkt samband mellan lärares kompetens och tillgängliga 
resurser. Undervisning som erbjuder goda möjligheter till att samarbeta, samtal och andra 
språkliga aktiviteter har en stor betydelse för barnets lärande och utveckling. 
 

Den proximala utvecklingszonen 
Den proximala utvecklingszonen är ett annat centralt begrepp i den sociokulturella 
traditionen. Vygotskij menar att utveckling och lärande är en ständigt pågående process, men 
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när en individ befinner sig i den proximala utvecklingszonen är denna i behov av stöd, 
exempelvis genom instruktioner och förklaringar, för att kunna gå vidare i sitt lärande (Säljö, 
2010, s. 122). Överfört till ett undervisningssammanhang är det alltså viktigt att läraren kan 
stötta och vägleda elever som befinner sig i denna fas så att eleverna tillägnar sig ny kunskap 
och förståelse. 
 
Hwang och Nilsson (2011, s. 67–68) beskriver ett annat begrepp som är centralt i det 
sociokulturella perspektivet: scaffolding (stöttning). När eleverna arbetar med att utveckla sin 
läs- och skrivförmåga är det väsentligt att de får vägledning och stöttning från en kunnig 
person. Den stöttning som eleverna får av den kunniga personen kan enligt Hwang och 
Nilsson (2011) liknas vid en byggnadsställning. Exempelvis får eleverna som är i kast med att 
lära sig något mer hjälp från början och sedan kan byggnadsställningen monteras ned i takt 
med att eleverna lär sig. Syftet med stöttningen är att eleverna till slut ska klara sig på egen 
hand. När elever befinner sig i den proximala utvecklingszonen kan de exempelvis få 
handledning från en lärare och under tiden utmanas att klara sig på egen hand. Hwang och 
Nilsson (2011) menar även att det kan vara mer erfarna elever eller kamrater i stället för 
läraren eller en vuxen som kan föra en dialog med den andra eleven, på så sätt utmanar de och 
lär sig av varandra. Hwang och Nilssons resonemang får stöd av Säljö (2012) som beskriver 
att lärandet sett ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att den kunnige stöttar den som är 
mindre kunnig i olika sammanhang. Med tiden kan den mindre kunnige påverka lärandet 
genom att bli självständig i sin kunskapsutveckling. Att en individ är självständig innebär att 
denne har fått mycket stöttning och kan därmed klara sig på egen hand genom att bearbeta 
sina kunskaper. 
 

Modellering 
Barbara et al. (2014, s.25) beskriver att modellering innehåller två viktiga begrepp –
interaktion samt utvärdering – som i sin tur är viktiga i modellbaserad inlärning. Interaktion 
tar sin grund i det sociokulturella perspektivet där det beskrivs att eleverna lär sig bäst i det 
sociala sammanhanget. Walldéns (2019, s.288–289) skriver i sin avhandling hur lärarna 
anpassar sin undervisning för att bemöta elevers olikheter. Lärarna bemöter eleverna där de 
befinner sig och stöttar dem mot målet. Detta är ett syfte med modellering, nämligen att stötta 
eleverna på väg mot målet. Lärarna tar hänsyn till gruppen och gruppens förutsättningar och 
formar sin undervisning därefter. 
 
Skolverket (2011) har publicerat en skrift som handlar om modellerings betydelse för elevers 
kunskaper i främst ämnena natur och teknik. Denna text tar dock också upp modellering som 
ett generellt verktyg i alla ämnen. Skolverket (2011) fastslår att forskningen har börjat 
uppmärksamma betydelsen av att modellera. Modellera innebär att den kunnige utvecklar, 
prövar och förklarar med hjälp av modeller. Med modeller menas verktyg för att förklara hur 
saker och ting fungerar i en viss situation. Skolverket beskriver även att eleverna får en 
djupare förståelse genom att läraren modellerar för dem 
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METOD 
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis vad kvalitativ ansats och metod innebär, samt hur 
föreliggande uppsats kan relateras till denna forskningstradition. Därefter redogörs för 
studiens urval och hur intervjuer genomförts med studiens deltagare. Sedan diskuteras hur 
genomförandet av studien har tagit hänsyn till etiska principer. Därefter förs en diskussion 
kring undersökningens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis presenteras en beskrivning av 
hur det empiriska materialet har analyserats med hjälp av centrala begrepp från det 
sociokulturella perspektivet på lärande.  
 

Kvalitativ ansats och metod 
I föreliggande studie var det relevant att använda sig av en kvalitativ forskningsansats för att 
undersöka lärares tankar och reflektioner kring hur de arbetar med högläsningen i 
undervisningen för att främja elevers läsinlärning. Uppsatsen inriktades på att undersöka 
kvalitativt skilda sätt att arbeta med högläsning utifrån ett lärarperspektiv. Jag var inte 
intresserad av hur ofta lärarna arbetar med högläsningen eller om det finns statistiska samband 
mellan användningen av högläsning och elevers läsinlärning.  
 
Syftet med denna undersökning var att studera hur lärare i årskurs 1–3 arbetar med högläsning 
i undervisningen för att främja elevers läsinlärning. För att genomföra denna studie valde jag 
att ta utgångspunkt i en kvalitativ ansats. I en kvalitativ ansats är inte syftet att samla in data 
som sedan redovisas med hjälp av siffror; snarare är det att tolka och förstå ett fenomen 
utifrån personernas upplevelser. Stukat (2011, s. 45) beskriver att det är viktigt att välja en 
ansats som är relevant för undersökningens syfte och frågeställningar. 
 
Om intervju används som metod i en kvalitativ ansats kan man välja mellan semistrukturerad 
intervjumetod eller strukturerad intervju. Jag valde att använda mig av en semistrukturerad 
intervjumetod för att kunna ställa intervjufrågorna (se bilaga 1) i den ordning som passade 
bäst vid själva intervjutillfället, men även för att kunna ställa följdfrågor baserat på riktningen 
på deltagarnas svar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). Hade jag valt en strukturerad intervju 
eller enkätundersökning hade jag inte haft möjligheten att ställa följdfrågor och frågorna 
skulle ha ställts i en bestämd ordning. För att öka studiens giltighet kunde jag ha använt mig 
av observationer, men detta valdes bort på grund av tidsbrist och lärarnas möjligheter att ge 
mig tillgång till deras klassrum. 

Urval 
Fem lärare deltog i denna undersökning. De fem lärarna arbetar på lågstadiet på olika skolor i 
samma kommun. Urvalet skedde genom att jag skickade ett e-postmeddelande och missivbrev 
(se bilaga 2) till olika skolor i den utvalda kommunen samt att jag besökte skolorna för att 
hitta lärare som ville bli intervjuade. Bryman (2011, s. 392) skriver att ett målinriktat urval 
innebär att deltagarna väljs utifrån olika kriterier för att de ska vara relevanta för det 
undersökta området. Syftet med denna undersökning var att studera hur lärare i årskurs 1–3 
använder högläsningen för att utveckla elevers läsinlärning. Därför riktade jag mig bara till 
lärare som arbetar på lågstadiet för att den insamlade informationen skulle vara relevant för 
min studie. 
 
Lärare som medverkade i studien var: 
 
Lärare A har jobbat som lärare i 8 år. Hon är behörig i ämnena svenska 1–6, svenska som 
andraspråk 1–3 och matematik 1–6. Just nu undervisar hon i årskurs två. 
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Lärare B har jobbat som lärare i 30 år. Hon är behörig för alla ämnena för årskurs 1–3. Just nu 
arbetar hon i årskurs två.  
 
Lärare C har jobbat i 6 år. Hon är behörig i ämnena svenska, SO och idrott i årskurs 1–6 samt 
alla ämnen i årskurs 1–3. Just nu jobbar hon som resurs i årskurs ett och två. 
 
Lärare D har jobbat i 8 år. Hon är behörig i ämnena svenska, matematik, engelska och SO i 
årskurs 1–6. Just nu undervisar hon i årskurs ett.  
 
Lärare F har jobbat i 9 år. Hon är behörig i alla ämnena i årskurs 1–3. Just nu har hon en 
årskurs ett. 
  

Genomförande 
Innan intervjuerna genomfördes fick de medverkande lärarna ett missivbrev (se bilaga 2). I 
brevet beskrivs studiens syfte och intervjupersonens rättigheter kring sitt medverkande. När 
lärarna tackade ja till att medverka i en intervju bestämdes tid och plats. Intervjuerna 
genomfördes på deras arbetsplats. Genom att intervjua ansikte mot ansikte, fick jag en bild av 
hur respondenten beskrev sina arbetssätt med högläsningen, samt att det blev lättare att skapa 
en dialog med deltagaren. Kvale och Brinkmann (2014, s.170) framhåller vinsten med att 
möta den som blir intervjuad eftersom i början av intervjun kan den som blir  intervjuad 
känna sig stressad och nervös. Genom att visa intresse och nyfikenhet för den som blir 
intervjuad kan intervjun underlättas. 
 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 208) beskriver vidare att en god intervjuare känner till ämnet 
för att kunna hjälpa intervjupersonen att utveckla sin berättelse. Innan jag genomförde 
intervjuerna förberedde jag mig genom att läsa frågorna för mig själv för att känna mig säker 
när jag sedan intervjuade lärarna. Jag genomförde pilotintervjuer och genom dessa fick jag 
erfarenheter som senare bidrog till att jag upplevde mig trygg i min roll som intervjuare. När 
jag kände mig trygg och bekväm i min roll fanns möjligheten att skapa en god stämning 
mellan mig och deltagarna. På så sätt kunde jag bidra till att den som blev intervjuad kände 
sig trygg och bekväm med att samtala om sin upplevda verklighet. 
 
Under intervjuerna fick satt vi i ett grupprum för att inte bli störda av elever eller annan 
personal. Lärarna som skulle bli intervjuade blev först tillfrågade om deras tillåtelse att spela 
in intervjuerna. Sedan inleddes intervjuerna. Jag använde mig av en bandspelare för att spela 
in intervjuerna. Intervjun tog ungefär 30 minuter per deltagare. Bryman (2011, ss. 420–421) 
förespråkar vikten av att spela in intervjun för att sedan analysera det som är av intresse i en 
kvalitativ undersökning. Om man endast använder sig av papper och penna kan flera viktiga 
delar som intervjupersonen berättar  gå förlorade. Genom inspelningen kunde jag gå tillbaka 
och lyssna igenom svaren ett flertal gånger.  

Forskningsetiska principer  
Under studiens gång togs hänsyn till olika forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 
Dessa är samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet 
För de medverkande lärarna formulerades ett missivbrev (se bilaga 2) där studiens syfte och 
intervjupersonens rättigheter framgår. Cirka en vecka innan intervjuerna genomfördes 
skickades missivbrevet till de medverkande. I mitt arbete kommer varken specifika 
verksamheter eller  personer som har deltagit i studien att nämnas vid deras rätta namn. 
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Samtliga medverkande i studien fick fiktiva namn och skolornas namn förekommer inte i 
studien. Alla insamlade data kommer endast att användas i enlighet med studiens ändamål. 
Allt material förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer åt det. Röstinspelningen 
kommer att raderas efter det att arbetet avslutats. På så sätt uppfyller studien kraven för 
forskningsetiska principer. 

 
Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet betyder enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 14–15) tillförlighet. 
Reliabilitet rör hur tillförlitligt och relevant studiens resultat är i relation till studiens syfte. 
För att öka studiens reliabilitet genomfördes pilotintervjuer för att få reda på hur 
intervjufrågorna fungerade innan intervjuerna genomfördes. Trost och Hultåker (2007, s. 64) 
berättar att intervjuaren bör ställa intervjufrågorna på samma sätt till olika intervjupersoner 
för att öka studiens reliabilitet. Att undvika eller glömma bort att ställa vissa frågor leder till 
att forskaren inte får ett relevant och pålitligt resultat. Därför försökte jag att följa mina 
intervjufrågor och att ställa alla frågor, samt ställa dem på ungefär samma sätt för att öka 
studiens reliabilitet. 
 

Validitet 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 15) beskriver att validitet handlar om arbetets giltighet, det 
vill säga om en metod undersöker vad den påstås undersöka. Studiens syfte inriktar sig på 
lärarnas resonemang om deras arbetssätt i samband med högläsning. Genom att använda mig 
av semistrukturerade intervjuer skapades dialoger med de medverkande och jag fick tillfälle 
att få insikt i hur lärarna resonerar om deras arbetssätt. Genom att använda mig av verksamma 
lärare som informanter ökar uppsatsens validitet. För att försäkra mig om att inte missa vad 
lärarna berättade under intervjun gjordes en ljudupptagning av intervjuerna och detta var 
sedan gagnande vid analysen av deras svar. På så sätt kan studiens validitet ha stärkts. Jag har 
även beskrivit hur jag har gått tillväga för att samla in data för min studie och beskrivit 
studiens olika steg för att öka arbetets giltighet. 

 
Analys av det insamlade materialet 
Efter att jag genomfört alla intervjuer påbörjades transkriberingen av det insamlade 
materialet. Att transkribera intervjuerna underlättade sökandet av relevanta delar för min 
studie. Jag började transkriberingen genom att lyssna på de genomförda intervjuerna och 
skriva ut dem på papper för att veta vem som sade vad. Sedan läste jag igenom alla 
intervjuerna för att se vilka delar som verkade vara relevanta för studiens syfte, det vill säga 
delar som reflekterade hur lärare arbetar med högläsning i klassrummet. 
 
Under analysen försökte jag hitta mönster som svarade mot uppsatsens forskningsfrågor. För 
att få en bättre förståelse försökte jag flera gånger lyssna och läsa det insamlade materialet. 
Jag använde färgpennor för att markera likheter och skillnader i svaren och för att kunna 
skapa kategorier i relation till uppsatsens syfte. Kategorierna som uppstod handlar om lärarnas 
olika arbetssätt och strategier i samband med högläsning (forskningsfråga 1). För att 
undersöka huruvida dessa arbetssätt och strategier har potential att främja elevers läsinlärning 
(forskningsfråga 2) analyserades lärarnas utsagor med hjälp av relevanta begrepp från det 
sociokulturella perspektivet: artefakt, mediering, modellering, stöttning och den proximala 
utvecklingszonen. 
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RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras analysen av de genomförda intervjuerna. Resultatdelen är indelad i 
fyra kategorier: Att göra eleverna delaktiga i högläsningen, Att involvera föräldrar, 
Högläsning som formativ bedömning och Att förmedla lässtrategier. Dessa kategorier speglar 
lärares arbetssätt och metoder i samband med högläsning, samt hur deras strategier kan bidra 
till att främja elevers läsinlärning. 
 

Att göra eleverna delaktiga i högläsningen 
Flera av lärarna arbetar för att göra eleverna delaktiga i högläsningen. Lärarna använder dock 
något olika strategier för att eleverna ska bli delaktiga och få inflytande, även om de tycks 
vara överens om varför detta är viktigt för att främja deras läsinlärning. Lärare A beskriver 
exempelvis hur hen tar eleverna till skolbiblioteket för att dels hitta litteratur som kan 
engagera eleverna, dels för att eleverna själva ska få inflytande över de böcker som används i 
högläsningen: 
 

Eleverna har inflytande vi har ju eller vi brukar gå ner till biblioteket och våran bibliotekarie har 
oftast boktips om böcker sen om det är någon som har lånat en bok från biblioteket som de 
tycker är väldigt bra så kan man berätta om den. Är det fler som är sugna på den så har vi den 
som högläsningsbok. De har hämtat en bok hemifrån som är deras favoritbok och så har vi läst 
den. (Lärare B) 

 
Lärare B låter alltså inte enbart eleverna utöva inflytande över vilka böcker som väljs till 
högläsningstillfällena, utan läraren uppmuntrar även eleverna till att samtala kring och berätta 
om de böcker som de har valt. På så sätt blir eleverna delaktiga. Genom att läraren tar eleverna 
till biblioteket modellerar läraren dessutom hur man agerar i ett bibliotek; hur man hittar och 
lånar böcker. Detta kan därtill vara ett sätt att väcka nyfikenhet och intresse för läsning hos 
eleverna. Utan intresse för böcker och läsning blir det givetvis svårt att utveckla läsandet. Även 
lärare C tar med sig sina elever till biblioteket: 
 

Jag brukar fråga bibliotekarien och om hon har några tips. Jag vill ha nya böcker alltså. Om det 
är något nytt så försöker jag låna den. Det har hänt att elever som är duktiga läsare ibland tar 
hem böcker som vi har läst. Jag försöker hitta koppling mellan böcker och elever. Men de är så 
olika. (Lärare C) 

 
Som framgår ovan tycks lärare C vara inriktad på att böckerna ska utgå från elevernas 
intressen samt att eleverna ska utöva inflytande över vilka böcker som används i 
högläsningen. Detta kan tolkas som ett försök till att möta upp eleverna där de befinner sig, att 
läraren tar hänsyn till elevernas proximala utvecklingszon. Detta trots att läraren betonar att 
detta inte är särskilt enkelt.  
 
Under intervjuerna förekom även andra strategier för att göra eleverna delaktiga. Lärare A 
berättar exempelvis att hen försöker göra eleverna delaktiga genom samtal: 
 

Jag tror många lärare läser en bok där de bara läser och barnen bara lyssnar. Jag försöker läsa 
böcker som vi sedan tillsammans samtalar om. Syftet är ibland att eleverna ska få med sig 
lärdomar, exempelvis att vissa saker inte är okej att göra, genom att behandla detta ämne under 
samtalet skickar man ett budskap till dem. Det finns olika böcker som man kan välja. (Lärare A) 

 
Här ses ett tydligt exempel på att lärare A använder samtal under ett högläsningsmoment i 
vilket eleverna görs delaktiga. Enligt lärare A kan eleverna lära sig mycket av varandra när de 
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samtalar om boken. Samtal tycks också användas för att knyta an till elevernas förkunskaper 
och utmana dem i olika frågor och valet av böcker blir då viktigt för läraren, en artefakt som 
styr samtalets inriktning. 
 
Lärare C betonar vikten av motivation för att göra eleverna delaktiga i högläsningen. När 
eleverna är motiverade är de enligt lärare C också mer delaktiga och aktiva, och det kan i 
förlängningen öka deras eget intresse för läsning. 
 

Eleverna behöver motivation till att läsa och lyssna. De ska orka lyssna när man läser högt för 
dem. Därför ska man ha mysiga högläsningsmoment. Att man utgår från deras intresse är också 
ett sätt att motivera eleverna. Jag tycker att de är aktiva och intresserade. Sedan kan man se det 
är skillnad på genre exempelvis vi drog igång terminen med Lasse-Maja och det var 
jättespännande och nu läser en annan bok som är djupare och då är det jättelätt att tappa dem. 
(Lärare C) 

 
Lärare C nämner flera olika strategier som kan göra eleverna motiverade till att aktivt delta 
under högläsningen. Hen arbetar bland annat med miljön för att få till en ”mysig” 
högläsningsstund, och försöker hitta en genre som eleverna tycker om eller upplever som 
engagerande och spännande. Lärare C anpassar sig på detta vis till eleverna. 
 
 

Att involvera föräldrar 
Lärare A menar att det är viktigt att eleverna får chansen att bli lästa för hemma. Hen menar 
att högläsning är viktigast i de yngre åldrarna eftersom dessa elever ännu inte har ett utvecklat 
ordförråd. Att föräldrarna läser högt för sina barn har enligt lärare A stor betydelse för elevers 
språkinlärning: 
 

Jag tror att högläsningen måste in mer i de yngre åldrarna. Även hemma, att föräldrarna läser 
för sina barn, men jag har också sett olika studier som visar att detta minskar. Det har 
betydelse för barnens språkutveckling. (Lärare A) 

 
Lärare A menar att läsningen blir bättre när de har högläsning varje dag. Då får eleverna 
chans att utveckla sitt ordförråd. Läraren vill att föräldrarna ska avsätta tid och läsa för sina 
barn, men lärare A nämner dock inga konkreta arbetssätt för att involvera föräldrarna i 
undervisningen. Lärare B använder dock två olika strategier för att involvera föräldrarna: 
 

Det är viktigt, mycket viktigt att föräldrarna läser högt för sina barn. Jag vill att de ska göra det. 
En förälder fick stöd. Jag berättade hur man kunde samtala och väcka intresse hos barnet. 
Föräldern fick också boktips. (Lärare B)  

 
Lärare B vill uppmuntra föräldrar att läsa högt för sina barn. Respondenten berättar att man 
kan samarbeta med hemmet och föräldrar kan få tips om böcker och hur de kan samtala med 
barnen efter att de har läst boken tillsammans. Här stöttar läraren föräldrarna genom att bidra 
med idéer kring hur de kan samtala med sina barn och ger även tips på böcker som är 
anpassade till barnens nivå, det vill säga hur de kan möta barnen i deras proximala 
utvecklingszon. 
    

Vissa gånger hinner jag inte göra högläsning i klassrummet eftersom det kräver planering eller 
så har andra saker som man måste genomföra. Om barnen blir höglästa hemma då får de en 
extraträning. Jag tänker på elever som har svenska som andraspråk och elever med svårigheter 
för de är det viktigt att de får hjälpen hemma. (Lärare A) 
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Här framgår att lärare A vill genomföra högläsning i klassrummet men upplever att hen inte 
har den tid  som högläsningen kräver. Däremot uppmuntrar läraren föräldrar till elever som 
läser svenska som andraspråk om att högläsning är viktigt för eleverna som har svenska som 
andraspråk och elever med olika svårigheter. 
 
I övrigt anger lärarna flera olika anledningar till varför elever inte möter högläsning i hemmet. 
Lärare B menar exempelvis att det är många föräldrar som inte läser för sina barn. De jobbar 
och när de är hemma är de trötta. Lärare B menar att det inte är bra att föräldrarna inte läser 
för sina barn. Framför allt elever som är yngre behöver mycket stöttning såväl hemma som i 
skolan. 
 

Ja, det är många föräldrar som inte har tid för det, alltså läsa för sina barn. Det är inte bra. Barn 
behöver hjälp både i skolan och hemma. Nu för tiden jobbar oftast båda föräldrarna, de är trötta 
när de är hemma. (Lärare B)  

 
Lärare B vill att föräldrarna också ska vara delaktiga i sina barns läsutveckling. Hen betonar 
vikten av att barnen blir lästa för hemma också. Läraren poängterar dock att föräldrar överlag 
inte har särskilt mycket tid att avsätta och att de oftast är trötta efter en lång arbetsdag. 
 

Högläsning som formativ bedömning 
Lärare A berättar att hen använder högläsningen som en sorts formativ bedömning. 
Respondenten säkerställer att alla elever är aktiva under högläsningen och använder sedan 
olika strategier för att få insikt i om alla följer med och förstår bokens innehåll. Lärare A 
använder sig exempelvis av glasspinnar som styr vem av eleverna som får ordet när de 
samtalar om böckerna i högläsningen. Hen menar att elever som är tysta då får en chans att 
uttrycka sina åsikter. Detta är ett sätt för hen som lärare att få insikt i elevernas olika 
tankegångar och kunskaper. 
 

Jag försöker se till att eleverna är inkluderade och delaktiga. Jag brukar använda mig av 
glasspinnar för att eleverna ska komma till tals. Genom detta kan jag se om eleven hänger med 
berättelsen, samt hur hens tankegångar är. Detta blir en slags bedömning som jag gör och ibland 
utmanar jag eleverna genom att de inte får svaret direkt från texten. (Lärare A) 

 
Lärare A använder glasspinnar som artefakt för att elever ska komma till tals. Genom detta får 
läraren insikt i vad eleverna kan och inte kan; därefter kan läraren anpassa sin undervisning 
till deras nivå. Detta kan tolkas som att läraren skaffar sig kunskaper som är nödvändiga för 
att kunna möta eleverna där de befinner sig och ge återkoppling som svarar mot deras nivå. 
Högläsning som formativ bedömning blir ett sätt för att identifiera och ta hänsyn till elevernas 
proximala utvecklingszon.  
 
Lärare C berättar att elever som har svenska som andraspråk får möjlighet att komma till tals 
och utrycka sina åsikter när de har samtal om en bok som har använts i högläsningen. Läraren 
menar att det då blir lättare för hen att bedöma var dessa elever befinner sig i sin utveckling 
och hur de formulerar sig i tal. Med detta som grund kan läraren får en uppfattning om eleven. 
 

Jag har några elever som har svenska som andraspråk. Vi brukar ha samtal efter vi har läst 
boken så jag kan se hur de tänker, vilka erfarenheter de har och hur de formulerar sig. Så jag 
tycker det är ett sätt att se var jag har dem. (Lärare C) 
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Samtal tycks vara en viktig strategi för lärare C för att kunna identifiera var eleverna befinner 
sig, vilka kunskaper och erfarenheter de har. Lärarens insikt i elevernas behov ligger sedan till 
grund för hur hen utformar undervisningen. På så sätt blir högläsningen en del av en formativ 
process, som tycks ha som mål att utgå från elevernas proximala utvecklingszon. 
 
Lärare D betonar vikten av att stanna vid ord som är okända eller svåra för eleverna i samband 
med högläsningen. 

 
Deras språk påverkas väldigt mycket i och med att vi stannar väldigt mycket om ord som 
eleverna inte förstår. De blir medvetna om hur språket låter. De får förklaringar kring olika ord 
och är aktiva. Jag kanske kan visa på ett sätt som gör det lättare för förståelsen. (Lärare D) 

 
Genom att samtala kring okända ord blir eleverna enligt lärare D medvetna om språket och 
det blir också lättare för dem att förstå texten. Eleverna tycks följa med bättre och de blir 
också mer aktiva under högläsningen. Genom att stanna upp och förklara obekanta ord stöttar 
lärare D sina elever. Läraren modellerar dessutom genom att visa för sina elever hur ord 
uttalas och låter.  
 

Att förmedla lässtrategier 
Att förmedla lässtrategier är ett arbetssätt som används i samband med högläsning. Lärare A 
berättar att hen själv både visar och ger eleverna redskap för hur olika slags texter läses och 
förstås.  
  

Syftet är nå djupare i texten, ge eller lära barnen olika verktyg för att hantera en text på egen 
hand. Modellera för eleverna hur man kan förstå en text för det handlar om läsförståelse. Ge 
barnen olika verktyg för att kunna tränga igenom eller bryta upp texten. Hjälper de för att de ska 
läsa mellan raderna, dra egna slutsatser, göra förutsägelser. Det är ju det som hjälper barnen 
med högläsningen. (Lärare A) 

  
Lärare A stannar upp i samband med högläsningen och försöker förmedla olika lässtrategier 
till sina elever. Dessa strategier kan ses som artefakter som hjälper eleverna att hantera 
läsningen och underlättar deras läsinlärning. Läraren visar dessutom dessa olika lässtrategier 
genom att modellera dem för eleverna på olika sätt. 
 
Även lärare C använder högläsningen som ett forum för att förmedla lässtrategier till eleverna 
och specifikt vad det gäller att kunna förutspå och resonera kring vad en bok handlar om: 
 

Innan man går in i text tycker jag är väldigt viktigt att prata om vad tror ni att den handlar om 
genom att visa framsidan bara med bilder, eller man kan visa vad den heter. Man kan göra på 
väldigt många olika sätt. Jag brukar faktiskt använda alla de delarna när jag har högläsning. 
(Lärare C) 

 
Lärare C använder olika frågor för att uppmuntra eleverna att fundera kring innehållet i de 
böcker som tas upp i högläsningen. Detta kan ses som stöttning, något som läraren gör för att 
få eleverna att vara med på spåret inför högläsningen. Omedvetet tycks läraren också 
modellera en lässtrategi för eleverna som handlar om att förutspå vad en bok handlar om. 
 
Langers föreställningsvärld har lärare A nämnt som innebär att det finns fyra faser som rör 
läsarens interaktion med texten. Langers föreställningsvärld utgår från läsarens förståelse vid 
en tidpunkt eller under en pågående process. 
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Jag brukar använda Langers modell. Olika faser den använder jag jättemycket. Först pratar vi 
om själva boken vad kommer att handla om och samlar in elevernas egna erfarenheter sedan 
läser vi därefter gör olika kopplingar till texten sedan diskuterar vi tillsammans utifrån elevernas 
tankar kring texten. Sedan objektifierar oss gentemot texten. Vi bearbetar texten under 
högläsningen. Den är ganska tydlig för att man själv blir medveten om vilka faser man hoppar 
in och ur. (Lärare A) 

 
Lärare A vill förmedla en strategi som heter Langers modell. Läraren använder även strategin 
för att underlätta hens arbetssätt. Detta kan ses som en artefakt som underlättar både för 
läraren och eleverna att hantera en text. 
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DISKUSSION 
I det här avsnittet diskuteras och jämförs studiens resultat med tidigare forskning. 
Resultatdiskussionen belyser studiens två forskningsfrågor, det vill säga lärares arbetssätt i 
samband med högläsning och hur dessa kan främja elevers läsinlärning. Avslutningsvis 
diskuteras studiens genomförande och resultatets implikationer för undervisning och vidare 
forskning inom området. 
 

Vilka metoder använder lärare för att främja läsinlärning? 
Utifrån resultatet framkommer att deltagarna arbetar med högläsningen på flera olika sätt. Ett 
av arbetssätten är att göra eleverna delaktiga. Lärare A menar att eleverna kan göras delaktiga 
genom att till exempel välja högläsningsböcker. Lärare B berättar att eleverna blir delaktiga 
genom att samtala. Detta är i överensstämmelse med Dominkovic, Erikson och Fellenius 
(2006, s. 14), som menar att högläsning är en gemensam upplevelse och ett sätt att låta 
eleverna komma till tals där de uttrycker sina åsikter och delar med sig av sina erfarenheter. 
De samtal som uppstår under högläsningen kan enligt författarna leda till ett rikare ordförråd 
Enligt det centrala innehållet i Lgr 11 (2011, ss. 223–224) beskrivs också att genom 
undervisning ska eleverna ges tillfälle att träna på att tala och att återberätta den lästa texten i 
olika samtalssituationer. 
 
De intervjuade lärarna är överens om att diskussioner och samtal stimulerar elevers lärande 
och har en stor betydelse för deras läsinlärning. Det ger barnen lust att läsa. Detta får stöd av 
Wiseman (2010, s. 432) som beskriver att ett klassrum där eleverna kommer till tals och 
uttrycker sina åsikter kring den lästa texten bidrar till att högläsningen blir effektiv och i sin 
tur leder till att elevernas läsinlärning stöds. Alla de intervjuade lärarna arbetar med 
högläsning genom att samtala om innehållet i texten och eleverna kommer till tals under 
högläsningen. En av deltagare menar att hen använder sig av glasspinnar för att eleverna ska 
komma till tals. En annan lärare menade att hen brukar ta med sig olika redskap som är 
kopplade till texten för att göra eleverna mer intresserade. Detta stämmer bra med vad Säljö 
(2010) beskriver att individen använder sig av olika artefakter för att utforska och förstå 
fenomenet. Körling (2012) beskriver under högläsning kan lärarna ha med sig olika leksaker 
som är kopplade till berättelsen eller något annat för att väcka intresse. Deltagarna i studien 
menar att genom att visa framsidan eller bilderna i boken kan öka elevernas motivation till 
högläsning.  
 
Aukerman och Chambers-Schuldt (2015) beskriver vikten av ett klassrumsklimat som tillåter 
att eleverna kan uttrycka sina åsikter utan att vara rädda. Ingen av lärarna berättade hur hen 
organiserar eleverna under ett högläsningsmoment för att få till stånd ett sådant klimat. 
Eleverna har behov av att uttrycka sina tankar och erfarenheter under ett högläsningsmoment 
utan att vara rädda för. Å andra sidan använder lärarna högläsning för att få insikt i elevernas 
kunskaper. En av deltagarna berättade att hen brukar kontrollera om eleverna följer med i 
berättelsen, samt hur hens tankegångar är. Om inte eleven känner sig trygg och bekväm under 
ett högläsningsmoment kan läraren sannolikt inte få en rättvis bild av vad eleven egentligen 
kan. 
 
Det är inte bara elevers läsning och språk som utvecklas genom att använda högläsningen. 
Elevers tänkande och känslor utvecklas också, berättar en av lärarna. Olika böcker har olika 
budskap; för att elever ska förstå de budskapen krävs det att den kunnige tillsammans med 
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sina elever diskuterar och för sina reflektioner tillsammans med dem. När elever diskuterar får 
de möjlighet att koppla innehållet till sig själva, det vill säga att koppla till sina egna 
erfarenheter, och får på så sätt en djupare förståelse för innehållet. Detta stämmer överens 
med vad De Naeghel & Van Keer (2013) redogör att lärarens kompetens och intresse är 
grunden för ett lyckat högläsningsmoment för att öka elevernas motivation för läsningen. 
Lärarna i föreliggande studie menar att eleverna kan lära sig mycket av varandra när de 
samtalar om boken. Alla lärare anser att samtal är viktigt för att göra eleverna delaktiga samt 
bearbeta texten vid högläsning.  
 
De intervjuade lärarna menar att föräldrar inte läser högt för sina barn på samma sätt som det 
var förr i tiden. Lärarna berättar att eleverna behöver bli höglästa för hemma eftersom det inte 
räcker att läsa högt enbart i skolan. Klein, Biedinger och Becker (2014) beskriver också att 
föräldrarna bör läsa högt för sina barn. Detta gynnar enligt författarna barnens läsning. I sin 
studie beskriver Alatalo (2011) att högläsningen är effektiv för elever som är i början av sin 
läsinlärning, och genom högläsningen utvecklar de bland annat ett stort ordförråd samt blir 
mer intresserade av att läsa. Av denna studies resultat framkommer att lärare involverar 
föräldrar genom att bidra med idéer kring hur de kan samtala med sina barn och de ger även 
tips på böcker som är anpassade till barnens nivå 
 
I de insamlade data förekom olika lässtrategier som de intervjuade lärarna använder sig av i 
sin dagliga undervisning. De menar att genom högläsning förmedlar de lässtrategier som 
duktiga läsare använder sig av när de läser en text. Det finns en variation mellan lärarnas 
användning av lässtrategier. Lärare A berättar att hen brukar stanna upp under högläsningen 
och modellerar lässtrategier för eleverna. Frost (2002) och Westlund (2012) anser att 
lässtrategier underlättar läsningen och tolkningen av böcker samt dessutom bidrar till att öka 
motivationen till att läsa. Författarna skriver att om elever förstår det som de har lyssnat till 
eller läst ökar deras intresse för att läsa. Författarna är överens om att läsförståelse är en viktig 
aspekt av läsinlärningsprocessen. Det är dock osäkert om barnen förstår hur hen ska tillämpa 
strategin vid sin egen läsning. Då är det viktigt att läraren är tydlig och har djupa kunskaper 
om metoden som ska förmedlas genom högläsning. 
 
När det gäller lässtrategier påpekar Kragler, Martin och Schreier (2015) att det finns olika 
bekymmer kring hur lärarna använder sig av lässtrategier när de ska introducera dem för 
barnen. Enligt författarna lägger lärarna i studien för mycket tid på att tala om strategierna i 
stället för att lägga mer fokus på explicit modellering, det vill säga hur de används. 
Författarna menar även att en avsaknad av samtal och diskussioner om texterna som läses kan 
leda till att eleverna inte utvecklar läsbeteenden som är utmärkande för en god läsare. En av 
deltagarna menar att hen inte hinner ha högläsning i klassrummet eftersom det kräver 
planering eller så har hen andra saker som de måste genomföra. Det är då av vikt att lärarna 
har tid för planeringen inför högläsning för att detta ska främja elevers läsinlärning. Björk och  
Liberg (1996) förespråkar att läraren behöver organisera sin undervisning på så sätt att det 
alltid finns tid för högläsning. Författarna menar att det gynnar eleverna att ha högläsning 
varje dag och att ha en etablerad struktur och rutin för det. 
 
I resultatet framkom att en lärare visar framsidan på boken och bilderna i samband med 
högläsningen för att eleverna sedan ska bli nyfikna på vad boken handlar om. Läraren 
uppmuntrar dessutom eleverna att förutspå innehållet. Detta är i överensstämmelse med 
Chambers (2011) som beskriver att för att eleverna ska bli mer intresserade och förstärka 
deras förståelse kan lärarna bjuda in dem genom att ställa frågor eller samtala om innehållet. 
Med rätt stöttning under högläsning kan lärande gynnas. Cooter och Reutzel (2013) skriver att 
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goda förutsättningar för läsning huvudsakligen handlar om att läraren själv skapar goda 
förutsättningar för elevers olika lärandebehov. Goda förutsättningar kan bland annat betyda 
att läraren tar hänsyn till elevers olika förutsättningar. En tanke som dök upp hos mig efter 
intervjuerna var att de intervjuade lärarna i denna studie berättade att de försöker att arbeta 
med högläsning, men de nämnde inte hur elevers olikheter bemöts under eller efter 
högläsning. De understryker dock vikten av att hitta böcker som är anpassade till 
elevgruppens nivå, deras proximala utvecklingszon.  
 
Enligt lärarna i studien tillägnar eleverna sig nya ord genom högläsning. Genom högläsning 
får eleverna ett rikare ordförråd, möjlighet att höra språket, hur språket är uppbyggt och hur 
olika ord används i olika sammanhang. Detta är i överensstämmelse med Westlund (2012), 
som menar att genom högläsningen får eleverna ett rikare ordförråd. Alatalo (2011) menar att 
högläsningen är effektiv för elever som är i början av sin inlärning; genom högläsning får de 
ett större ordförråd. När det gäller hur elevers ordförråd utvecklas finns en likhet med tidigare 
forskning. Den tidigare forskningen menar att högläsning utvidgar elevers ordkunskap och att 
ett rikare ordförråd underlättar läsningen. Vygotskij berättar att språk är människans främsta 
redskap. Individer utvecklar sitt språk genom att vara i interaktion med andra, enligt Säljö 
(2010). Högläsningsböcker är i detta fall redskap för att främja elevers läsinlärning. 
 

Metoddiskussion 
För att uppfylla studiens syfte användes semistrukturerade intervjuer som ett redskap för att 
samla in data. Studiens syfte handlar om hur lärare i årskurs 1–3 arbetar med högläsning i 
undervisningen för att främja elevers läsinlärning. Genom semistrukturerade intervjuer fick 
jag möjlighet att skapa dialoger med de medverkande. 
 
Att observera lärare och elever hade också varit en användbar metod för att uppfylla 
undersökningens syfte. Anledningen till att intervju valdes som metod var att det gav mig 
möjlighet att ställa frågor om det var något jag inte riktigt hade förstått. Genom att genomföra 
observationer i de medverkande lärarnas klassrum skulle jag ha kunnat analysera om det finns 
någon skillnad i lärarnas tal om och deras konkreta genomförande av högläsningsmoment. Jag 
skulle också ha fått tillfälle att observera hur elevernas delaktighet är och hur lärarna inbjuder 
elever till att vara delaktiga.  
 
Genom enkätundersökning skulle jag ha fått många deltagare i min studie, men då hade jag 
inte kunnat ställa följdfrågor. Jag hade dessutom kunnat få större variation och spridning vad 
det gäller ålder, kön och erfarenhet, samt även geografisk spridning. Men jag hade sannolikt 
inte fått fördjupad insikt i lärarnas tankar och erfarenheter kring högläsning. Intervjuer var 
därför att föredra. Genom pilotintervjuerna kunde jag dessutom att testa om mina frågor var 
relevanta i förhållande till min undersöknings syfte, och jag fick också uppslag till olika 
följdfrågor som jag sedan använde mig av. Jag tränade även på hur jag skulle ställa mina 
frågor under intervjutillfällena. Intervjufrågorna ställdes på ungefär samma sätt till deltagarna. 
Deltagarna gick med på att intervjuerna spelades in, på så sätt försäkrade jag mig om att jag 
inte skulle missa någon av deltagarnas åsikter.  
 
Jag intervjuade fem lärare från olika skolor. Det finns variation i val av medverkande. En del 
av deltagarna undervisar i årskurs ett och andra i årskurs två. Några har jobbat längre och 
andra har några års erfarenheter. Dessutom finns en som arbetar som resurs i klassrummet.  
Detta kan vara en orsak till att de svarade olika om hur de använder högläsningen för att 
främja elevers läsinlärning.  De undervisar i olika ämnen vilket kan medföra att högläsning 
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kanske inte används i olika ämnen och lärarna kanske inte arbetar med högläsning på samma 
sätt eftersom det finns olika arbetsområden i olika ämnen där högläsningen kan användas på 
ett annat sätt än det traditionella.  

 

Implikationer för undervisning och vidare studier 
I denna undersökning studerades hur lärare i årskurs 1–3 använder högläsning för att främja 
elevers läsinlärning. Studiens resultat visar att vissa lärare försöker att använda högläsning så 
mycket som möjligt för att öka intresset för läsningen och utveckla elevers kunskaper om 
själva språket. De intervjuade lärarna menar att högläsning är ett viktigt arbetssätt för att 
utveckla elevers läsinlärning. Genom högläsning får elever möjlighet att höra språket och hur 
det låter och är uppbyggt. De får ett rikare ordförråd och högläsningen ökar deras motivation 
till att läsa böcker. Vidare lär de sig olika strategier för att hantera själva läsandet. Det som är 
mindre bra med högläsningen enligt de intervjuade lärarna är att de anser att de inte har 
tillräckligt mycket tid för att både läsa och samtala. 
 
Jag har kommit fram till att de som jobbar med barn är mer eller mindre medvetna om 
högläsningens betydelse för barns läsinlärning. De intervjuade lärarna är eniga om att 
högläsning hjälper elever att utveckla sitt ordförråd och främjar läsinlärningen. Lärarna 
upplever att tidsbristen kan vara ett hinder för de att arbeta med högläsningen.  Jag hoppas att 
verksamma lärare och blivande lärare som har läst denna studie kommer att lägga tid på 
högläsning och kan prioritera den i sitt vardagliga arbete eftersom den erbjuder många 
möjligheter till elevers kunskapsinlärning, inte bara läsinlärning. I de senaste 
undersökningarna framgår det att dagens barn inte möter högläsning i hemmet i samma 
utsträckning som förr i tiden. Av den anledningen kan och bör kanske högläsningen 
prioriteras mer i skolan. Det är även viktigt att lärarna känner sig bekväma och kompetenta 
för att genomföra ett högläsningsmoment, på så sätt kan de ofta välja högläsningen som ett 
redskap i sin undervisning.  
 
För att genomföra högläsning är det viktigt att skapa en klassrumsmiljö där eleverna kan 
uttrycka sig utan att vara rädd.  Klassrumsmiljö måste tillåta att eleverna att komma till tals 
och tar del av varandras erfarenheter och kunskaper. Samspel mellan lärare och elever är 
viktiga på så sätt kan läraren få insikt i elevernas kunskaper och göra en bedömning utifrån 
vad eleven har visat. Vissa av deltagarna beskrev att de använder bibliotekarie som hjälp för 
val av högläsningsböcker. Detta kan vara ett bra sätt att välja en lämplig bok eller den senaste 
boken som har kommit ut som kan väcka elevers intresse.  Sedan har bibliotekarie en annan 
utbildning vilket kan medföra samarbetet mellan bibliotekarie och läraren kan förstärka 
högläsningens effekt på elevers läsinlärning.  
 
Vidare forskning inom detta skulle exempelvis kunna vara att undersöka hur lärarna arbetar 
med högläsning i olika ämnen. Vilka skillnader upplever lärarna mellan olika genrer när de 
högläser för eleverna? Hur inkluderas elever med olika svårigheter i ett högläsningsmoment? 
Framtida studier skulle också kunna kombinera intervjuer med observationer för att få ett 
rikare och kanske mer tillförlitligt underlag gällande hur lärare arbetar med högläsning. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor  
 
● Vad har du för behörigheter för att undervisa? 

 
● Hur länge har du jobbat som verksam lärare? 

 
● I vilken årskurs jobbar du ? 

 
● Vad är syftet med högläsning, anser du? 

 
● I vilken utsträckning använder du dig av högläsning? 

 
● Vart hämtar du dina högläsningslitteratur? I vilket syfte väljs böcker? Har eleverna 

inflyttande på val av böcker? 
 
● Hur förbereder du dig inför en högläsningslektion? 

 
● Vilka lässtrategier använder du dig av under högläsningen?  

 
- I så fall vilka? Ställa frågor, Rt modellen, etc.  

 
● Hur designer du ditt klassrum när du ska ha en högläsning? 

 
● Hur stöttar du dina elever under ett högläsnings moment? 

 
● Hur är elevernas delaktigheter under ett högläsnings moment? 

 
●  Hur inleder och avslutas ett högläsnings moment?  

 
● Vad gör eleverna efter ett högläsnings moment? 

 
● På vilket sätt anser du högläsning påverkar elevernas språkutveckling? 

 
● I vilken utsträckning förekommer tystläsning i klassrummet? Syftet? 

 
● Hur förhåller du dig till läroplanen när du ska genomföra ett högläsnings moment?   

 
● Finns det något du vill tilläga om högläsning? 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Bilaga 2 
 
 
Missivbrev  
                                                                                    
17-11-2017  
 
Till dig som undervisar i ämnet svenska.  
 
Jag är en lärarstudent med inriktning mot årskurs 1-3. Jag är inne i min sista termin på 
Campus Varberg vid Högskolan Borås. Jag skriver mitt examensarbete som handlar om 
högläsning. Syftet med min uppsats är att forska om hur lärarna som undervisar i årskurs 1-3 
beskriver högläsningens påverkan på elevers språkutveckling.  
 
För att jag ska få en djupare insikt i det valde området så anser jag att de verksamma 
pedagogernas tankar och erfarenheter har avgörande betydelse för min uppsats. Jag vill därför 
gärna genomföra en intervju med dig under veckorna 48-49. Intervjuerna kommer att ta 
ungefär 30-40 minuter. Jag hoppas att du har tid och möjlighet att medverka i en intervju. 
Under hela mitt examensarbetes gång kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Deltagande i intervjun är frivilligt och du har möjlighet att avbryta 
ditt deltagande. I studien kommer du även få ett fiktivt namn för att inte bli identifierad. All 
insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att enbart användas 
i mitt examensarbete. Om du har några frågor eller funderingar kring ditt deltagande så få du 
gärna hör av dig till mig eller till min handledare.  
 
Jag hoppas att du vill medverka i min studie! Svara till nedanstående adress senast onsdagen 
den 22 november. 
 
 
Med vänlig hälsningar Hikmet. 
 
Student  
Hikmet Celikkaya        XXXXXX@student.hb.se 
 
 
Handledare  
 
Elisabeth Persson       XXXXXX@hb.se   
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