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Sammanfattning 

Bakgrund: 

Tidigare forskning visar på att högläsning har en positiv inverkan på elevers utveckling. 

Genom att eleverna får lyssna till högläsning kan de bland annat förbättra läsförståelsen samt 

öka ordförrådet och lusten att läsa på egen hand. För att nå denna utveckling kräver det dock 

att högläsningen kopplas till meningsfulla samtal och aktiviteter, högläsningen måste 

bearbetas för att någon effekt ska uppkomma. Här spelar föräldrar och lärare en viktig roll för 

eleverna och det tyder på att en god samverkan däremellan är en viktig aspekt. Då många 

elever idag inte får ta del av högläsning i hemmet bär skolan ansvaret att försöka förmedla 

högläsningens betydelse till vårdnadshavare samtidigt som de ska ge eleverna tiden åt att 

uppleva högläsningen i skolverksamheten. 

Syftet  
Syftet som ligger som grund för denna studie är hur lärare för de yngre åldrarna arbetar med 

högläsning i sin undervisning samt vilken uppfattning lärare har angående högläsning och 

vilken påverkan de uppfattar att den har på elever. Syftet utvidgas även av frågeställningar 

som berör lärarnas arbete kring högläsning, val av genrer samt samverkan mellan lärare och 

hemmet.  

Metod 

Studien bygger på kvalitativ intervju med inspiration av fenomenografisk ansats, vilket 

fokuserar på människor uppfattningar av olika fenomen. Fyra verksamma lärare i årskurs 1-3 

har intervjuats utifrån en semistrukturerad intervju.  

Resultat 

Resultatet visar att lärarna nästan dagligen använder sig av högläsning och de menar på att 

högläsningen har en positiv påverkan på elevers ordförråd och läsförståelse. Lärarna uppfattar 

även att högläsningen ökar elevernas läslust. Samtliga respondenter tillämpar lässtrategin 

läsfixarna i samband med högläsningen vilket gör att de bjuder in eleverna att samtala, 

diskutera och ställa frågor till de lästa. Samtidigt som det är ett kommunikativt klassrum där 

det ska vara en lärande miljö tillämpas även högläsningen för att ge eleverna en kravlös 

läsupplevelse. Eleverna ska få möjlighet att slappna av och njuta av en bok. Engagemang runt 

högläsningen är en viktig aspekt som även blir belyst i resultatet. 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Susanne Björkdahl Ordell som uppmuntrat och 

väglett mig i denna arbetsprocess. Utan detta stöd hade denna studie aldrig varit där den är 

idag. Ett varmt tack till de som står mig nära och som visat förståelse och gett mig extra 

styrka under denna tid. 

Jag vill även sända ett stort tack till de lärare som deltagit i studien och delat med sig av sina 

erfarenheter, uppfattningar och kunskaper. Ert bidrag har gett mig ett rikt material att utgå 

ifrån samtidigt som det även har gett mig nya insikter om hur jag själv som lärare vill forma 

mitt arbete runt högläsningen. 

 

 

 

Emelie Jakobsson 
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1. Inledning  
Denna studie syftar till att undersöka hur lärare för de yngre åldrarna arbetar med högläsning i 

sin undervisning och vilka uppfattningar lärare har angående högläsningen och vilken 

påverkan de uppfattar att den har på eleverna. I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (2011) benämns inte högläsningen utan det är snarare upp till varje enskild 

lärare att tillämpa högläsningen i den grad de anser är nödvändigt. 

Samtidigt visar forskning på att högläsningen har en betydande roll för barnets tidiga 

språkutveckling men idag sjunker högläsningen i de svenska hemmen stadigt. Mellan åren 

1984 och 2003 visade Mediamätningen i Skandinavien AB:s undersökningar att föräldrars 

intresse att läsa för sina barn hade sjunkit från 80 procent till 74 procent. I samarbete med 

barnkulturhuset Junibacken utförde Läsrörelsen 2012 en riksreprenstativ undersökning med 

föräldrar med barn i åldern 0-9 år. Studien syftade till att ta reda på i vilken riktning 

högläsningen i hemmet utvecklades i. Resultatet visade att endast 35 procent av de 

medverkande föräldrarna dagligen läste för sina barn vilket är en stor nedgång från tidigare 

undersökningar (Läsrörelsen, 2012). Samtidigt visar den internationella studien PIRLS 2011 

(Skolverket, 2012, s.6) en trend på att läsförmågan bland svenska elever i årskurs 4 försämras, 

speciellt är det läsförmågan rörande sakprosa som sjunkit.  

Själv minns jag hur jag som barn fick njuta av godnattsagor som mamma eller pappa läste för 

mig och mina syskon. Ivrigt lyssnade man till varje ord och granskade bilderna som fanns där. 

Jag minns även hur min lärare högläste för mig och mina klasskamrater när vi gick i årkurs 4. 

Alla elever satt som levande ljus och sög in varje ord och varje händelse som utspelade sig i 

boken om Harry Potter. Vissa saker minns man tydligt ifrån sin barndom och högläsningen är 

för mig något som än idag lyser med sin klarhet. Jag har en uppfattning om att högläsningen 

såväl som de förebilder jag haft tillgång till under min uppväxt har varit av stor betydelse för 

mig i min språkutveckling. Frågan jag kan ställa mig nu i vuxen ålder är vilket syfte mina 

tidigare lärare och mina föräldrar hade med högläsningen. Var det endast en tid avsatt för 

avkoppling eller låg ett lärande syfte till grund för högläsningen?  
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2. Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 arbetar med högläsning i sin 

undervisning. Studien syftar även till att undersöka lärares uppfattningar om högläsning och 

vilken påverkan de uppfattar att den har på eleverna. 

2.1 Frågeställning 

 Vilka strategier och metoder beskriver lärarna att de tillämpar i samband med 

högläsningstillfällen? 

 Vilka genrer beskriver lärarna att de använder sig av vid högläsning?  

 Hur beskriver lärarna att samverkan mellan lärare och hemmet ser ut gällande 

högläsning?  
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3. Forskningsöversikt 
I detta kapitel presenteras inledningsvis PIRLS undersökning vilket utgör den problematik 

studien vilar på. Därefter följer en presentation av Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, LGR 11, med fokus på ämnet svenska. Den litteratur och 

tidigare forskning som ligger som grund för denna studie har kritiskt granskats. 

Forskningsstudier har även kontrollerats i Ulrich med anledning att få vetskap om studierna är 

vetenskapligt granskade. Den litteratur och forskning som presenteras i denna studie används 

eftersom det är relevant för studiens syfte och berör området högläsning i olika infallsvinklar. 

Det har varit problematiskt att finna forskning som ställer sig kritiska till högläsningen vilket 

gör att forskningsöversikten framhåller en generellt positiv syn på högläsning och den 

påverkan den ger barn. 

3.1 PIRLS 
PIRLS, som står för Progress in International Reading Literacy Study, är en internationell 

undersökning som mäter läsförmågan bland elever i årskurs 4. PIRLS undersökning från 2011 

(Skolverket, 2012,  ss.6-8) visar en trend på att läsförmågan bland svenska elever i årskurs 4 

försämras. Tidigare har PIRLS-studier inte presenterat någon skillnad gällande läsförståelse 

men i undersökningen 2011 visar det sig att nedgången i läsförmåga främst beror på 

sakprosatexter. PIRLS studie visar även att läsförståelsen sjunkit gällande skönlitterära texter. 

Dock är det en marginell försämring. Svenska elevers nedgång i läsförmåga kan på så sätt 

förklaras av en försämrad läsförståelse gällande sakprosa. Undersökningen visar även att 

flickor läser bättre än pojkar, vilket även framkommer i de flesta andra deltagande länder. 

Däremot framkommer det att skillnaden mellan flickors och pojkars läsförståelse har minskat 

sedan tidigare resultat dock genom att flickors resultat i läsning försämrats mer än pojkarnas. 

PILRS uttrycker en oro angående svenska elevers användning av lässtrategier. Elever behöver 

tydliga lässtrategier för att kunna öka och utveckla avkodning såväl som förståelsearbete. 

Trots att användningen av lässtrategier har ökat sedan 2001 är det fortfarande färre elever i 

Sverige som tillämpar olika slag lässtrategier i jämförelse med andra länder. 

PIRLS undersökning visar att flickor läser oftare än pojkar och att andelen som tycker om att 

läsa även är större. Inställningen till läsning har betydelse för elevers läsförmåga och de 

elevgrupper som ägnar mer tid åt läsning och tycker det är roligt har även ett högre 

läsprovsresultat (Skolverket, 2012, s.90). 

I PIRLS 2011 har en generell förskjutning skett över alla läsfärdighetsnivåer då färre elever 

presterar på den höga och avancerade nivån och fler på den medelhöga och elementära jämfört 

med 2001 och 2006. Att allt färre elever i årskurs 4 når upp till den höga och avancerade 

läsfärdighetsnivån innebär att de i mindre grad klarar av de mer komplexa och språkligt 

avancerade sätten att bygga en förståelse av det de läser. Det är viktigt att fokusera på frågan kring 

hur arbetet med mer avancerade läsprocesser kan främjas i skolan. (Skolverket, 2012, s.9) 

3.2 Läroplanen 
Då min studie bland annat berör att undersöka hur lärare använder sig av högläsning i sin 

undervisning redogör jag för de riktlinjer de måste förhålla sig till enligt läroplanen. I läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) framkommer det inga krav om att 

högläsning ska bedrivas i verksamheten, däremot kan det användes som ett verktyg för att nå 

de mål och krav som ställs. Enligt läroplanen (Skolverket 2011, s.223) ska undervisning i 

ämnet svenska bidra till att stimulera elevernas intresse för att läsa. Undervisningen ska 

dessutom ge eleverna förutsättning att utveckla sina kunskaper om hur man formulerar sina 

åsikter och tankar till olika slags texter. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att 

möta och få utveckla sin kunskap om skönlitteratur samt olika former av sakprosa. 
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Undervisning ska ge eleverna möjlighet att i mötet med olika slags texter kunna skapa 

förståelse för omvärlden, utveckla sitt språk samt den egna identiteten. Under det centrala 

innehållet för årskurs 1-3 (Skolverket, 2011, s.224) beskrivs det vidare att eleverna ska få 

kunskap om olika typer av lässtrategier således att de kan tolka och förstå texten samt att de 

vidare kan anpassa sin egen läsning efter textens innehåll och funktion.  

3.3 Vikten av att kunna läsa 
Läsning av litteratur har en given plats i skolan och är till för att underhålla eller erbjuda barn 

kunskap om världen, om språket samt ge erfarenhet om relationer mellan människor och 

andra människors livsvillkor (Damber, 2015, s.256). Stensson (2006) arbetar som lärare för 

årskurs 1-5 och har skrivit boken Mellan raderna. Utifrån hennes beprövade erfarenhet som 

lärare menar hon att förmågan att lära sig ska ses i ett vidare begrepp än att klara av 

arbetslivet och vara förmögen att organisera sig i blanketter. För att ett barn senare i 

vuxenlivet ska kunna granska sin omvärld med kritiska ögon och ha möjligheten att påverka 

och försöka förändra det samhälle han eller hon lever i, måste skolan ha som mål att eleverna 

ska kunna läsa på djupet. De måste få verktyg och kunskap för att kunna utvecklas som läsare 

så att de kan tolka och reflektera över det lästa (2006, s.7). 

Taube (2013) beskriver att vårt samhälle är uppbyggt för läs- och skrivkunniga människor och 

ställer höga krav dagligen. Om en människa inte är förmögen att läsa och skriva betyder det 

att den är i behov av hjälp från andra människor för att kunna vara aktiv i samhället. Att inte 

kunna läsa och skriva riskerar att människor får problematik med arbete och utbildning och 

risken finns även att de får uppleva förödmjukande upplevelser från sin omgivning när de 

upptäcker att de inte kan något som i vårt samhälle är en självklar kunskap att klara av. I ett 

andra steg går dessa människor även miste om oändlig rikedom gällande skönlitteratur som 

kan medföra spänning, glädje och avkoppling. Läsförmågan har även betydelse för den 

fortsatta kognitiva utvecklingen. Till skillnad från talet som försvinner efter att vi uttalat 

orden, finns skriften på pappret ständigt kvar och erbjuder oss människor eftertanke och 

reflektion (2013, ss.80-81). Reichenberg (2014, s.12) menar även att nyckeln till ett livslångt 

lärande i skolan och grunden till att du som människa kan leva ett aktivt liv i samhället är god 

läsförståelse. Det räcker alltså inte att eleverna endast lär sig att avkoda texten, de måste även 

ha förståelse för vad de läser. 

3.4 Mötet med textvärlden 
Denna studie berör bland annat lärarnas val av genrer när de ska högläsa för eleverna, men 

hur betydande är valet av litteratur för eleverna? Lidberg och Säljö (2012) beskriver att elever 

möter olika former av texter i olika sammanhang i skolans värld. I de lägre åldrarna 

dominerar generellt den berättande och narrativa genren och texterna är oftast utformat enkelt 

och koncist. Med stigande skolålder ändras textens form och eleverna får möta andra typer av 

genre. Redan i årskurs 3 börjar sakprosa genren konkurrera med den narrativa genren och 

texterna blir även längre och mer komplexa än tidigare. Av denna anledning är det av stor vikt 

att läraren tidigt ger eleverna möjlighet att möta både skönlitteratur men även sakprosagenren. 

På så sätt kan läraren dämpa ”chocken” längre upp i  åren när eleverna möter de längre och 

mer komplexa texter (2012, ss.247-248). Westlund (2009, s.198) beskriver att det kan vara 

flera bakomliggande faktorer till att elever som till en början klarar sig i undervisningen men 

som senare får svårigheter att klara av kraven i skolan och inte utvecklas som förväntat. 

Orsaken till att eleverna inte når upp till kraven senare i grundskolan kan bero på att de under 

de första åren har utvecklat en dålig lässtrategi eller att de har ett svagt ordförråd som inte 

räcker till.  
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För de elever som har en svag läsförståelse kan mötet med olika textvärldar bli problematiskt i 

skolans värld då lärandet i stor grad bygger på informationshämtning från tryckt text. 

Aktiviteter som bygger på läsning kan anses som misslyckande upplevelser av en lässvag elev 

och konsekvensen kan till slut bli att eleven avstår att läsa. Detta leder till att elevens språk 

blir torftigt med ett reducerat ordförråd vilket på längre sikt kan ge eleven försämrade 

kunskaper i övriga ämnen (Reichenberg, 2014, s.12). Lennox (2013, s.387) betonar däremot 

att barns begreppskunskap kan vidgas samtidigt som litteraturen erbjuder en större möjlighet 

för kognitivt utmanande diskussioner. Det som lärare bör ha i åtanke är att utgå ifrån 

kvalitetslitteratur, specifikt gällande faktaböcker.  

Jönsson (2009) menar att lärare i svenskämnet är experter på språkutveckling men däremot 

inte besitter kunskaper om texter och genrer som förekommer i andra ämnen. Likt Jönsson 

påpekar att svenskundervisningen domineras av berättelser och den narrativa genren. Av 

denna anledning är det viktigt att läraren intresserar sig för andra genrer och samarbetar med 

övriga ämneslärare så att eleverna får kunskap om olika slags texttyper. Ibland räcker inte de 

lässtrategier eleverna fått i svenskämne till för att nå kraven för läsning i andra ämnen (2009, 

ss.133-134). Lidberg (2006, ss.152-153) poängterar att alla elever inte är bekanta med att läsa 

olika genrer. Texterna kan ha ett komplext innehåll och struktur vilket sätter ett stort krav på 

att läsaren kan göra inferenser. Läsaren måste förstå hur orden förhålla sig till varandra och 

hur dessa ska förstås. Saknar eleven förkunskaper om begreppen som återfinns i texten blir 

det svårt att göra inferenser. Lennox (2013, ss. 383-384) påpekar att det är viktigt att läraren 

väljer en bok av kvalité för att högläsningstillfällena ska bli givande och lärorika. Elevernas 

respons till läraren skiljer sig åt beroende på vilken typ av genre läraren väljer att läsa.  

3.5 Högläsning och språket 
Myrberg (2007, s.75) menar på att bristande ordförråd är en variabel som pekas ut som en 

orsakande faktor till att läsförmågans utveckling inte skrider framåt. En osäker avkodning 

påverkar ordförrådets tillväxt negativt. Med ett dåligt ordförråd begränsas läsförståelsen samt 

läshastigheten som i sin tur hämmar läserfarenhet. Detta leder till att eleven har en fortsatt 

svag ordförrådstillväxt. 

Enligt forskning kan högläsningen ha effekt på elevers ordförråd. Dock har interaktionens 

kvalitet och kvantitet mellan barn och lärare en betydande roll för ordförrådstillväxten. Att 

läsa för eleverna har ingen större effekt på ordförrådet om inte läraren återkopplar till texten 

innan, under eller efter läsningen (Silverman, DiBara Crandell & Carlis, 2013, s.100) Även 

Fridolfsson (2008, ss.196-197) och Bråten (2008, s.60) påpekar att högläsning ger elever 

möjlighet att utöka sitt ordförråd. Tillsammans med en vuxen kan barnet få hjälp att skapa 

strategier för att förstå budskapet och innehållet i texten. Detta kräver att läraren har en 

strukturerad undervisning, samtalar med eleverna om det lästa samtidigt bör läraren även utgå 

ifrån kvalitetslitteratur. Enligt Lindö (2005, s.14) ska barnlitteratur vara av kvalité och väcka 

en lustfylld läsupplevelse samt stimulera deras fantasi. Samtidigt ska boken erbjuda eleverna 

kunskap och stimulerar elevernas språkliga begrepp och ordförråd. Lindö betonar även att 

lärare kan välja en högläsningsbok som ligger på en mer språklig avancerad nivå i jämförelse 

med de böcker eleverna läser självständigt. En mer komplicerad bok bidrar till att utmana 

eleverna ytterligare ett steg. Vidare lyfter Fridolfsson (2008, s.243) att lärare som för ett 

samtal med sina elever om den gemensamma läsupplevelsen, skapar förutsättningar för 

eleverna att utmana sina tankar och föreställningar om texten vilket vidare kan ge dem en 

fördjupad förståelse för innehållet.  

Westlund (2009, s.196) menar att alla elevers läsförståelse, även de ”svaga eleverna”, kan 

utvecklas genom att läraren dagligen högläser för dem. Texterna kan vara mer utmanande 

texter och dessa ska enligt Westlund följas upp av samtal. Reichenberg (2014, s.68) lyfter att 



10 

 

samtalet är en betydande faktor för att lärande ska inträffa. Vid ett samtal delar vi med oss av 

våra föreställningar och tankar: man tolkar, argumenterar, löser problem, utvecklar idéer och 

ställer frågor. För eleverna är den gemensamma läsningen kopplat till samtal ett väsentligt 

arbetssätt för att de slutligen ska kunna bli självständiga läsare. Westlund (2009, ss.195-196) 

instämmer med Reichenberg och menar att ett barn som får lyssna på högläsning från olika 

slags böcker och vidare får koppla texten till meningsfulla samtal med vuxna och andra barn 

är betydande för vidare utveckling. Genom högläsning och samtal kan barnet lära sig att se 

mönster i de olika slags böckerna. Enligt Westlund stimulerar inte bara samtalen om det 

höglästa till att eleven förstår utan även hur man förstår. Allt mer forskning pekar på att 

samtal om det lästa utmanar tankeförmågan och i ett senare skede även läsförståelsen. 

Reichenberg (2014, s.92) belyser att högläsningen även ger elever den språkliga rytmen för 

olika genrer vilket ger dem kunskap om hur man genom läsning kan skapa en dramatisk 

upplevelse. Författaren poängterar även att det är viktigt att läraren förbereder sig innan 

högläsningen. Taube (2013, s.119) menar att elever lär sig hur skrivet språk är strukturerat 

genom att lyssna på högläsning. Eleverna får delvis höra hur bland annat sagor är 

konstruerade med inledning och handling, men även hur meningar är uppbyggda och att de 

följs åt av nya meningar samt vilka ord som förekommer.  

Högläsningen underlättar likaså för de lässvaga eleverna. När läraren högläser för klassen 

behöver inte svaga läsare tänka över lästekniken utan får istället dela en gemensam 

läsupplevelse med sina klasskamrater (Stensson, 2006, s.18). Damber (2016, s.262) belyser i 

sin artikel förhållandet mellan text, meningsfulla aktiviteter och den kognitiva nivån. Elever 

behöver stöd från läraren för att kunna inhämta kunskaper om textinnehållet och utveckla det 

kognitiva tänkandet. För att göra detta möjligt behöver läraren skapa aktiviteter som inbjuder 

dem att integrera de ny kunskap med deras tidigare erfarenheter och kunskaper. På så sätt blir 

det en meningsskapande process som kan höja elevernas kognitiva nivå. Även om forskning 

poängterar att högläsning kan ge en positiv påverkan på elever om det lästa kopplas till samtal 

lyfter Lane och Wright tidsproblematiken. Bristen på tid i skolverksamheten utgöra ett hinder 

vilket kan medföra att lärare inte hinner med högläsning med tillhörande aktiviteter i 

verksamheten (Lane & Wright 2007, s.668). 

3.6 Att väcka läslust genom högläsning 
Hur skapar vi som lärare motivation hos eleverna att bli självständiga läsare? Att väcka läslust 

genom högläsning står i relation till studiens utgångspunkt då syftet bland annat är att 

undersöka hur lärare uppfattar vilken påverkan högläsningen har på eleverna. Eriksson 

Barajas är professor i pedagogik med inriktning mot didaktik, docent och forskning. I boken 

Boksamtalets dilemman och möjligheter, som är en del av hennes doktorsavhandling, 

beskriver Eriksson Barajas (2012, s.44) att läsutveckling och läslust har ett nära samband då 

det krävs att eleven har kompetens att läsa för att läslust ska kunna uppstå. Parks Dunkan 

(2010, s.91) menar att elever behöver förebilder för att bli motiverade till att läsa. Lärare kan 

ändra elevers attityder och uppfattningar om läsning genom att samtala och berätta om sina 

egna läsupplevelser. Dock förutsätter detta att läraren själv nöjesläser. Lärare kan inte 

förutsätta att eleverna ska vara entusiastiska över att läsa om han eller hon själv inte engagerar 

sig i att läsa för nöjes skull. Enligt Chambers (2011, s.68) är det bästa sättet att väcka elevers 

intresse för böcker att läsa högt, antingen ett valt stycke eller hela boken. Chambers (2011, 

ss.62-65) menar att lyssna till högläsning är att förbereda sig på den svåra uppgiften: att läsa 

själv. Vid högläsningssituationer lyfter läraren måstet att lyckas från barnen till sig själv. 

Eleverna kan undgå känslan att känna sig hotad att misslyckas och det blir istället en trygg 

och avslappnad inlärningsmiljö. Samtidigt menar Chambers att barn lär sig att läsa genom att 

imitera de som redan besitter läskonsten. Högläsning är av stort värde för läsinlärningen och 
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är en väg till att göra eleverna till självständiga läsare. Chambers talar även för att högläsning 

ska ske under hela skoltiden och är betydande både för de lägre åldrarna som för de äldre. 

Hemerick (1999, ss.3-4) genomförde en studie som syftade till att undersöka vilken effekt 

högläsning hade på elevers motivation till självständig läsning i årskurs 4 och 5. Eleverna fick 

höra läraren läsa högt 30 min dagligen under åtta veckor. Resultatet visade att eleverna hade 

fått en mer positiv inställning till individuell läsning och deras motivation ökade. Dock 

påpekar författaren att studien varade under en kort period och att mer komplex studie bör 

utföras för att säkerställa resultatet. Vidare menar Hemerick att högläsning inte löser alla 

problem och ger svar på hur man kan motivera elevernas självständiga läsning. Dock 

poängterar han att det kan vara en betydande inledning till en följande aktivitet. Högläsning är 

ett kraftfullt verktyg men detta kräver att läraren skapar tid och utrymme för lässtunder, 

stödjer eleverna under läsningen samt väljer litteratur av kvalité som fångar och håller 

lyssnarna uppmärksamma under högläsningen. Genom högläsning kan läraren skapa en 

möjlighet för eleven att skapa motivation och kärlek för läsning. Parks Dunkan (2010, s.92) 

menar att högläsning är ett effektivt verktyg för att öka elevers engagemang och lust att läsa 

och detta gäller för alla åldrar. Genom att läraren högläser, ger han eller hon liv till litteraturen 

i klassrummet. För läsare som är ovilliga att plocka upp en bok eller är oförmögna att förstå 

en boks innehåll på egen hand, banar läraren en väg för läslust genom att utsätta eleverna för 

en spännande berättelse. Vidare menar Parks Dunkan att läraren bör välja litteratur eller texter 

som intresserar eleverna och att dessa ska läsas med inlevelse så att läraren fångar elevernas 

uppmärksamhet.  

Trots att det skiljer elva år mellan Hemericks studie och Parks Dunkans artikel visar det sig 

att synsättet på högläsning inte förändrats under de senaste åren. Lärarens högläsning är av 

stor betydelse för att väcka elevers lust att läsa. Detta står i relation till studien syfte att 

undersöka vilken uppfattning lärare har om högläsningens påverkan på elever. 

3.7 Metoder för ökad förståelse 
Som det tidigare blivit beskrivet anses meningsfulla samtal vara en väsentlig faktor för att 

högläsningen ska ge effekt på elevers lärande. För att eleverna ska kunna bli effektiva och 

självständiga läsare måste läraren ge dem tydliga modeller för att kunna hantera och förstå 

texter på egen hand. Jönsson (2009) beskriver att läraren tillsammans med sina elever ska 

bearbeta och skapa mening utifrån den lästa texten. Bearbetning av texten kan ske utifrån 

olika modeller och genom olika aktiviteter, såsom samtal eller drama. Jönsson betonar att 

gemensam bearbetning och en delad läsupplevelse skapar en bredare möjlighet för eleverna 

att lära sig att bli en självständig läsare. Då bearbetning sker i en social kontext fungerar vi 

som ett stöd för varandra när vi ska skapa förståelse för textens innehåll (Jönsson, 2009, s.88-

89). Bråten (2008, ss.69-70) beskriver att elever med hjälp av läsförståelsestrategier kan få en 

bättre förståelse för texten. Eleven får en struktur över hur han eller hon ska gå tillväga om de 

uppstår brister i förståelsen för texten. Bråten nämner några kända lässtrategier och däribland 

Reciprocal Teaching. Vidare betonar Brink (2009, s.121, s.124) att gemensamt lärande, där 

man tillsammans samtalar om det lästa, bör förekomma i skolans verksamhet för att öka 

läsförståelsen. Han lyfter däribland boksamtalet som en metod och menar på att boksamtalet 

erbjuder en fördjupad förståelse för texten samtidigt som boksamtalet kan öka läsförmågan 

bland de elever som inte tillägnar så mycket tid åt läsning.    

Då syftet med studien är att undersöka vilken påverkan högläsning har på elever i de yngre 

åldrarna samt med utgångspunkt i studiens frågeställning vilka metoder och strategier lärare 

tillämpar i samband med högläsning, kommer de två metoderna Reciprocal Teaching och 

Boksamtal att belysas. Dessa metoder har jag under min utbildning kommit i kontakt med och 

har kännedom om att metoderna tillämpas i respondenternas undervisning.  



12 

 

3.7.1 Reciprocal Teaching  

Under 1980- talet kom Palincsar och Brown fram till fyra centrala strategier som goda läsare 

använder sig av för att kontrollera sin förståelse för textinnehållet (Andreassen, 2008, ss.231-

232). Idag finns det en mer barnvänlig modell för att barn lättare ska förstå och ta till sig de 

fyra strategierna: Spågumman Julia förutspår, Nicke Nyfiken ställer frågor, Fröken Detektiv 

klargör otydligheter och Cowboy-Jim med lasso fångar in det viktigaste.  

Inledningsvis modellerar läraren dessa strategier för att visa eleverna hur strategierna ska 

användas för att öka förståelsen för texten. Stegvis övertar eleverna ansvaret och tillämpar 

metoderna allt mer i samband med läsningen för att utveckla sin läsförståelse. Det annars tysta 

klassrummet blir ett samtalande klassrum där den kognitiva processen synliggörs. De fyra 

strategierna följer inte en specifik ordning samtidigt som samtliga strategier inte behöver 

tillämpas vid varje tillfälle. Läraren har som roll att göra eleverna medvetna om att valet av 

strategi är beroende av vilken texttyp som ska läsas. Om eleverna ska läsa skönlitterära böcker 

försöker läsaren hitta ledtrådar för att få ett hum om bokens handling. Ledtrådar kan läsaren 

hitta genom att läsa på bokens baksida eller försöka förutspå handlingen genom att eventuellt 

titta på bokens bilder (Westlund, 2009, ss.77-79). Westlund betonar även att denna modell 

kan tillämpas i smågrupper såväl som i helklass (Westlund, 2009, s.263). 

3.7.2 Boksamtal 

Aidan Chamber är litteraturförespråkare för barns rätt till litteratur och beskriver att ett 

boksamtal är ett sätt att gemensamt reflektera kring litteratur. Ett boksamtal handlar om att ge 

prägel åt de tankar, känslor och tolkningar som framkallas vid en gemensamt upplevd text 

(Chambers, 2011, ss..140-141). Det som läraren ska ha i åtanke vid ett boksamtal är att han 

eller hon ställer rätt frågor. Chambers menar att varför-frågan är ett hämmande ord som lärare 

bör undvika (Chambers, 2011, s.183). För Chambers är öppna frågor av stor vikt för att 

läraren ska kunna skapa en miljö som bjuder in alla till samtal. Läraren ska även vara lyhörd 

och ta alla elevers tankar på allvar. I ett boksamtal uppmuntras alla deltagare att lyssna till 

varandra. Genom att lyssna och ta del av andras tolkningar och åsikter om en läst text kan 

elevens egna åsikter få nytt ljus (Lindö, 2005, ss.115-116). 

Enligt Chambers finns det tre frågetyper att utgå ifrån vid ett boksamtal, grundfrågor, 

allmänna frågor och specialfrågor. Grundfrågorna riktar sig till vad barnen gillar eller ogillar 

med texten, om det var något i texten de undrade över eller om barnen kan se några mönster. 

De allmänna frågorna handlar om att bredda det språk- och referensområde man rör sig inom. 

Dessa frågor formar ett jämförelseschema som berikar samtalet med idéer och åsikter som 

vidare kan stödja förståelsen för texten. Frågorna kan utgå från det som händer i texten och 

formuleras som ”har något liknande hänt dig?”. Att jämföra olika slags texter kan medföra att 

barnet lättare kan klara ut tankar kring texter (Chambers, 2011, s.229; Lindö, 2005, s.116). 

Specialfrågorna används när barn behöver hjälp för att uppmärksamma aspekter i boken de 

själva inte lägger märke till (Chambers, 2011, s.232). Grundfrågorna och de allmänna 

frågorna är utformade så att de kan användas till alla texttyper medan specialfrågor inte är 

anpassade till alla texter. Därav måste läraren vara väl förberedd inför ett boksamtal och tänkt 

igenom vilka frågor som lämpar sig till vald text (Chambers, 2011, s.255).  

3.8 Samverkan mellan hem och skola 
Med utgångspunkt i studiens frågeställning om hur samverkan mellan lärare och hemmet ser 

ut i relation till högläsning konstaterar Stensson (2006, s.13), som utifrån beprövad 

erfarenheter som lärare, att barn som kommer från en hemmiljö där läsning inte tillhör 

vardagen ofta går ut skolan utan att ha blivit läsare. Taube (2013, s.81) pekar på att de barn 

som saknar läsmodeller i hemmet och som även saknar erfarenhet av böcker kan ha 
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svårigheter att se fördelarna med att kunna läsa. I många fall har TV tittandet varit ett 

dominerande inslag i deras tillvaro. Detta kan medföra att barnet ser läsinlärningen som ett 

krav i skolan vilket i sin tur kan ge en negativ effekt på barnets motivation och själva 

inlärningen.   

För barn som har lässvårigheter kan läsning i skolan anses som en av de värsta upplevelserna 

och känslan av misslyckande lyser ständigt med sin närvaro (Myrberg, 2007, s.74). Likt 

Taube och Stensson lyfter Myrberg att många av dessa barn saknar stöd i sin läsutveckling i 

hemmet. Detta resulterar att deras läsutveckling hänger på att skolan ger dem effektivt stöd 

som hjälper dem vidare i sin utveckling.  

Högläsningssituationer skiljer sig även åt mellan hemmiljön och den högläsning som sker i 

skolan. I hemmet har barnet större utrymme för att ställa frågor och samtala med den vuxne 

om det lästa. I skolan får eleverna en mer passiv roll under högläsningen. Anledningen är att 

elevgrupperna är stora vilket försvårar en samtalsstund som är givande för samtliga elever. 

Alla bär vi på våra egna individuella erfarenheter och föreställningsvärldar. Om läraren skulle 

låta alla elever lyfta sina tankar och få svar på dessa skulle berättelsen tappa fart. Vidare finns 

risken att många av lyssnarna mister koncentrationen för berättelsen (Dominković, Eriksson 

& Fellenius, 2006, ss.14-15) Även om barn får ett större utrymme för att samtala och ställa 

frågor i sin hemmiljö är det inte säkert att föräldrar uppmuntrar till detta. Som Myrberg lyfter 

saknas möjligen stöd från föräldrar för att läsutvecklingen ska kunna skrida framåt. Frank 

(2009, s.102) lyfter i sin avhandling ett projekt där föräldrar till barn i årskurs 1 fick 

genomgång och träning i olika arbetsmetoder i samband med högläsning. Resultatet visade att 

det hade en mer gynnsam effekt på eleverna läsutveckling i jämförelse med de föräldrar som 

inte tillämpade några strategier och endast lyssnade till barnets egen högläsning.   

3.9 Högläsningens baksida 
Mestadels visar forskning på att högläsningens positiva sidor där högläsning kopplat till 

samtal bland annat har en positiv påverkan på barns språkliga utveckling och deras förståelse 

för texter, men högläsningen har likaså baksidor.   

Det är viktigt att läraren inte ger högläsning allt för stort utrymme i undervisningen. 

Tillämpning av för mycket högläsning kan hindra läraren att använda sig utav andra arbetssätt 

som också är viktiga i barnens läsutveckling (Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006, 

s.140). Lane och Wright betonar att bristen på tid kan utgöra ett hinder för att lärare inte 

hinner med högläsning med tillhörande aktiviteter i verksamheten. Däremot påpekar dem att 

läraren kan hjälpa eleverna att uppnå flera av läroplanens mål genom att han eller hon läser 

högt för eleverna (Lane & Wright 2007, s.668). Ett annat problem som kan uppstå vid 

högläsningstillfällen är att lärare ett flertal gånger måste avbryta läsningen för att tysta ner och 

säga till oroliga elever. Dessa elevers oro påverkar resterande klasskamrater som försöker att 

lyssna till högläsningen (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s.72).  
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3.10 Sammanfattning av bakgrund 
Av forskningsöversikten framgår det att högläsning kan ge goda effekter på elevers 

läsförståelse, utveckling i den språkliga förmågan såväl som en ökad lust att läsa. Dock 

betonas det att läraren måste koppla högläsningen till meningsfulla samtal och aktiviteter för 

att dessa effekter ska nås. Vidare belyser forskningen att den skönlitterära genren dominerar i 

skolans värld vilket kan orsaka problem för elever på längre sikt. Då sakprosa är mer 

komplext jämfört med den skönlitterära genren menar forskare att lärare även ska använda sig 

av sakprosa vid högläsningstillfällen. Genom att elever får möta mer komplexa texter och 

tillsammans får bearbeta dessa skapas fler förutsättningar för eleverna att få en ökad förståelse 

för textinnehållet. I forskningsöversikten lyfts även PIRLS studie som visar en trend på att 

läsförmågan bland svenska elever i årskurs 4 försämras. Enligt PILRS kan nedgång i 

läsförmåga förklaras genom en försämrad läsförståelse gällande sakprosa. Studier visar även 

att högläsning i hemmet avtar vilket medför att skolan har en betydande roll för att barn ska få 

ta del av högläsning och dess möjliga effekter. En avsaknad av läsmodeller och böcker i 

hemmet kan orsaka att elever ser skolans läsaktiviteter som ett krav vilket kan skapa en 

negativ bild av läsningen. I hemmen får barnen ett större utrymme att samtala med sina 

föräldrar om det lästa medans de i skolan intar en mer passiv roll då elevgrupperna omfattar 

så många. En god samverkan mellan hem och skola där läraren informerar föräldrarna om 

läsmetoder som kan tillämpas till högläsningen har visat sig ge goda effekter. 

Samtidigt framkommer det att högläsningsstunder har sina motgångar i skolans verksamhet. 

Förutom att elevgrupperna är stora vilket minskar deras talutrymme utgör även gruppen olika 

individer med sina olika förutsättningar. Ett problem vid högläsning är exempelvis att läraren 

flertal gånger måste säga till oroliga barn som stör sina kamraters läsupplevelse. Ytterligare 

en aspekt som kommer upp till ytan är tidsbristen. Tidsbristen hindrar lärare från att hålla 

högläsning med tillhörande aktiviteter. 
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4. Teori  
Då syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning i sin undervisning 

samt ta reda på vilka uppfattningar lärare har angående högläsning och vilken påverkan den 

har på elevers utveckling, ligger Lev Vygotskijs tankar utifrån det sociokulturella perspektivet 

som en teoretisk grund för denna studie. Högläsningstillfällen möjliggör att kommunicera, 

samspela och lära av varandra vilket knyter an till Vygotskijs och det sociokulturella 

perspektivets tankar om vikten av språkliga redskap och att lärande sker via socialt samspel. 

4.1 Sociokulturella perspektivet  
Det sociokulturella perspektivet grundar sig på den ryske filosofen och pedagogen Lev 

Vygotskijs tankar om utveckling, lärande och språket. Hans intresse berörde specifikt barnets 

utveckling- och lärprocess. Vad kan det lilla barnet lära på egen hand och vad kan han eller 

hon lära med stöd av andra? (Säljö, 2012, s.185). Enligt Vygotskij utvecklar människor sin 

kunskap tillsammans med andra. Vygotskij menar att det är själva interaktionen mellan 

människor som är grunden för att lärande ska kunna uppstå. Under barnets språkutveckling är 

kontakten med den vuxna betydelsefull då barnets språkliga förmåga stegvis utvecklas och 

stärks tillsammans med andra (Vygotskij, 2001, s.174). Interaktion och kommunikation är 

således nycklar för att lärande och utveckling ska ske. Inom den sociokulturella traditionen 

betonas det att samspel inte resulterar i att kunskap överförs från en individ till en annan utan 

ses snarare som något vi deltar i (Säljö, 2012, s.195).  

Med utgångspunkt i denna studie vill jag få en inblick i vilka uppfattningar lärare har 

angående högläsningens påverkan på elevers utveckling. Då högläsning innebär en gemensam 

upplevelse där det finns tillfälle att samtala om det lästa blir den sociokulturella synen på 

interaktion och kommunikation relevant för studien. Människor deltar tillsammans i en 

lärande miljö där språket och den gemensamma förståelsen för världen kan utvecklas. 

4.1.1 Språk och tanke 

Vygotskij ser språket som människans främsta redskap och menar att det är genom 

kommunikationen med andra som vi kan uttrycka oss och de språkliga begrepp människan 

använder sig av fungerar som ett stöd för att organisera den aktuella värld vi befinner oss i. 

Människor kan således kommunicera och förstå världen genom det talade och skrivna språket. 

Språket ses således som ett flexibelt teckensystem som hjälper oss människor att uttrycka oss, 

skapa förståelse och fördjupa vår kunskap om världen. Han menar att det är genom 

kommunikation med andra människor som vi fördjupar vår kunskap och tillsammans skapar 

en gemensam förståelse. Inom det sociokulturella perspektivet betonas det att människor kan 

använda olika uttrycksformer för att kommunicera med sina medmänniskor. Inom denna 

tradition ses människan som en multimodal teckenskapare där teckensystem och 

uttrycksformer ständigt utvecklas. Kommunikation mellan människor kan exempelvis ske 

genom talat och skrivet språk såväl som genom bilder och teckenspråk (Säljö, 2012, s.189-

190). Säljö som är professor och förespråkare för det sociokulturella perspektivet beskriver att 

Vygotskij anser att språk och tanke är nära förankrade men inte identiska. Han menar att det 

är genom kommunikation med andra människor som vi kan utvecklas och formas till 

tänkande individer. Vygotskij menar att det finns två paralleller av språket, mellan människor 

för att kommunicera med andra samt inom människor, tänkandet genom språkliga redskap. 

(Säljö, 2012, s.191). Vygotskij (2001, s.12-13) beskriver uttrycken vardagsbegrepp och 

vetenskapliga begrepp där vardagsbegrepp syftar på empirisk erfarenhet, medan vetenskapliga 

begrepp är teoretiska. Vygotskij menar med andra ord att elevers erfarenheter, 

vardagsbegrepp, ska möta vetenskapliga begrepp i undervisningen. Detta är en utmanande 
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uppgift där läraren spelar en betydande roll för eleverna. Utifrån detta sammanhang kan man 

utgå ifrån Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszon.  

Genom att utgå ifrån Vygotskijs syn på mötet mellan vardagsbegrepp och vetenskapliga 

begrepp i skolan blir detta relevant då utgångspunkten i studien bland annat syftar till att 

undersöka lärares val av genrer. Vidare blir det även relevant för studien att belysa den 

närmsta utvecklingszonen, då utgångspunkten i studien även är att undersöka hur lärare 

formar sin undervisning i relation till högläsningen.  

4.1.2 Närmsta utvecklingszonen 

Den närmsta utvecklingszonen, även kallad proximal utvecklingszon, syftar till det som ligger 

strax utanför det vi själva behärskar och klarar av. Med hjälp av en mer kunnig person kan vi 

skapa förståelse och uppmärksamma det vi tidigare inte kände till. Människans ålder är ingen 

avgörande faktor i detta avseende utan människor tillägnar alltid kunskap på något sätt. För 

Vygotskij är lärande och utveckling ett naturligt tillstånd för människan (Säljö, 2012, ss.193-

194). Principen om den närmaste utvecklingszonen handlar om att barnet behöver samarbeta 

tillsammans med en mer erfarenhet person med syfte att slutligen vara i stånd att klara sig på 

egen hand (Vygotskij, 2001, s.351). Vygotskijs syn på den närmsta utvecklingszonen är en 

ständig pågående process. När människor väl tillägnar sig och behärskar en färdighet är vi 

även i färd med att lära något nytt. Exempelvis, om ett barn lärt sig att addera ensiffriga tal så 

är barnet inte långt ifrån att tillägna sig de kunskaper som gäller när tvåsiffriga tal ska adderas 

(Säljö, 2012, s.193). Vygotskij anser att den vuxnes roll för barnet kan liknas som en 

byggnadsställning när ett hus ska byggas. Den vuxna personen ska fungera som ett stöd för att 

främja barnets vidare utveckling och lärande genom att skapa rimliga mål som barnet kan 

uppnå (Hwang & Nilsson, 2012, s.67). Vygotskij menar att undervisningen även måste 

anpassas efter eleverna. Läraren kan inte ställa allt för höga krav samtidigt kan uppgifterna i 

skolan ha en för enkel utformning.  

Att lära barnet något som det inte är i stånd att lära sig är lika fruktlöst som att lära det 

något som det redan kan göra på egen hand. (Vygotskij, 2001, s. 338)  

Den mer erfarna, som oftast utgör en vuxen person, ska enligt synen på närmaste 

utvecklingszonen aldrig ge barnet några färdiga svar eller lösningar. Den vuxna ska handleda 

barnet genom att uppmuntra dennes intresse och ställa frågor till barnet (Hwang & Nilsson, 

2012, s.67).  

4.2  Teorins betydelse för studien 
Vygotskij och det sociokulturella perspektivet bidrar i denna studie till att hjälpa till att 

besvara studiens syfte, hur lärare arbetar med högläsning samt hur lärare uppfattar högläsning 

och vilken påverkan den har på elevers utveckling. Med utgångspunkt i denna teori synliggörs 

det vilka delar inom det sociokulturella perspektivet som de medverkande lärarna berör när de 

använder sig av högläsning i sin undervisning. Teorin belyser vikten av språkliga redskap och 

att vi lär genom kommunikation med andra människor, genom samspel med andra människor 

kan vi fördjupa våra kunskaper och skapa en gemensam förståelse. Teorin belyser även att 

elever behöver stöttning i sin utveckling och detta kräver stöd av en mer kunnig person. Det 

sociokulturella synsättet kommer i denna studie att lyftas fram i resultatet såväl som i 

resultatdiskussionen för att synliggöra vilka perspektiv lärarna har på lärande och utveckling i 

samband med högläsning.  
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5. Metod och genomförande 
Inledningsvis kommer detta kapitel redogöra för vald undersökningsmetod samt motivering 

till detta val. Därefter kommer en presentation av undersökningsinstrumentet följt av en 

presentation av den undersökningsgrupp som medverkat i studien. Vidare beskrivs 

bearbetning samt analysen, följt av de etiska principer som tagits i beaktning i denna studie 

och som varit aktuella vid undersökningen. Slutligen kommer en beskrivning om studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. 

5.1  Kvalitativ metod 
När syftet till studien var bestämt föll valet för datainsamling på en kvalitativ intervjumetod 

med inslag av fenomenografisk ansats som analysverktyg. Metoden passar min studie då den 

dels syftar till att undersöka lärares uppfattningar om högläsning och vilken påverkan de 

uppfattar att högläsning har på elever. 

5.1.1 Fenomenografi 

Inom fenomenografi är det huvudsakliga syftet att ta reda på människors uppfattning och 

deras tankar av olika företeelser i sin omvärld. Dessa uppfattningar skiljs åt från människa till 

människa och handlar inte om hur något är utan hur ett fenomen framstår för någon, hur vi 

uppfattar det som är givet i vår värld (Kihlström, 2007, s.157). Dimenäs (2007, s.171) 

beskriver att syftet med fenomenografi är att synliggöra människors skilda sätt att förstå olika 

fenomen. För att människor ska kunna erfara och förstå ett fenomen bygger det på att vi måste 

få möjlighet att uppleva och ha förmågan att relatera fenomenet till meningsfulla 

sammanhang. Dahlgren och Johansson (2015, s.162) beskriver att den fenomenografiska 

ansatsen inriktas mot människors varierade sätt att uppfatta omvärlden, snarare än likheterna. 

På så sätt kan den fenomenografiska ansatsen tolkas som att forskaren söker skillnaderna i 

människor uppfattningar om ett fenomen medan likheterna inte betonas i samma grad. Vidare 

beskriver Kihlström (2007, ss.157-158) att en fenomenografisk undersökning syftar till att 

finna människors varierade erfarenheter om olika fenomen och systematisera dem i 

kategorier. Dessa kategorier utgör senare resultaten av studien. Fenomenografi handlar om 

vilka tankar vi människor har om vår omvärld, hur vi uppfattar och upplever den. Denna 

ansats inriktar sig alltså på vilka erfarenheter som ligger som grund för tankarna om ett 

fenomen. Erfarenheterna kan bygga på teoretisk kunskap såväl som praktiska handlingar. 

Dahlgren och Johansson (2015, s.162) beskriver att människor förstår omvärlden genom 

lärande och kunskap. Detta pågår hela livet vilket resulterar i att människors förståelse att se 

omvärlden tidvis kan förändras 

5.2  Intervju  
Intervju är en praktisk metod där data samlas in genom samtal (Kvale & Brinkmann 2009, 

s.321) Intervjun bör enligt fenomenografisk ansats ha formen som en dialog (Kihlström, 2007, 

s.161). Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att täcka ett meningsplan. Intervjuaren 

uppmärksammar vad respondenten säger och på vilket sätt det sägs för att på så sätt tolka och 

få förståelse för innebörden hos det undersökta fenomenet utifrån respondentens omvärld 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.45). Då resultatet utgår ifrån en fenomenografisk ansats ska 

intervjufrågorna enligt (Dahlgren och Johansson , 2015, s.166) utformas halvstrukturerade 

och tematiska. Detta innebär att intervjuguiden som intervjuaren tillhandahåller under 

intervjun har ett mindre omfång av frågor. I min intervju tillämpade jag däremot en 

semistrukturerad intervju. Detta ger intervjuguiden struktur samtidigt som den inte är helt 

styrd. Även Kihlström (2007, s.161) nämner att det är fördelaktigt med mindre antal färdiga 

frågor eftersom det kan göra att det blir svårare för intervjuaren att följa upp respondentens 

svar. Det är även vanligt förekommande att respondenten inledningsvis får berätta om en 
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situation eller läsa en text. Min intervjuguide består av ett större omfång frågor vilket inte 

rekommenderas i den fenomenografiska ansatsen (se bilaga 1). Dock är studien endast 

inspirerad av den fenomenografiska ansatsen och följs därav inte helt utifrån denna ansats 

rekommendationer. Däremot faller många frågor in i varandra vilket gör att de inte ställs vid 

enskilda tillfällen utan naturligt kommer in i samtalet när en tidigare fråga ställts. Vid 

intervjuns inledning ombads respondenterna att berätta om hur en vanlig högläsningsstund såg 

ut i deras klassrum, med andra ord fick de beskriva en situation i klassrummet vilket 

Kihlström (2007, s.161) menar är vanligt förekommande.  

5.3  Urval 
För att så många uppfattningar som möjligt ska visa sig om ett fenomen är det viktigt att 

forskaren med avsikt sprider ut intervjuerna till varierade grupper. Är forskaren däremot ute 

efter en speciell grupps uppfattning av ett fenomen, möjligtvis att de är särskilt kunniga i detta 

område, väljs med fördel respondenter inom samma grupp (Kihlström, 2007, s.161). Denna 

studie grundar sig på intervjuer med fyra yrkessamma lärare från tre olika grundskolor. 

Samtliga lärare har behörighet lärare och arbetar i grundskolan tidigare år. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes genom att lärarna är bekanta sedan tidigare. Anledning till detta 

val är att jag har en förkunskap om att de tillämpar högläsning i undervisningen. I resultatets 

avsnitt kommer de fyra respondenterna att presenteras med fiktiva namn. Maya och Elisabeth 

arbetar i var sin årskurs tvåa medan Robin och Johanna arbetar i var sin årskurs etta. 

Anledningen till att använda fiktiva namn är delvis på grund av att ett namn tilltalar läsaren 

mer och delvis för att inte avslöja någon av respondenternas identitet. Kvale och Brinkman 

(2014, s.323) intygar att det är bra att ge respondenterna fiktiva namn. På så sätt värnar forskaren 

om respondenternas privatliv. Två av lärarna arbetar i årskurs 1 och de två andra lärarna arbetar 

i årskurs 2. Samtliga lärare är som Kihlström (2007, s.161) beskriver särskilt kunniga inom ett 

specifikt område, det vill säga svenskämnet och tillämpningen av högläsning i klassrummet. 

Min tanke inför urvalet var även att få en liten spridning bland respondenterna. Av denna 

anledning föll mitt val på att tillfråga lärare som arbetat olika länge för att på så sätt kunna 

fånga olika uppfattningar om högläsning.  Lärarna som medverkar i studien har en har mellan 

3-43 års erfarenhet att undervisa elever.  

5.4  Genomförande 
Studien inleddes med att formulera ett syfte med tillhörande frågeställningar. Därefter 

fördjupade jag mig i litteratur och forskning för att skapa en bakgrund om högläsningen som 

ett pedagogiskt verktyg. Utifrån denna bas och inspiration av fenomenografi som metodansats 

formulerades frågorna till studiens intervjuer samt ett missivbrev (se bilaga 2) med 

information om studien. En pilotstudie utfördes innan intervjufrågorna användes vilket 

resulterade till några förändringar. Därefter kontaktades lärarna och tillfrågades att delta i 

undersökningen Efter deras godkännande bokades det tid för intervju och intervjufrågor samt 

missivbrev sändes ut till respondenterna. Syftet med att skicka ut intervjufrågorna i förväg var 

för att lärarna skulle få möjlighet att reflektera kring undersökningens ämne. Förhoppningen 

var att detta skulle leda till ett mer fördjupat och reflekterande svar från respondenterna. 

Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter och i samråd med respondenterna spelades samtalen in. 

Enligt Dahlgren och Johansson (2015, s.166) bör intervjuaren spela in intervjuerna för att i ett 

vidare skede kunna transkriberas i sin helhet. På så sätt skapas en mer tillförlitlig grund inför 

analysarbetet. Vid sidan av inspelningen gjordes även små anteckningar. Respondenterna 

gavs stort talutrymme och målet var att skapa ett samtal, snarare än en vanlig intervju där den 

medverkande svarar direkt på fråga till fråga. Tidvis frågades respondenterna om de kunde 

utveckla sitt svar eller beskriva området närmre för att på så sätt få en bredare förståelse för 

deras syn på fenomenet. I nästa fas transkriberades samtliga intervjuer och jämfördes därefter 
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med varandra för att kunna urskilja några mönster. Slutligen analyserade resultatet utifrån 

innehållsanalys samt med inspiration av fenomenografisk analysmetod.  

5.4.1 5.4.1 Pilotstudie  

Syftet med en pilotstudie är att kontrollera att formulering av intervjufrågorna fungerar i en 

intervju samt att frågorna är av relevans och svarar mot studien tänkta syfte. Pilotstudien 

resulterade i att några frågor formulerades om och att enstaka frågor föll bort samt att någon 

enstaka lades till.  

5.5  Bearbetning och analys 
Nedan följer en presentation över hur de kvalitativa intervjuerna har bearbetats och 

analyserats utifrån de två valda analysverktygen fenomenografi och kvalitativ innehållsanalys. 

Den första delen är analyserad utifrån fenomenografisk ansats då syftet är att undersöka vilka 

uppfattningar lärare har angående högläsning och deras uppfattning om högläsningens 

påverkan på elever. Den fenomenografiska analysen baserar sig på personers uppfattningar 

om något vilket i detta fall gäller högläsning. De två sista delarna är analyserade utifrån 

kvalitativ innehållsanalys vilket behandlar mer verksamhetsnära frågor, det vill säga hur 

lärarna faktiskt gör. I den kvalitativa innehållsanalysen används även studiens teori för att  

5.5.1 Fenomenografi 

I analysen utgår min studie utifrån inslag av fenomenografisk ansats samt kvalitativ 

innehållsanalys. Av denna anledning har resultaten analyserats på olika sätt. Syftet med den 

fenomenografiska analysen är att få fram vilka uppfattningar respondenterna har angående ett 

visst fenomen, vilket i denna studie berör högläsningen och dess påverkan. När forskaren ska 

analysera intervjuerna utifrån den fenomenografiska metoden handlar det om att urskilja 

respondenternas olika sätt att beskriva, tänka och uppfatta olika slags fenomen i det 

vardagliga livet. Det gäller att försöka hitta mönster i de medverkandes svar och därefter 

beskriva de skilda uppfattningarna om fenomenen som de svarande har beskrivit i sin omvärld 

(Kihlström, 2007, s.162). Kvale och Brinkmann (2014, ss.241-242) beskriver att det är 

fördelaktigt att konstruera kategoriseringar eftersom det ger struktur och även fångar upp de 

intervjuades erfarenheter och handlingar. Enligt Kihlström (2007, s.163) ska kategorier inte 

överlappa varandra utan skillnaderna i uppfattningen om ett fenomen ska tydligt skiljas. Vid 

analysen har studien utgått ifrån Dahlgren och Johanssons (2015, ss.127-131) analysmodell 

som delas in i 7 steg.   

Steg 1: Inledningsvis läste jag noggrant igenom det insamlade och transkriberade materialet 

för att på så sätt bli bekant med innehållet. 

Steg 2: I andra steget startar analysen. Jag sökte efter specifika utsagor som jag plockade ut 

och placerade i en tankekarta eftersom detta ger en övergripande bild av lärarnas olika 

uppfattningar om fenomenet.  

Steg 3: I detta steg sker en jämförelse mellan de utsagorna som plockats ut. Jag försökte hitta 

likheter och skillnader. Här är det viktigt att urskilja synonymer och att se att det är en och 

samma uppfattning.  

Steg 4: Detta steg resulterade i en omorganisation i tankekartan då jag i det tidigare steget 

funnit uppfattningar som beskrivits med andra synonymer. Lärarnas lika och skilda 

uppfattningar sorterades därefter i olika grupper. 
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Steg 5: Vid steg fem fastställs kategorierna, vilket betyder att jag nu försöker hitta den 

gemensamma uppfattningen av fenomenet. Meningen är att hitta själva kärnan av likheter i 

uppfattningarna. Detta resulterade i att kategorierna minskade i antal.  

Steg 6: Kategorierna namnges och här är det viktigt att döpa kategorierna rätt så att de talar 

om vilken uppfattning det handlar om.  

Steg 7: Avslutningsvis granskades det analyserade resultatet för att kontrollera om 

respondenternas uppfattningar passade in i flera kategorier. Syftet är att kategorierna ska vara 

exklusiva där uppfattningarna inte passar in i någon annan kategori.  (Dahlgren & Johansson, 

2009, ss. 127-130). 

Med inspiration av fenomenografisk analys kunde jag utifrån Dahlgren och Johanssons (2009) 

analysmodell slutligen fastställa tre kategorier med utgångspunkt i studiens syfte om lärarnas 

uppfattning om högläsning och hur de uppfattar vilken påverkan den har på elever: redskap för 
ökad läslust, tid för avkoppling samt samtala för att förstå och lära angående.  

När resultatet analyseras utifrån den fenomenografiska ansatsen används inte någon teori, utan 

intervjumaterialet talar direkt till forskaren. Forskaren söker endast efter personernas 

uppfattningar om ett fenomen vilket betyder att forskaren inte söker efter vilka olika perspektiv 

personerna utgår ifrån. Detta innebär att teorin inte framkommer i första delen av resultat Lärares 

uppfattning om högläsning utan endast är analyserat utifrån den fenomenografiska ansatsen. 

Däremot framkommer teorin tydligare i resultatdiskussion där resultatet som är inspirerat av den 

fenomenografiska ansatsen diskuteras och ställs mot det sociokulturella perspektivets syn på 
språket, lärande och utveckling.  

5.5.2 Kvalitativ innehållsanalys 

I den del, som analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys, ville jag undersöka studiens syfte 

hur lärare arbetar med högläsning i sin undervisning samt de fördjupade frågeställningarna vilka 

metoder och strategier tillämpas i samband med högläsning, lärares val av genrer samt hur 

lärarna samverkar med föräldrar i relation till högläsningen. Enligt Malmqvist (2009, ss.124-

125) ska det insamlade materialet inledningsvis läsas igenom så att man får en övergripande bild 

och därefter ska det som är relevant och svarar mot studiens syfte sorteras. När jag läst igenom 

materialet sökte jag efter de aktuella teman och markerade det som berörde studiens tre 

frågeställningar. Detta var något som ideligen framkom i materialet. Malmqvist (2009, s.124) 

beskriver att det är en fördel att markera det som är viktigt med färgpennor, vilket jag gjorde för 
att underlätta arbetet och få en övergripande bild över sorteringen.  

Vidare beskriver Malmqvist (2009, s.127) att när gruppering är genomförd kan det visa sig att 

olika grupper hör ihop och på så sätt bildar en kategori. Det kan likaså visa sig att grupperingen 

behöver brytas ned i mindre delar. Under analysarbetet sökte jag efter mönster som berörde val av 

genrer, samverkan mellan lärare och föräldrar samt undervisningens upplägg. Analysarbetet 

resulterade i två överordnade rubriker med två tillhörande underrubriker. Den första 

huvudrubriken har jag valt att nämn Lärarens roll med underrubrikerna val av litteratur samt 

samverkan mellan hem och skola. Den andra huvudrubriken heter Arbetssätt med de två 

tillhörande underrubrikerna disciplinering och rutiner vid högläsning samt högläsning och andra 

aktiviteter. Malmqvist (2008, s.131) beskriver att man bör använda en teori för att resultatet 

ska ses i ett sammanhang. Anledningen som ligger som grund för användningen av en teori är 

för att kunna utveckla en djupare förståelse av respondenternas svar.  

Under arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen har jag utgått ifrån studiens syfte och 

frågeställningar och haft det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs syn på lärande och 

utveckling som utgångspunkt. Syftet med att använda teorin är för att få en djupare förståelse 
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för lärarnas synsätt och vad som ligger som grund för deras valda metoder och strategier vid 

högläsningsstunderna. 

5.6  Tillförlitlighet och trovärdighet 
De två begreppen reliabilitet och validitet utgör en stor del och är av hög relevans i 

forskningsstudier. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en undersökning är medan validitet 

syftar till hur trovärdig studien är samt om studien undersöker det område den är avsatt att 

göra, att den besvarar studiens syfte (Ejvegård 2009, ss.79-80). Kihlström (2009, s.164) 

beskriver att för att studien ska uppnå en hög validitet ska utomstående människor kunna 

förstå och diskutera resultaten. Det betyder att forskaren på ett konkret sätt måste beskriva 

intervjun och analysens faser. Kihlström (2009, s.54) menar även på att trovärdigheten för 

resultatet ökar om forskaren kompletterar sin beskrivning av respondenternas utsagor med 

citat från intervjuarna.  

För att säkerhetsställa studiens validitet har jag hela tiden utgått och sett tillbaka på studiens 

syfte. Innan intervjuerna utfördes gjordes en pilotstudie för att kontrollera att frågorna svarade 

upp till det som var avsett i relation till syftet. Pilotstudien resulterade till några förändringar. 

För att läsaren ska förstå innebörden av resultatet har svaren delats in i tydliga rubriker. På så 

sätt blir det lättare för läsaren att sätta sig in och få förståelse för resultatet. Resultatet omfattar 

även citat från respondenterna för att öka trovärdigheten ytterligare. Kihlström (2009, s.232) 

betonar att reliabiliteten ökar om intervjun spelas in. Allt som sägs under intervjun kommer 

med till skillnad från om forskaren väljer att endast för anteckningar under intervjun. För att 

öka reliabiliteten i denna studie har jag med tillåtelse av respondenterna valt att spela in 

intervjuerna. Samtliga respondenter godkände detta vilket ger studien en större tillförlitlighet.  

5.7  Forskningsetiska principer 
I denna studie har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002, 

ss.7-9) De framhåller fyra grundkrav som forskningsstudier ska förhålla sig till: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet avser att forskaren informerar deltagarna om studiens syfte. Lärarna 

informerades om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt samt rätten att avbryta sin 

medverkan i studien genom ett missivbrev (se bilaga 2). Missivbrevet framhåller dessutom en 

önskan om att få spela in intervjuerna men understryker att materialet raderas när resultatet 

sammanställts. Samtyckeskravet betyder att respondenterna själva bestämmer om de vill delta i 

studien eller ej. Lärarna som deltagit i denna studie har gett sitt godkännande att delta och 

inga bortfall har uppstått. Konfidentialitetskravet avser att forskaren ska använda fiktiva namn 

på de medverkande i studien således att inget kan knytas till den enskilde personen eller till 

arbetsplatsen. Insamlat material som är kopplat till deltagarna ska förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. Jag har tydligt informerat lärarna i denna studie att jag kommer använda fiktiva 

namn så att deras identitet och arbetsplats förblir anonym. All data som producerats har 

förvarats varsamt och oåtkomligt samt makulerats direkt efter transkribering således att ingen 

obehörig kunnat få tillgång till det insamlade materialet. Nyttjandekravet innebär att insamlat 

material endast används i det vetenskapliga syfte som är avsett. Lärarna har fått information om 

att det insamlade materialet endast kommer användas till denna studie. 

Som forskare är det viktigt att förhålla sig neutral till resultat således att det inte övertolkas 

och blir vinklat i en önskad riktning (2011, ss. 38-39). Jag har varit medveten om min egen 

ståndpunkt och strävat efter att förhålla mig helt neutral och inte låta mitt eget 

ställningstagande påverka resultatet. Detta kan ses som ett dilemma då det är svårt att förhålla 

sig helt opartisk. Jag besitter viss erfarenhet om studiens område och att bortse helt från mina 
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värderingar har varit en utmaning vilket i viss mån kan ha påverkat min tolkning av 

respondenternas svar.  

I Vetenskapsrådet publikation God forskningssed beskrivs det att studiens syfte måste 

tydliggöras och motiveras. De metoder som tillämpas i studien ska förklaras och används på 

ett korrekt sätt. Det bör även framgå hur den tillämpade metoden ger svar på de frågor som 

ställts. Brister det i flera av dessa aspekter utgör det en kritisk varningssignal (2011, ss.40-41). 

Under hela arbetet har jag belyst syftet med min studie samt de tillhörande frågeställningarna. 

Detta har jag lyft i studien samt diskuterat med de medverkande respondenterna. Den 

problematik jag stött på är användningen och målet av att använda fenomenografisk analys på 

ett korrekt sätt samtidigt som jag använt mig utav en kvalitativ innehållsanalys där teorin ska 

appliceras. Att tillämpa en metod, och i detta fall flera metoder, som man inte är bekant med 

sedan tidigare har sina hinder och jag har stundtals haft svårigheter att få förståelse för 

metoderna. Således är resultatet enbart inspirerat av den fenomenografiska ansatsen vilket gör 

att jag inte utgår ifrån denna ansats fullt ut.  
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6. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet som framkommit från intervjuerna. Resultatet visas i tre 

huvudkategorier: Lärares uppfattning om högläsning, Lärarens roll samt Arbetssätt. Den 

första delen är inspirerad av fenomenografi som analysverktyg medan de andra två delarna är 

analyserade utifrån kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i Vygotskijs och den 

sociokulturella synen på lärande och utveckling. Lärarna presenteras med fiktiva namn då 

deras identitet ska förbli anonym. Lärarna Johanna, Maya, Robin och Elisabeth är 

yrkesverksamma för årskurs 1-3.  

6.1 Lärares uppfattning om högläsning 
Denna del är inspirerad av fenomenografi som analysverktyg. Här presenteras lärarnas 

uppfattningar om högläsning och vilken påverkan de uppfattar att högläsning har på elever: 

Redskap för ökad läslust, Tid för avkoppling samt Samtal för att förstå och lära. Då en person 

kan ha flera uppfattningar om ett fenomen kan lärarnas uppfattningar förekomma i mer än en 

kategori. 

6.1.1 Redskap för ökad läslust 

Att hitta intresset för böcker och att känna riktig läslust kan vara svårt bland yngre elever 

eftersom de möjligen inte har fått igång flytet i sin egen läsning eller att de fortfarande 

kämpar med att knäcka läskoden. Några av respondenterna uppfattar högläsningen som ett 

redskap för att väcka elevernas intresse att läsa litteratur.  

/…/ att få dom intresserade av böcker, det är jätteviktigt. Men sedan är det också att få igång 

den här lusten och få igång den här viljan /…/ att dom kan försvinna iväg i en bok och känna 

glädjen med det. Det är inte lätt att hitta själv när man är så liten. (Johanna)  

När läraren högläser kan eleverna släppa kraven att själva ljuda sig igenom bokstäverna. 

Istället kan de få njuta av en bok där orden flödar och där läraren bygger upp en spännande 

och intresseväckande berättelse.  

Sedan tror jag att högläsning gynnar elevers läslust. Man behöver som lärare inte läsa tjocka 

böcker /…/ Jag brukar läsa små tunna böcker för barnen för att visa att det är okej att läsa 

olika slags skönlitterära böcker. (Robin)  

Jag läser bara ettan om det är en serie. Tycker de om boken så finns det fler /…/ eller om jag 

läser en bok av en speciell författare så kan jag berätta för eleverna att författaren även har 

skrivit fler böcker och nämner dom. (Elisabeth) 

Det finns en uppfattning om att bokens sidantal måste anpassas för att högläsningen ska 

kunna fungera som ett redskap och öka elevernas läslust. Att ha svårigheter med sin läsning 

kan vara ett känsligt område som hindrar eleverna att läsa själva och där kan för långa böcker 

utgöra ett hinder. Genom att läraren presenterar böcker med olika sidantal visar hon eller han 

att alla böcker är bra att läsa. Att hitta böcker som intresserar och är passande kan vara svårt 

för eleverna då biblioteket omfattar ett hav av böcker. 

Dom älskar att låna egna böcker och sitta och läsa. Det var det inte i början /…/ Men nu lånar 

dom böcker. ”Det här kan jag ta mig igenom” och ”det här är jag intresserad av” och ”det här 

är jag nyfiken på”. Högläsningen har liksom gynnat dom, dom har fått ett helt annat intresse 

för böcker. Och det är klart att brinner jag för böcker då faller det på dom också. (Johanna)    

Det är många som gärna vill låna samma bok som jag har läst. (Johanna) 

Här träder en tydlig uppfattning fram om att högläsningen fungerar som ett redskap för ökad 

läslust. När läraren högläser modellerar han eller hon boken för eleverna, de får höra hur det 
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låter när en bok ska läsas. Eleverna kan senare låna högläsningsboken själva och försöka 

tillämpa den metod som läraren använt sig av under högläsningen. Genom att de känner igen 

texten behöver eleverna  inte lägga lika stor energi på läsningen, istället kan de koncentrera 

sig på hur de läser. Det finns en uppfattning om att läraren engagemang för böcker kan föras 

vidare till eleverna.  

(…) högläsning ser ut så att jag inte sitter och läser utan det är mer som en teaterföreställning. 

Barnen älskar det. (Johanna) 

I denna uppfattning, att se högläsning som ett redskap för ökad läslust, kan läraren visa sitt 

engagemang och intresse för böcker genom att dramatisera boken. På så sätt visar läraren att 

man kan göra mer med en berättelse, det är inte endast en historia som blir uppläst rakt upp 

och ned.  

6.1.2 6.1.2 Tid för avkoppling  

Det råder en uppfattning om att högläsning ska vara en upplevelse där eleverna ges möjlighet 

att koppla av och bara lyssna till berättelsen. Att uppleva en text där det inte ställs några krav 

på att eleven ska vara aktiv ger dem möjlighet att släppa skolans krav och endast njuta när 

läraren läser.  

(…) upplevelsen är det som är viktigast för mig. Att de har en skön och härlig stund. Det här 

ligger mig så varmt om hjärtat. (Elisabeth) 

Högläsningen ska ju även vara en skön stund så att eleverna kan vila och pausa kroppen lite 

och bara få njuta av en text. Eller kunna få titta ut genom fönstret och bara äta sin frukt. Jag 

vet inte om alla barn lyssnar, en del tycker det bara är skönt att få sitta. (Robin) 

Det råder en uppfattning om att högläsningen fungerar som ett avbrott i skolarbetet där 

eleverna kan slappna av. De kan välja att lyssna till den gemensamma berättelsen eller 

försvinna iväg i sina egna tankar. Högläsningstillfällena är en stund för eleverna att varva ner 

i en annars stressig och kravfull miljö. 

Jag har pratat med barnen väldigt mycket om att jag tycker det är viktigt att man ska få inre 

bilder i huvudet. Jag har ibland sagt att det går jättebra att man blundar /…/  Men jag tycker 

inte att jag kan stoppa för många gånger så jag förstör själva läsupplevelse för dom. /…/  det 

är väldigt mycket upplevelse. (Elisabeth) 

Ibland så har man egentligen bara läst för att det för att eleverna ska få en skön stund. (Robin) 

Inom denna uppfattning, tid för avkoppling, ryms också att högläsningen ska ge eleverna en 

upplevelse där de kan skapa inre bilder utifrån berättelsen. Med andra ord finns det en syn på 

högläsningen ska öva eleverna på att använda sin fantasi. Högläsningsstunden ska som 

tidigare nämnts vara kravlös, det ska vara en njutbar stund där eleverna ges möjlighet att 

tillsammans med sina klasskamrater få uppleva en berättelse och öva på att se berättelsen i sitt 

inre. 

Syftet är att de ska njuta, det är mitt huvudsakliga syfte men även att de ska /…/ få bilder i 

huvudet vilket jag tror är viktigare idag än vad det var förr. Nu är det så mycket färdiga bilder 

som finns runt omkring dom så behöver dom öva sig på att göra egna bilder i huvudet. 

(Elisabeth) 

Även om högläsningstillfällena ska vara en stund där eleverna kan slappna av fodrar läraren 

likväl att eleverna att träna sin fantasi. Att eleverna omges av färdiga bilder idag kan tolkas 

som att de texter elever möter idag många gånger kommer ifrån källor som TV, dator eller 

Ipad. Mötet med textvärlden i böcker där de får möjligheten att öva sig på att måla upp 



25 

 

händelsen i huvudet tycks inte förekomma i lika stor grad idag. Av denna anledning finns 

uppfattningen om att det är viktigt att eleverna ges tillfälle till att lyssna till högläsningsboken 

och öva upp sin förmåga att skapa inre bilder.  

Jag är ju väldigt noga med att dom ska vara lite avslappnade och se ut som att de lyssnar, det 

är jätteviktigt. Jag gör det också intressant så att de måste lyssna. /…/ Jag tror att de tycker att 

det är ganska roligt. Man får komma på sådana knep för att få läsro och läsfrid. (Elisabeth) 

Jag kan förställa rösten ibland, att jag kan viska, jag bankar lite grann i bordet om det står att 

någon bankar. /…/ om man engagerar sig själv och om barnen känner att man själv tycker det 

är roligt, då tycker dom själva att det är roligt att lyssna också. (Elisabeth) 

Trots att det råder en uppfattning om att högläsningen är en avslappnande och njutbar stund 

där det inte ställs några krav på att eleverna aktivt deltar, finns det ändå vissa riktlinjer 

eleverna ska förhålla sig till. Även om deras fokus inte tillägnas berättelsen så ska de ändå se 

ut som att de lyssnar. Utgår samtliga elever från denna riktlinje finns uppfattningen att detta 

skapar en lugn och harmonisk atmosfär. Att läraren engagerar sig i berättelsen och levandegör 

historien är en väg till att locka eleverna till att lyssna och få den upplevelse som läraren 

strävar efter. Uppfattningen om att högläsningen ska ge en upplevelse ligger i nära förbindelse 

till uppfattning om hur miljön runt omkring ska vara. Upplevelsen av högläsningen uppfattas 

som att det ska vara en stund där eleverna kan vara avslappnade och varva ner och att 

eleverna i denna lugna harmoniska stund ska kunna skapa inre bilder. Det finns alltså en 

uppfattning om att inre bilder tillhör själva upplevelsen av högläsningen.  

6.1.3 Samtal för att förstå och lära  

Bland samtliga lärare råder det en gemensam uppfattning om att högläsning innebär ett samtal 

där elevernas kunskaper och förståelse för textens form och innehåll utvecklas. Lärarna 

använder sig mer eller mindre av lässtrategin läsfixarna när de ska samtala om högläsningen. 

Det råder en uppfattning om att denna metod hjälper eleverna och för deras utveckling framåt. 

Man försöker på något sätt få in läsfixarna oavsett vad det är för text /…/ syftet är ändå att 

man ska gå in och förstå texten och visa barnen hur vi vuxna läser text. Det är ju egentligen 

det som är det stora syftet med läsfixarna (Robin)  

Det är verkligen läsförståelsen som gynnas av att man läser högt för dom och diskuterar och 

pratar /…/ men även få nya ord, öka ordförrådet, höra vad andra säger och förhoppningsvis 

börja fundera lite själv. (Elisabeth) 

Det finns en uppfattning om att användningen av läsfixarna under samtalet om texten ökar 

elevernas förståelse för textens innehåll. Högläsningen präglas av uppfattningen att alla elever 

ska med på läståget, ingen ska halka efter för att de inte förstår. Syftet är att visa eleverna hur 

vi vuxna gör när vi läser och hur vi går tillväga för att överkomma de eventuella hinder vi kan 

stöta på i texten. 

Om man läser så hittar jag något ord som jag upplever är viktigt att prata om så då frågar jag 

barnen om dom vet vad det betyder. Och ibland brukar det komma till ett ställe där man kan 

ana vad det är som kommer hända längre fram i boken, man har fått små detaljer men det är 

inte självklart, då brukar jag fråga dom om de har någon gissning om vad som kommer 

hända längre fram. (Maya) 

Samtalen om texterna handlar inte om att läraren ska ge eleverna svaren utan att de ska 

involveras i diskussionen om texten. Eleverna bjuds in i samtalet om de lästa och får 

reflektera, gissa och dela med sig av sina tankar. Det finns en uppfattning om att samtal kring 

det lästa hjälper alla barn, oavsett bakgrund och språk. Samtalet om den gemensamt upplevda 

texten är även ett stöd för de elever som inte besitter det svenska språket fullt ut.  
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Dom som inte riktigt har svenska språket, att de har ett väldigt trasigt språk, så kan de bli 

hjälpt av att de hör när andra pratar om böckerna. De får bättre läsförståelse då och får 

redskap för hur man ska förstå. (Elisabeth) 

Det är inte endast den språkliga förmågan som gynnas av att samtala om det höglästa. 

Eleverna får genom litteraturen redskap för hur de ska värna om varandra och hur de kan 

hantera problem i vardagen. Det finns uppfattningar om att samtalen om det höglästa även 

fungerar som en social träning.  

Sedan gynnas även den sociala utvecklingen också. Man behöver inte skämmas för att man 

inte kan alla ord. Man kan säga stopp och andra behöver inte fnissa för att man ör det. 

(Robin) 

Exempelvis om det har hänt någonting på en rast och dom kommer in så kan dom säga ”men 

det var precis som i boken som vi läste”. För innan hade vi läst en bok som handlade just om, 

det var kommissarie Padda som bodde i en skog /…/ så var det några djur som var elaka mot 

varandra. /…/ Dom tog hjälp utav boken och kopplade fram och tillbaka. Det blir redskap för 

dom. (Johanna) 

Vid de gemensamma samtalen om litteraturen får eleverna träna sig på sin sociala förmåga. 

Ingen fråga är dum att ställa utan man välkomnar alla frågor och hjälps åt att reda ut saker 

som är oklara. Litteraturen fungerar även som en handbok och tillämpar tips om hur man kan 

gå till väga och lösa problem som uppstår i ens vardag. Det råder en uppfattning om att 

eleverna tränar på den sociala förmågan när de samtalar om böcker. Sätt detta först i stycket. 

6.2 Lärarens roll 
Denna del av resultatet är analyserat utifrån innehållsanalys med utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet och Vygotskijs syn på lärande och utveckling inom den närmsta 

utvecklingszonen. I detta avsnitt presenteras vilken roll läraren spelar i skolan i förhållande 

till högläsning genom underkategorierna: Val av litteratur och Samverkan mellan hem och 

skola. Då det huvudsakligen ligger på läraren att välja litteratur och genrer samt ha kontakt 

med vårdnadshavare har denna huvudrubrik fått namnet Lärarens roll. 

6.2.1 Val av litteratur 

Samtliga lärare berättar att det mestadels är dem själva som ansvarar för vilken litteratur som 

ska användas vid högläsningstillfällena. Lärarna påpekar dock att eleverna ibland kan vara 

delaktiga i beslutet och påverka val av högläsningsbok. 

För det mesta är det jag som väljer litteratur. /…/ Men på senaste tiden har jag börjat ta med 

mig tre böcker när vi ska börja läsa en ny bok. Så läser jag lite på baksidan och bläddrar  och 

tittar lite i den. /…/ Det är viktigt att dom får ha medbestämmande. (Elisabeth) 

Även om lärarna mestadels ansvarar för valet av högläsningsbok finns det ändå en gemensam 

tanke att det är väsentligt att eleverna emellanåt får möjligheten att påverka valet av 

litteraturen. Lärarna menar att man ska vara förberedd innan man högläser för eleverna genom 

att i förväg läsa igenom texten. Att läsa texten innan den används handlar inte enbart om att 

förbereda sig utan även att kontrollera om bokens innehåll är lämplig för eleverna.  

Jag läser alltid igenom boken innan jag högläser den för eleverna. /…/ Men det är inte roligt 

och sitta där och så helt plötsligt stöter man på ett ord /…/  ”hm, en svordom” och så hittar 

man på något annat för att det inte är lämpligt. Ett tips är att alltid läsa igenom om man ska 

använda en bok. Men också för att man ska vara förberedd och veta att man kan stanna till 

och så. (Johanna) 
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Genom att i förväg läsa igenom litteraturen kan lärarna hitta böcker som ligger inom en 

passande zon för den specifika elevgruppen. Lärarna nämner olika tillvägagångssätt för att 

hitta bra litteratur till högläsningen. Ibland utgår de ifrån barnlitteratur som de tidigare använt 

sig av i undervisningen och vet är populära bland eleverna. Lärarna hittar även litteratur 

genom att få tips och hjälp utav av andra kollegor eller personal på skolan, medan några av 

lärarna tar hjälp utav tidningar och genom recensioner för att hitta barnlitteratur.  

Ibland kan jag gå till biblioteket och prata med bibliotekarien. Jag läser alla recensioner av 

barnlitteratur i tidningen. Jag har både Bokspegeln och Månadens bok och där finns det 

många förslag på ny barnlitteratur. (Elisabeth) 

Jag har läst en del böcker som jag känner igen sedan tidigare /…/ eller om jag har fått tips av 

någon kollega. (Maya) 

Det finns alltså ett flertal tillvägagångssätt för att hitta bra barnlitteratur, det gäller bara att 

utnyttja dessa för att kunna orientera sig i havet av böcker. Samtidigt ska litteratur inte väljas 

ut slumpmässigt. En av lärarna uttrycker klart att valet av bok grundar sig på att det finns ett 

tydligt syfte och tanke med att använda boken. 

Man väljer ju en bok för att det har ett syfte, ”nu läser vi den för att…” Ofta är det bra om 

man kan koppla ihop saker och inte bara lösryckt tar en bok bara för att någon säger att den 

är bra. Det ger mycket mer om man kan använda den i undervisningen. (Johanna) 

Lärarna nämner att de använder sig av både skönlitteratur och sakprosa när de högläser. Dock 

skiljer det sig i deras uttalanden om hur mycket skönlitteratur och sakprosa de högläser. 

Däremot tycks de skönlitterära verken dominera högläsningen i verksamheten. 

Jag väljer även sakprosa, vi har till exempel nu arbetat med olika träd /…/ då läser jag de här 

faktatexterna högt först så att alla är med./…/ Det är vilket ämne det än är så är det faktatext, 

recept, regler. Vad det än är så är det högläsning. Då det är alla olika genrer egentligen som 

man läser. (Johanna) 

När vi har högläsning så är det mer skönlitterära böcker. /…/ När vi hade tema dinosaurier 

och istiden så läste vi någon faktabok högt, men det får ju inte vara en tjock faktabok, det 

blir så svårt att lyssna på. (Robin) 

Anledningen till varför det skiljer sig åt i användningen av sakprosa vid högläsningen kan 

bero på hur lärarnas undervisningsupplägg ser ut. Lärarna beskriver att de högläser sakprosa 

när de ska arbeta med ett tema eller ett projekt och att högläsningen då fungerar som ett stöd 

där den vuxna vägleder barnet i sin förståelse och utveckling. Däremot kan det skilja sig åt 

hur ofta lärarna tillämpar denna metod. Det råder även en åsikt om att sakprosa har ett mer 

komplext innehåll vilket kan vara en avgörande faktor för att lärarna väljer att inte högläsa 

sakprosa i så stor utsträckning. En skönlitterär bok kan lättare fånga eleverna och tilltalar dem 

på ett annat sätt jämfört med sakprosa. Detta kan ses som att sakprosatexter ligger på en nivå 

utanför den närmsta utvecklingszonen.  

6.2.2 Samverkan mellan hem och skola 

Några av lärarna nämner att de har en känsla att många av eleverna inte får ta del av 

högläsning i hemmet. De anser att detta är beklagligt då högläsning är en betydelsefull del för 

eleverna. 

Jag känner att det inte är så många som prioriterar det idag, dom hinner inte. Folk hinner inte 

med och det är så mycket lättare att sticka till en Ipad /…/ Det är jättesynd. Just det att knyta 

ihop saker tillsammans är guld. (Johanna) 
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(…) jag förstår på barnen att det inte är jättemånga som blir höglästa för hemma. Det har 

verkligen minskat, tyvärr. Det tycker jag är tragiskt, för både det att man lär sig mycket av 

att lyssna på någon annan./…/ jag tror inte att de hinner nu förtiden. (Elisabeth) 

Enligt utsagorna tycks det vara tidsbristen som ligger som grund för att eleverna inte får ta del 

av högläsningen hemma. Här nämns även tekniken som en möjlig bakomliggande faktor. Att 

ge eleverna en Ipad är inte lika tidskrävande för föräldrarna. Då lärarna anser att högläsningen 

är en viktig aspekt för elevers fortsatta utveckling försöker de uppmuntra föräldrarna till att 

högläsa för sina barn hemma. Möjligen är det inte alla föräldrar som förstår vilka möjligheter 

det ger men lärarna försöker på olika sätt att förmedla vikten att högläsa för barnen. Barnet 

behöver få möjlighet att samarbeta med en mer erfaren person. 

När vi har föräldramöte i tvåan så brukar vi be bibliotekarien komma och prata om dels hur 

viktigt det är att man läser högt /…/ Sedan är det svårt att nå fram och få vissa föräldrar att 

förstå ändå.  /…/ Man gör ändå vad man kan för att uppmuntra. Speciellt dom som har det 

lite svårt med att komma igång med sitt läsande brukar jag på utvecklingssamtalen prata om 

att ni kanske kan sitta tillsammans och så turas ni om att läsa sidorna i boken. (Elisabeth) 

Jag har pratat med föräldrarna om vikten av att läsa.  Det finns en plansch /…/  Den säger att 

barn som inte blivit lästa för brukar kunna x antal ord men har föräldrarna läst för barnen så 

kan de y antal ord och det är ungefär 3-4 gånger så mycket som när föräldrarna inte har läst. 

Så den planschen brukar jag visa för föräldrarna och berätta om den. (Maya) 

Lärarna försöker uppmuntra föräldrarna genom att förmedla budskapet på olika sätt. Dock kan 

det vara en svårighet att nå fram till föräldrarna och få dem att förstå högläsningens betydande 

roll. De föräldrar som uppmuntras specifikt är de som har lässvaga barn. De vuxna ska 

fungera som ett stöd för att främja elevernas vidare läsutveckling. Detta kan tolkas som att 

lärarna ser att högläsningen ger en positiv effekt på eleverna och för att de lässvaga barnen 

inte ska riskera att komma efter i skolan kan högläsning i hemmet delvis fungera som en 

förebyggande åtgärd.  

6.3 Arbetssätt 
Resultatet här är analyserat utifrån innehållsanalys och belyses utifrån Vygotskijs och den 

sociokulturella synen på språket. Denna del berör hur undervisning runt högläsning 

organiseras och vilka arbetssätt som tillämpas i samband med högläsning. Resultatet 

presenteras i underrubrikerna: Disciplinering och rutiner vid högläsning samt Högläsning och 

andra aktiviteter.  

6.3.1 Disciplinering och rutiner vid högläsning  

Samtliga lärare berättar att högläsningen sker i samband med fruktstunden. Lärarna har skapat 

en tydlig rutin för högläsningen. Rutinen medför att eleverna är medvetna om vad som 

kommer hända och vet vad de ska göra. 

Barnen sitter på sina platser, i det här klassrummet går det inte att få en ring för den blir för 

stor. /…/ Varje dag har vi en sådan stund, alltid. Med just högläsningsboken. /…/ Vi läser 

alltid innan dom går ut på rast. Då äter dom frukt och sitter och lyssnar. (Johanna) 

Vi läser i samband med fruktstunden, eller jag läser. Vi har högläsning i 15 minuter. /…/ 

Eleverna sitter på golvet under högläsningen. Vi har en liten matta i ett hörn och lite kuddar, 

så där sitter vi /…/ Vi läser fem gånger i veckan inför rast. (Maya) 

De flesta samlas i en ring på golvet när de har högläsning. En av lärarna nämner däremot att 

hennes elever sitter på sina stolar eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme för att ha en 

ring. Att de övriga lärarna väljer att samla sina elever i en ring på golvet kan bero på att 

lärarna vill få dem närmare således att han eller hon kan läsa och samtala med eleverna utan 
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att höja rösten allt för mycket. Det blir även lättare för läraren att ha en överblick över 

eleverna under tiden som högläsningen pågår. Merparten av lärarna högläser dagligen för 

eleverna. En av lärarna nämner även att högläsningen pågår i 15 minuter. Däremot kan 15 

minuter låta som lite knapp med tid vilket problematiseras under intervjun. 

Fruktstunden är ju 15 minuter och man hinner läsa 5 minuter om man ska ha en diskussion 

efteråt så jag har koncentrerat mig på att läsa så har vi inte diskuterat så mycket. (…) Så som 

jag känner nu är jag inte riktigt nöjd /…/ Om jag då skulle ha två dagar i veckan så skulle jag 

få mer tid dom två gångerna. Då kan man läsa lite längre just då så att barnen fångas av boken 

och sedan har man tid för diskussion. (Maya) 

Tidsbristen är alltså en problematik. De 15 minuter som tilldelas till högläsningen medför att 

samtalet runt det lästa inte får plats i schemat. Här råder en syn på att högläsningen ska 

innebära ett socialt samspel där kommunikation är en viktig aspekt för lärande. Det tycks vara 

en rutin som medför stress där eleverna inte hinner njuta av boken. Tidsaspekten går även att 

se i olika vinklar, dels att den inte räcker till men även högläsning utförs spontant när det 

finns lite tid till övers.  

Det är så många som gör det att de läser när det är en liten stund över. ”Nu har vi 5 minuter, 

nu tar vi lite högläsning”. Nej, du hinner inte ens öppna boken om du ska bygga upp 

någonting. (Johanna) 

Lärarna problematiserar tiden som läggs till högläsningen och lyfter att läraren ska hinna 

bygga upp berättelsen så den fångar barnen. För att högläsningen ska få kvalité och fånga 

elevernas intresse behöver läraren ge tid åt högläsningen. Det ska inte bli en stressad rutin 

som utförs endast för att det står i schemat. Utifrån lärarnas utsagor finns det vissa skillnader 

på vilka ramar eleverna måste förhålla sig till under högläsningstillfällena. Några lärare har 

mer styrda regler medan andra låter eleverna få agera lite efter sina behov.  

Några stycken sitter och gör annat, några går och dricker, några går på toa. Men annars så 

lyssnar dom. Dom flesta lyssnar aktivet när jag läser. En del lyssnar mindre aktivt (Maya) 

Jag har ju mina oroliga pojkar, dom har jag på var sida om mig. /…/ eftersom dom vet att jag 

tycker att det ska vara tyst räcker det med de flesta att jag bara tittar på dom lite extra länge 

eller så stannar jag mitt inne i ett ord. /…/ jag har hellre inte fruktskalslådan ståendes mitt på 

golvet för jag vill inte att de ska röra sig så mycket. (Elisabeth) 

Disciplinen under högläsningen skiljer mellan styrande och mer fria regler. Då läraren strävar 

efter en lugn atmosfär med fokus på berättelsen formas styrande regler för eleverna. Genom 

att barnen placeras vid lärarens sida skapar det en tydlig markering att det ska vara lugnt 

under högläsningsstunden. Saknas dessa tydliga ramar går det att ta till andra knep för att 

fånga elevernas uppmärksamhet på berättelsen.  

Efter att jag har läst så drar jag en pinne och då får den, vars namn står på pinnen får 

sammanfatta det som vi har läst. (Maya) 

Trots att eleverna har mer frihet att småprata och röra sig i klassrummet under 

högläsningsstunden markerar läraren, genom namnpinnarna, att de måste vara 

uppmärksamma. Eleverna vet aldrig vilket namn som blir draget vilket kan öka deras fokus på 

berättelsen. Utifrån hur Johannas beskriver sina regler framkommer det inga tydliga regler för 

hur eleverna ska uppföra sig under högläsningstillfällena. däremot uttrycker hon att det är en 

lugn stund och att eleverna bjuds in till samtal. 

 Det är den lugnaste stunden man kan ha fast dom sitter med och diskuterar och samtalar. 

(Johanna) 
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Elevernas fokus tycks tillägnas högläsningen till fullo vilket skapar ett lugn i klassrummet där 

ingen elev gör något som inte tillhör högläsningen. Däremot utgör högläsning en 

kommunicerande miljö där eleverna uppmuntras att samtala och diskutera om bokens 

innehåll. Det läggs ingen större vikt vid att det ska vara ett tyst klassrum under läsningen utan 

eleverna tillåts att vara aktiva deltagare och ifrågasätta texten. Interaktion och kommunikation 

är således viktigt vid högläsningsstunderna. 

6.3.2 Högläsning och andra aktiviteter 

I lärarnas utsagor framkommer det att det inte endast är samtal och diskussioner de tillämpar i 

samband med högläsningen, de kopplar även läsningen till andra aktiviteter i sin 

undervisning. Högläsningen fungerar på så sätt som ett komplement, fördjupning eller en 

förberedelse i anslutning till en uppgift eleverna ska utföra.  

Det är en Bokbok där de skriver om böcker. /…/ den får vara extra fin så att eleverna känner 

att detta är något man ska lägga ner lite jobb på. /…/ Ibland fokuserar vi på huvudpersonen, 

andra gånger säger jag att de ska beskriva miljön. Ibland säger jag vem skulle du vilja vara 

vän med i boken? (Elisabeth) 

Vi har till exempel nu jobbat med olika träd och då har eleverna blivit expertgrupper. Man 

sitter i grupper och så blir en grupp expert på gran och en annan tall och sedan har man 

blandat grupperna så att det blir en som arbetat med varje träd som sitter och redovisar för 

varandra. (Johanna) 

Aktiviteterna som är kopplade till högläsningen baserar sig ofta på någon form av 

skrivuppgift. Det beskrivs tydligt att arbetet med Bokboken ska utföras med eftertanke vilket 

eleverna förstår om arbetsboken är finare än ordinarie skolböcker. Delvis kan det vara 

Bokbokens utseende som motiverar eleverna, men eftersom läraren uttrycker ett stort 

engagemang kring detta arbete kan även det vara en betydande faktor som påverkar elevernas 

prestation. Högläsningen kan kopplas till skrivuppgift såväl som till bilduppgift. 

En gång när vi läste en bok så hade vi ritat upp en savann. Högläsningsboken handlade om 

Afrika. Så allt eftersom vi läste så gjorde vi bilderna till boken. (Robin) 

Att illustrera bilder är, till skillnad från skrivuppgifter, en uppgift som riktar sig till alla åldrar. 

Där ställs det inga krav på att eleven måste vara skrivkunnig utan där är det endast fantasin 

som sätter gränser.. Eleverna tillåts att använda olika uttrycksformer för att kommunicera med 

sina medmänniskor. Eleverna får uttrycka sig multimodalt och kommunicera i tal och i skrift 

såväl som i bild. 
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7. Diskussionen 
Detta kapitel är indelat i tre delar, resultatdiskussion, metoddiskussion och didaktiska 

konsekvenser. I resultatdiskussionen relateras det analyserade resultatet till den aktuella 

forskning som presenteras i forskningsöversikten samt till den sociokulturella teorin som 

ligger som grund för denna studie. I metoddiskussionen förs en diskussion om vald metod 

och i didaktiska konsekvenser gör jag ett ställningstagande om arbetet kring högläsningen i 

skolverksamheten.  

7.1 Resultatdiskussion  
Avsnittet är indelat i tre underrubriker som knyter an till resultatets huvudkategorier Lärares 

uppfattning om högläsning, Lärarens roll samt arbetssätt. Nedan följer en diskussion utifrån 

studiens resultat relaterat till studiens forskning och teori. Teorin synliggörs inte i någon 

större grad i analysen men i efterhand har jag märkt att det går att koppla teorin till flera delar 

i resultatet vilket kommer framträda mer tydligt i detta avsnitt.  

7.1.1 Uppfattningar om högläsningen 

Utifrån resultatet har det framkommit att det finns tre olika uppfattningar om högläsningens 

plats i skolans verksamhet. Det finns en uppfattning om att högläsningen fungerar som ett 

redskap för att öka elevernas läslust och en annan uppfattning om att högläsningen ska vara en 

stund där eleverna ska få tid att koppla av. Slutligen träder det även fram en klar uppfattning 

om att samtal ska kopplas till det lästa för att eleverna ska förstå och lära. Då Vygotskij och 

det sociokulturella perspektivet lyfter fram språkets betydelse och att vi utvecklar och 

fördjupar våra kunskaper genom socialt samspel och kommunikation med våra medmänniskor 

(Säljö, 2012, ss.189-190) har resultatet från lärarnas utsagor om högläsning en nära 

förbindelse med denna teori.  

PIRLS redovisar en trend att svenska elevers läsförmåga och läsförståelse försämras 

(Skolverket, 2012, s.6-8). Detta tyder på att det måste ske en förändring i skolans värld. Det 

framgår tydligt i resultatet att lärarna har en gemensam uppfattning om att högläsningen 

kopplat till samtal främjar elevers språkliga förståelse och ökar deras ordförråd. Reichenberg 

(2014) betonar att samtal kring det lästa är en avgörande faktor för lärande då vi delar med oss 

av våra föreställningar, idéer och tankar (2014, s.68). Forskning pekar på att högläsningen har 

en positiv påverkan på ordförrådstillväxten men detta kräver en strukturerad undervisning där 

läraren återkopplar till texten (Silverman, DiBara Crandell & Carlis, 2013, s.100; Fridolfsson, 

2008, ss.196-197; Bråten, 2008, s.60). Detta synsätt knyter även an till det sociokulturella 

perspektivets syn på lärande. Genom interaktion och kommunikation utvecklas våra 

kunskaper i en gemenskap. Lärande är således inget som överförs mellan människor utan 

något vi delar i (Säljö, 2012, s.195). Dominković m.fl. (2006) påpekar att elever kan inta en 

passiv roll vid samtalet om det höglästa eftersom elevgrupperna är så stora vilket försvårar en 

samtalsstund som är givande för alla (Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006, ss.14-15). 

Detta är inte någon problematik som nämns i resultatet men en slutsats som kan dras utifrån 

detta är att lärarna inte uppmärksammat de eventuella passiva eleverna. 

PIRLS studie pekar på att en avgörande faktor till elevers försämrade läsförståelse kan bero 

på att många elever i Sverige inte får möjligheten att arbeta med olika lässtrategier 

(Skolverket, 2012, ss.6-8). Samtliga lärare nämner att de tillämpar lässtrategin läsfixarna i 

samband med samtalen kring det lästa. Lärarna har en positiv upplevelse av metoden och 

menar på att det är ett hjälpmedel för att utveckla elevernas läsförståelse. Bråten (2008, ss.69-

70) betonar att användningen av läsförståelsestrategier resulterar till en bättre förståelse för 

texten. Författaren nämner däribland lässtrategin Reciprocal Teaching, vilket läsfixarna 
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bygger på. Således pekar flera skilda grupper på att användningen av lässtrategier är en 

effektiv metod för att öka elevers läsförståelse. Westlund (2009, ss.77-79) beskriver att syftet 

med metoden är att läraren inledningsvis modellerar strategierna för att visa hur den ska 

användas för att öka förståelsen för texten. Målet är att eleverna stegvis ska kunna tillämpa 

metoden för att slutligen använda den på egen hand. 

Detta knyter an till Vygotskijs syn på den närmsta utvecklingszonen där principen är att 

barnet inledningsvis behöver samarbeta med en mer kunnig person med målet att slutligen 

vara i stånd att klara uppgiften på egen hand (Vygotskij, 201, s.351). 

Samtidigt går det att avläsa från resultatet att det finns skilda uppfattningar om hur mycket 

samtal som ska tillägnas till högläsningen. I resultatet framkommer det en entydig mening om 

att du aldrig kan prata sönder en boken medan några andra betonar att för mycket samtal kring 

högläsningen kan förstöra läsupplevelsen. Det kan tolkas som att några av lärarna strävar efter 

en balansgång mellan aktivt delta i samtal så att möjligheten till lärande uppstår, samtidigt ska 

det finns plats för avkoppling där eleverna kan njuta och uppleva en berättelse. Det går att 

avläsa i resultatet att det finns en uppfattning om att högläsningen innebär en avkopplande 

funktion där eleverna erbjuds en rik läsupplevelse. Lindö (2005, s.14) betonar att 

barnlitteraturen ska väcka en lustfylld läsupplevelse. Vidare menar Chambers (2011, ss.62-65) 

och Stensson (2006, s.18) att högläsningstillfällen lyfter bort ansvaret från eleverna vilket 

skapar en avslappnad inlärningsmiljö som bjuder på en gemensam läsupplevelse.  

Det kan således dras en slutsats att genom att läraren högläser skapas det möjlighet för 

eleverna att slappna av och endast ta till sig textens innehåll. I resultatet framkommer det även 

att läsupplevelsen ger möjlighet för eleverna att använda sin fantasi, elever idag är omringade 

av färdiga bilder och av denna anledning behöver öva sig på att inre bildskapande. Taube 

(2013, s.81) pekar på att många barn saknar erfarenhet av böcker i hemmet och att TV tittande 

istället blivit ett dominerande inslag i deras tillvaro. En av respondenterna upplever att barn 

många gånger använder sig av Ipads istället för att bli erbjudna en rik högläsningsstund med 

sina föräldrar. I den sociokulturella teorin ses kunskap inte som något som överförs mellan 

människor utan något vi tillsammans deltar i (Säljö, 2012, s.195). Dagens teknik tycks 

möjligen överta högläsningen i vissa fall vilket i ett vidare skede kan leda till att eleven inte 

får tillfälle att skapa inre bilder.  

I resultatet framkommer det att det finns en uppfattning om att högläsningen fungerar som ett 

redskap för att öka elevers läslust. En studie utförd av Hemericks (1999, ss.3-4) har påvisat att 

lärarens högläsning kan motivera och öka elevernas läslust. Chambers (2011, s.68) menar att 

det mest effektiva sättet att väcka elevers läslust är genom att läraren högläser en bok eller ett 

valt stycke. Parks Dunkan (2010) instämmer med Chambers och menar att genom att 

levandegöra högläsningsboken fängslas eleverna och öka deras läslust (2010, s.92). Några av 

respondenterna berättar att de dramatiserar bokens berättelse för att tydligt visa eleverna hur 

man kan använda en berättelse. Vidare visar resultatet att många av eleverna gärna läser de 

böcker som de använt vid högläsningen. Parks Dunkan (2010, s.91) betonar att eleverna 

behöver ha läsförebilder för att själva bli motiverade till att läsa. Brinner läraren för läsning så 

menar Parks Dunkan att även eleverna kan bli entusiastiska läsare. En slutsats som kan dras 

utifrån detta är att lärarens eget intresse och engagemang kring högläsningen kan stärka 

elevernas läslust. 

7.1.2 Lärarens roll 

Då PILRS studie framhäver att svenska elevers förståelse för sakprosa minskat blir det högst 

relevant att undersöka vilken typ av litteratur lärarna använder sig av, vilket denna studie gör. 

Samtidigt betonar läroplanen att undervisning ska ge elever möjlighet att möta olika texttyper, 
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skönlitteratur såväl som sakprosa (Skolverket, 2011, s.223). Det framkommer i resultatet att 

majoriteten av respondenterna utgår ifrån skönlitteratur vid högläsning, men sakprosa är inte 

helt utesluten. Lidberg och Säljö (2012, ss.247-248) beskriver att den skönlitterära genren 

dominerar bland de yngre eleverna och för att eleverna inte ska chockas av sakprosans mer 

komplexa innehåll högre upp i åldern är det viktigt att eleverna får möta alla typer av genrer.  

En ohållbar lässtrategi eller ett svagt ordförråd kan vara faktorer som hindrar elever att nå upp 

till grundskolans krav (Westlund, 2009, s.198). Vidare belyser Jönsson (2009, s.88-89) och 

Brink (2009, s.121) det gemensamma lärandet, där samtal om det lästa förekommer. Detta bör 

vara ett naturligt inslag i skolverksamheten för att öka läsförståelsen.  

Vygotskij menar att det är genom kommunikation med andra människor som vi kan fördjupa 

vår kunskap och skapa en gemensam förståelse (Säljö, 2012, ss.189-190). Utifrån PILRS 

resultat och läroplanens mål kan man dra slutsatsen att det är av stor viktigt att lärarna 

tillsammans med eleverna arbetar med sakprosa. Resultatet av denna studie visar att lärarna 

mestadels tillämpar skönlitteratur i samband med högläsning. En av respondenterna motiverar 

anledningen för varför sakprosa inte tillämpas i lika hög grad. Hen menar att risken finns att 

eleverna tappar intresset eftersom texten är komplicerad. 

Vidare uppger samtliga respondenter att de mestadels ansvarar för valet av litteratur. Till viss 

del kan några av lärarna använda sig av förslag från eleverna, medan andra lärare väljer ut 

några böcker som eleverna därefter får välja mellan. På så sätt får eleverna göra sin röst hörd 

även om valet till någon del är styrt. Parks Dunkan (2010, s.92) påpekar att det är viktigt att 

läraren väljer litteratur som intresserar eleverna. Samtidigt ska de läsas med inlevelse så att 

eleverna fångas av innehållet. Detta kan ses som något paradoxalt då texterna på ett plan ska 

väcka elevers intresse, där de fångas av bokens innehåll, samtidigt behöver eleverna ta del av 

sakprosatexter för att träna sig i att läsa och förstå just dessa texttyper.  

Utifrån resultatet framgår det även respondenterna mer eller mindre läser igenom den 

litteratur de ska använda till högläsningen innan den läses upp för eleverna. Anledning till 

detta är delvis för att förbereda sig men även för att kontrollera om boken är passande. 

Lennox (2013, s.387) menar att lärare måste blir mer medvetna om den kvalitetslitteratur som 

erbjuds, specifikt gäller detta faktaböcker. Lennox menar att kvalitetslitteratur kan bidra till 

att vidga elevernas begreppsbild samtidigt som den ger möjlighet för mer kognitivt 

utmanande diskussioner. Vygotskij (2001, ss.12-13) menar att elever i skolans verksamhet ska 

möta vetenskapliga begrepp. Resultatet visar att genom att läraren tillämpar faktaböcker av 

kvalité samt kopplar detta till meningsfulla samtal där läraren ger tydligt stöd får eleverna 

möjlighet att vidga de vetenskapliga begreppen och öka sin förståelse för dess. 

Då många barn inte har tillgång till högläsning i hemmet (Läsrörelsen, 2012) spelar skolan en 

viktig och avgörande roll. Taube (2013) betonar att de barn som saknar läsmodeller och 

erfarenhet av böcker i hemmet kan bilda en negativ inställning till läsning (2013, s.81). 

Resultatet i studien visar att lärare försöker uppmuntra föräldrarna att högläsa för sina barn då 

det råder en känsla att många av eleverna inte får ta del av detta hemma. Samtidigt råder det 

en känsla att föräldrarna inte förstår högläsningens betydelse för barns utveckling. Myrberg 

(2007) lyfter att barn med lässvårigheter ofta saknar stöd i sin läsutveckling i hemmet. 

läsutveckling hänger på så sätt på skolan (2007, s.74). Frank (2009, s.102) beskriver ett 

projekt som visade att elevers läsutveckling fick en mer gynnsam effekt när deras föräldrar 

fått kunskap om olika arbetsmetoder i jämförelse med de elever vars föräldrar inte tillägnat 

sig någon arbetsmetod. Dominković m.fl. (2006) påpekar även att barn får ett större utrymme 

för att ställa frågor och föra ett samtal om det lästa i jämförelse med skolan (2006, ss.14-15). 

Den slutsats som kan dras är att samverkan mellan hemmet och skolan är av stor betydelse för 
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att barn ska få ta del av högläsning och samtala således att det gynnar deras läsutveckling och 

förståelse. Att ge föräldrarna konkreta metoder i samband med högläsningen som dessutom 

visar sig ge resultat kan vara en möjlig väg till att få föräldrarna att förstå högläsningen 

betydelse. Det sociokulturella perspektivet betonar att man lär genom samspel med andra 

(Vygotskij, 2001, s.174). Ett resultat av undersökningen visar att lärare kan ge föräldrar 

verktyg för hur de kan arbeta med högläsning vilket kan bidra till att föräldrar och barn 

tillsammans kan samtala och lära av varandra.  

7.1.3 Arbetssätt 

Studiens resultat framhåller att lärare har skapat en tydlig rutin runt högläsningen med fasta 

tider i samband med fruktstunden och högläsningen bedrivs näst intill dagligen. En av lärarna 

beskriver att hon högläser 15 minuter varje dag men betonar att tiden är knapp vilket medför 

att samtalet runt de lästa blir lidande. Enligt Lane och Wright (2007) är bristen på tid en 

problematik som hindrar lärare att hinna med högläsning med tillhörande aktiviteter (2007, 

s.668). Utifrån resultatet går det att avläsa att en av lärarna anser att tiden är en viktig aspekt 

vid högläsningen då bokens innehåll ska byggas upp för att väcka ett intresse och därefter ska 

det föras ett samtal. En slutsats kan dras om att tidsaspekten för högläsningen kan vara en 

problematik dock saknas mer underlag från forskning för att kunna svara på vilken tidsram 

högläsningen behöver. Respondenterna upplever däremot att 15 minuter är för kort tid, men 

har ändå inte valt att organisera det på annat sätt.  

I resultatet framkommer det att det finns skilda regler under högläsningen. Vissa elever har 

mer frihet att röra sig och småprata medan andra lärare har styrda regler och önskar att 

eleverna sitter på sina platser och inte pratar när läraren läser. Åberg och Lenz Taguchi (2005, 

s.72) menar att oroliga elever kan vara en problematik vid högläsningsstunder. Detta kan göra 

att läraren ett flertal gånger måste säga ifrån samtidigt som övriga elever blir avbrutna och 

störde när de lyssnar. Några av lärarna nämner i resultatet att de använder sig av olika knep 

för att på bästa sätt överkomma dessa svårigheter.  

Majoriteten av lärarna nämner att de tillämpar någon form av skrivuppgift i samband med 

högläsningen, såsom bokrecensioner, faktaskrivning med tillhörande redovisning samt 

poesiskrivning. Resultatet visar även att det stundtals tillämpas bildaktiviteter i samband med 

högläsningen där eleverna får illustrerar miljön och händelserna som utspelas i berättelsen. 

Detta kan ses som att högläsningen kan tillämpas som en förberedelse, komplement eller en 

fördjupning vid ett arbete. Damber (2016) beskriver att lärare behöver skapa meningsfulla 

aktiviteter som för samman tidigare erfarenheter och kunskaper med de nya. Genom att göra 

det skapas en meningsfull process som vidare kan höja elevernas kognitiva nivå (2016, s.262). 

Med utgångspunkt från den sociokulturella synen sker kommunikation mellan människor via 

olika teckensystem. Det kan vara via skrivet och talat språk såväl som genom bilder (Säljö, 

2012, ss.189-190). 

7.1.4 Slutsats 

Det träder fram en tydlig bild om att högläsningen har olika funktioner så som ett redskap för 

ökad läslust, tid för avkoppling samt samtala för att förstå och lära. Högläsningen i skolans 

verksamhet tyder således på att lärande och utveckling sker via interaktion och 

kommunikation såsom Vygotskij framhåller (Säljö, 2012, s.195). Vikten av att läsa olika 

typer av genrer framkommer tydligt där samtalet kopplat till lässtrategier har en betydande 

roll för att lärande och utveckling ska ske. Högläsningen kopplat till lässtrategier fungerar 

bland annat som ett redskap för att förmedla kunskaper om språket och lärarens roll är att föra 

denna kunskap vidare till eleverna så att de kan få förståelse för texten, specifikt gäller detta 
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sakprosatexter. Här framträder den närmsta utvecklingszonen där läraren utgör den mer 

erfarne som stödjer och vägleder eleven i sin färd med att befästa nya kunskaper (Säljö, 2012, 

ss.193-194). Då denna studie belyser elevers språkliga utveckling genom samtal om det lästa, 

berör detta likaså Vygotskijs syn på barn språkutveckling (Vygotskij, 2001, s.174). Samspelet 

mellan den vuxna och barnet spelar en viktig roll för att lärande och utveckling ska ske och 

den vuxna utgör en viktig ståndpunkt under barnets språkutveckling. Då många barn inte blir 

erbjudna möjligheten att uppleva högläsning i hemmet har skolan en avgörande roll för barnet 

läsutveckling. Genom en god samverkan mellan hem och skola, där skolan tydligt förmedlar 

högläsningen betydelse och erbjuder föräldrar strategier vid läsning, finns möjligheten att öka 

föräldrars engagemang runt att läsa högt för sina barn.   

7.2 Metoddiskussion 
För denna studie har kvalitativ intervjumetod använts och insamlat material har analyserats 

efter kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i Vygotskijs och det sociokulturella 

perspektivets syn på lärande och utveckling. Studien har även inspirerats av fenomenografisk 

ansats då avsikten med studien bland annat var att ta reda på lärares uppfattning om 

högläsning. Kihlström (2009, s.157) beskriver att syftet med fenomenografi är att undersöka 

människors uppfattning av ett specifikt fenomen. I denna studie motsvarar fenomenet alltså 

högläsning och dess påverkan. En nackdel och ett dilemma för mig under arbetets gång har 

varit att försöka applicera dessa två analysverktyg samt teorin. Det blev många skilda metoder 

att utgå ifrån samtidigt vilket har försvårat studiens arbetsprocess. Detta var något jag  i 

arbetets inledning inte var medveten om utan har uppmärksammat i ett senare skede. 

Då teorin till största del belyser språkets betydelse och vikten av interaktion och samspel blev 

det svårigheter att göra teorin tydlig i resultatet. De språkliga aspekterna är främst analyserat 

utifrån fenomenografisk ansats och då ska inte teorin ingå utan ansatsen ska stå för sig själv. 

Under resultatdiskussionen kommer teorin tydligare fram och jag fick en tydligare bild av 

lärarnas synsätt och perspektiv gällande högläsning.  

Jag anser att intervju som metod har varit fördelaktig och givit ett stort underlag inför själva 

analysarbetet. Under intervjun har respondenterna fått stort talutrymme att kunna beskriva 

sina uppfattningar om fenomenet och genom följdfrågor har de kunnat utveckla eller 

förtydliga sina utsagor. Detta hade inte varit möjligt om jag valt att exempelvis använda enkät 

som metod. Den semistrukturerade intervjuguiden som jag använde mig av gjorde även att 

intervjun mer liknade ett samtal vilket jag uppfattar som att det skapar en mer avslappnad 

miljö. Jag har även upplevt att det var fördelaktigt att skicka ut intervjufrågorna i förväg till de 

medverkande lärarna. Detta gav dem tid att reflektera och förbereda sig inför intervjun således 

att de kunde ge mig så konkreta och uttömmande svar som möjligt.  

Under intervjun valde jag även att spela in respondenterna för att vid ett senare tillfälle kunna 

transkribera intervjun i sin helhet. Fördelen med att spela in är att allt material fångas upp och 

forskaren kan ge den som intervjuas fullt fokus samtidigt är arbetet med transkriberingen 

tidskrävande. I efterhand skulle jag önska att jag tillfrågat fler lärare att medverka i studien. 

Fyra respondenter anser jag är ett minimalt antal, trots att de givit mig ett rikt material att 

arbeta med. Om fler respondenter hade deltagit hade studien blivit mer tillförlitlig.  

Fenomenografi som analysverktyg har varit ett nytt sätt att arbeta för mig vilket dels har varit 

en utmaning samtidigt har det varit ett intressant arbetssätt som bidragit till nya fascinerande 

synvinklar. Istället för att se direkt på de svar som respondenterna gett mig har jag istället sökt 

efter den underliggande uppfattningen utifrån deras utsagor. I analysarbetet utgick jag ifrån 

Dahlgren och Johanssons (2009, ss.127-130) modell vilket har varit en konkret och enkel 

modell att utgå ifrån och som bidragit till en större förståelse för analysarbetet. En konsekvens 
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av denna modell och metod är tidsaspekten, analysen kräver att forskaren tillägnar mycket tid 

till arbetet för att hitta likheter och skillnader samt skapa kategorier efter de skilda 

uppfattningarna. Vilket resulterat i ett tydligt och intressant resultat av lärarnas skilda 

uppfattningar.  

7.3 Didaktiska konsekvenser 
Under arbetets gång har jag ständigt ställt mig frågan vad högläsning egentligen omfattar. Är 

det allt du läser högt, oavsett hur lång tid du lägger till läsningen och vilken typ av text det är. 

Kan högläsning av en text innebära ett kort utdrag eller måste högläsningen omfatta en längre 

text eller till och med en bok?  

Jag har fått uppfattningen att lärarna som medverkat i denna studie har uppfattat högläsningen 

på olika sätt. Vissa menar att allt du läser högt är högläsning medans andra refererar det mer 

specifikt till en bok som kontinuerligt blir uppläst för klassen. I indelningen till detta arbete 

vill jag påstå att mina tankar om högläsning föll specifikt på användningen av högläsningsbok 

men denna syn har under arbetet förändrats. Nu ser jag högläsning som all text en person läser 

högt för en annan människa. Med detta synsätt kan högläsningen, om den inte redan gör det, 

tillämpas ett flertal gånger under skolans timmar. Om tidsbristen kan uppfattas som ett 

problem kan man utifrån detta tankesätt tydligt se att det finns gott om utrymme för 

högläsning, frågan läraren kan ställa sig är snarare hur man utformar sin undervisning. Då 

forskning visar på att skönlitterära böcker dominerar högläsningen kan man ställa sig frågan 

vilket synsätt forskning har på detta fenomen. Sakprosa i sin helhet är mer komplext och 

ställer högre krav på eleverna, dessutom tilltalar inte dessa texter eleverna på samma sätt som 

skönlitterära texter. Lärare kan högläsa sakprosa för att förbereda, komplettera och fördjupa 

elevernas kunskaper och öka deras förståelse, men det betyder inte att läraren måste läsa en 

hel faktabok. Det kan räcka med att läraren använder små utdrag för att modellera och visa 

eleverna hur man läser och hur man ska förstå dessa texter. Elever behöver möta alla typer av 

texter och genom högläsning med fördjupande samtal kan elevernas språkliga förståelse och 

utveckling gynnas. Detta är även något skolan bör prioritera då PIRLS undersökning från 

2011 visar på att elevernas läsförmåga och läsförståelse stadigt sjunker, specifikt vad gäller 

sakprosa. 

Trots att forskning framhåller att högläsning kopplat till meningsfulla aktiviteter påverkar 

eleverna positivt i olika aspekter, tar inte läroplanen upp högläsningen specifikt vilket kan 

ifrågasättas. Det är snarare upp till var lärare att läsa mellan raderna och tillämpa den metod 

de anser att eleverna är i behov av för att nå de krav skolan ställer.  
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Bilaga 1 

Intervju med lärare 

Pedagogens bakgrund: 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

3. Vilken årskurs arbetar du med? 

4. Hur länge har du undervisat eleverna i din nuvarande klass? 

Högläsning: 

Hur ser en vanlig högläsningsstund ut? Berätta hur du gör. 
5. Vilka metoder och aktiviteter tillämpas? (boksamtal, läsfixarna) 

6. Hur går metoden/ aktiviteten till? 

7. Hur ofta högläser ni för eleverna under en vecka? Har ni fasta tider eller läser ni 

spontant? 

8. Vilket syfte ligger som grund för högläsningen? 

9. Visar eleverna intresse för högläsningen? På vilket sätt? 

10. Upplever du att elevernas läsförståelse gynnas av högläsning? På vilket sätt? 

11. Anser du att högläsning har effekt för elevers generella utveckling? Om ja, beskriv 

vilken effekt.  

12. Vilka hinder/problem kan uppstå vid högläsning för en stor grupp? (helklass) 

Val av litteratur: 

13. Hur väljs litteratur till högläsningen ut och vilka typer av genre högläser ni? 

Skönlitteratur, sakprosa?  

14. Kan eleverna påverka valet av högläsningsbok? 

Övrigt: 

15. Hur samverkar skolan och hemmet angående högläsning? Uppmuntras föräldrarna att 

läsa för sina barn hemma?  

16. Hur skulle du vilja utveckla högläsningstillfällena? 
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Bilaga 2 

 
 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Emelie Jakobsson och läser sista året på grundlärarprogrammet F-3 på Högskolan i 

Borås. Jag skriver nu mitt examensarbete på avancerad nivå och vore tacksamma om just du 

vill delta i min studie.  

 

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar lärare för årskurs 1-3 har angående 

högläsning samt vilken påverkan den har för eleverna. Jag har under min utbildning fått 

möjlighet att observera lärare vid olika högläsningssituationer och vill nu undersöka vilket 

syfte som ligger som grund för högläsning i undervisningen och vilka arbetssätt som 

tillämpas.  

 

Att medverka i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

Deltagandet i studien är helt anonym där varken namn på medverkande, skola eller kommun 

framkommer. Jag har en önskan om att spela in intervjuerna, men allt material kommer efter 

sammanställningen att raderas. Väljer du att delta i studien kommer du få ta del av 

intervjufrågorna i förväg så du får möjlighet att förbereda dig inför intervjun. 

 

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta mig.  

Tack på förhand!  

 

Emelie Jakobsson 

xxxxxx@student.hb.se 

xxx - xxx xxxx 
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