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- En kvalitativ studie som jämför lärares arbete med högläsning i årskurs F–3 respektive 

årskurs 4–6. 

Reading aloud to discover the world of books 

- A qualitative study comparing teachers' work with reading aloud in grades F-3 and 4–6. 

     Antal sidor: 31 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med denna studie är att jämföra hur 

lärare i årskurs F–3 respektive årskurs 4–6 

använder högläsning i sin undervisning. 

Studiens frågeställningar är: vad syftet med 

högläsning är i årskurs F–3 jämfört med 

årskurs 4–6, hur lärare i årskurs F–3 respektive 

årskurs 4–6 använder högläsning i sin 

undervisning samt om aktiviteter används i 

samband med högläsningen.  

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är det 

sociokulturella perspektivet. För att få syn på 

deltagarnas perspektiv har halvstrukturerade 

intervjuer använts som datainsamlingsmetod. 

Det är sex verksamma lärare som intervjuats i 

studien.  

 

Studiens resultat visar att syftet med 

högläsningen är att utveckla elevers 

språkförståelse samt upptäcka böckernas 

värld. Det ges även mer utrymme åt högläsning 

i årskurs F–3 än årskurs 4–6. Den vanligaste 

aktiviteten är att samtala om och diskutera det 

lästa. 

The purpose of this study is to compare how 

teachers in grades F-3 and 4–6 use reading 

aloud in their teaching. The following research 

questions have been considered: what is the 

purpose of reading aloud in grades F-3 

compared to grades 4–6 and how teachers in 

grades F-3 and 4–6 respectively use reading 

aloud in their teaching. The study will also 

inquire into activities used with reading aloud. 

 

The theoretical starting point of this study is 

the socio-cultural perspective. In order to gain 

an overview of the participants' perspectives, 

semi-structured interviews have been used as a 

data collection method. There are six teachers 

interviewed in this study.  

 

The results of the study show that the purpose 

of reading aloud is to develop the pupils' 

language comprehension and to discover the 

world of books. Reading aloud is also given 

more space in grade F – 3 than grade 4–6. 

Speaking about and discussing the reading is a 

common activity.  

______________________________________________________________________________ 

Sökord: högläsning, elever, språkförståelse, inspiration, aktiviteter 
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1. Inledning  

 

Att läsa högt är ett sätt att mötas, ett tillfälle att skapa nya relationer och knyta 

vänskapsband. Den som själv har njutit av att någon läst högt kommer med 

större sannolikhet att läsa högt för andra. Högläsning är något som kan avnjutas 

i alla åldrar och som bör vara en möjlighet för alla (Wedenmark, 2014, s. 8).  

 

Att sitta på samlingsmattan eller i ett släckt klassrum skapade stämning i klassen. Alla blev 

nyfikna, uppmärksamma och förväntansfulla över vad som skulle hända i boken. Jag 

funderade aldrig över varför vi hade högläsning i skolan. Det var något jag tog för givet, 

speciellt om det inte fanns tid att påbörja något nytt moment. Nu i efterhand kan jag förstå 

att läraren förmodligen hade ett syfte med högläsningen. Enligt citatet ovan kan alla lyssna 

till högläsning oavsett ålder men ju äldre jag blev desto mindre utrymme fick högläsningen 

i undervisningen. Av egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning [VFU] ser 

användningen av högläsning olika ut bland lärare och det är ofta något som bortprioriteras. 

Varför ges inte utrymme för högläsning i undervisningen? 

Som blivande lärare tycker jag att högläsning är ett viktigt inslag att använda i 

undervisningen. Det finns inget att läsa i styrdokumenten om att högläsning ska ingå i 

undervisningen. Däremot kan högläsning användas för att nå de mål som står skrivna i 

läroplanerna. Exempelvis ska elever utveckla strategier för att förstå och tolka olika texter 

(Skolverket, 2018, s. 259) och detta kan bearbetas i samband med högläsning.  

I min förra studie (Gustavsson & Ekstrand, 2018) framkom att högläsning var mer forskat 

kring inom förskolan men desto mindre gällande elever i skolans tidigare år. Därför vill 

jag jämföra hur lärare arbetar med högläsning i årskurserna F–3 och 4–6.   

Studien är kvalitativ och halvstrukturerade intervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod. Sex verksamma lärare har intervjuats, tre representanter från årskurs 

F–3 samt tre representanter från årskurs 4–6. Studiens teoretiska utgångspunkt är det 

sociokulturella perspektivet. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att jämföra hur lärare i årskurs F–3 respektive årskurs 4–6 

tillämpar högläsning i sin undervisning.  

Detta syfte avser jag att uppfylla genom att besvara följande frågor: 

• Vad är syftet med högläsning i årskurs F–3 jämfört med årskurs 4–6? 

• Hur använder lärare i årskurs F–3 respektive lärare i årskurs 4–6 högläsning i sin 

undervisning? 

• Används aktiviteter i samband med högläsningen och i så fall hur?  
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3. Bakgrund  

I detta kapitel redogörs för vad tidigare forskning visar om högläsning i undervisningen 

(3.1) och vad eleverna utvecklar i samband med högläsning (3.1.1). Här beskrivs även tre 

aktiviteter i samband med högläsning (3.1.2) och aktuella styrdokument som är relevanta 

i denna studie (3.2). Avslutningsvis redogörs studiens teoretiska perspektiv (3.3).  

 

3.1 Högläsning i undervisningen 

Körling skriver i sin bok Den meningsfulla högläsningen (2012) att högläsning är ett 

viktigt inslag i skolan då elever utvecklar ett samspel med varandra genom texter. De får 

något att tänka på samt lyssna till och det resulterar i att det finns något att lära (ibid., s. 

29). Heimer (2016) instämmer i detta och menar även att det är viktigt att högläsningen 

återkommer flera gånger i veckan. Texten som läses högt kan också vara på en högre 

svårighetsgrad då elevernas läsförmåga utvecklas (s. 17). Tidpunkten för när högläsning 

sker i undervisningen är också av betydelse. I förskolan sker högläsningen ofta i samband 

med att eleverna ska sova eller innan maten. Det bidrar till att högläsningen får en lugnande 

roll istället för kunskapsutvecklande. Däremot finns inget givet svar för när det är mest 

lämpligt att högläsa men det är viktigt att den inte blir bortprioriterad för att läraren anser 

att ingen tid finns (ibid., s. 19).  

Johnston (2016) skriver att engagemang och en miljö som bidrar till lärande skapas när en 

lärare högläser (s. 42). Läraren lever sig in i bokens handling på ett sätt som gör att eleverna 

blir uppmärksamma på texten. Under högläsningen kan lyssnaren skapa en så kallad 

föreställningsvärld (Fast, 2001, s. 14). Lyssnaren skapar en föreställningsvärld av egna 

uppfattningar av det som läses och det leder till att vad som helst kan hända i utbytet mellan 

den som högläser och lyssnaren (ibid.). Jönsson skriver i sin avhandling Litteraturarbetets 

möjligheter (2007) att en gemenskap uppstår mellan eleverna och texten när läraren 

högläser. Istället för att fokus ligger på den individuella läsningen är det den gemensamma 

läsupplevelsen som är i centrum. Det blir en gemensam stund för alla elever att komma in 

i bokens handling för att sedan få syn på ledtrådar som kan framgå i texten (ibid., s. 10). 

Genom ledtrådarna kan eleverna sedan dra egna slutsatser för att förstå textens budskap 

(Schmidt & Jönsson, 2015, s. 6). Vidare kan eleverna med hjälp av högläsning tillägna sig 
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kunskaper på ett djupare plan när de känner en tillhörighet med det lästa (Körling, 2012, s. 

29).  

 

3.1.1 Utvecklad språkförståelse  
 

Enligt Fast (2001, s. 114) utvecklar elever sitt ordförråd i samband med högläsning då de 

kommer i kontakt med nya ord. Detta håller även Heimer (2016) med om och menar att 

elever blir mer bekanta med skriftspråket genom högläsningen. Det blir längre meningar 

och andra sätt att uttrycka sig synliggörs och som nämnts tidigare får de ett rikare ordförråd 

(ibid., s. 15). Det leder i sin tur till samtal och diskussioner om nya ord och deras innebörd. 

Elever får även syn på hur ord är uppbyggda då den som läser högt får artikulera tydligare 

jämfört med ett samtal i vardagen (ibid.).  

Ordförklaringar och nya begrepp kan lyftas vid olika tillfällen vid högläsning däremot om 

eleverna behöver förförståelse kring vad ett ord betyder är det lämpligt att det tas upp innan 

(Kindle, 2010, s. 83). Vill läraren istället uppmärksamma nya ord och deras sammanhang 

kan de lyftas under högläsningstillfället. De kan även tas upp efter högläsningen för att 

utveckla förståelsen kring det som blivit läst (ibid.). Har läraren som mål att eleverna ska 

förstå det huvudsakliga i en text behövs endast en kortare förklaring vid introduktionen av 

nya ord och begrepp. Är målet att eleverna själva ska få syn på ords betydelser kommer 

det troligtvis behövas mer tid för att klargöra betydelsen. Om ett ord endast kräver en 

synonym eller en kort förklaring kan läsningen fortsätta utan större avbrott. Ska eleverna 

gissa rätt förklaring behövs mer tid och flera svar kan även bli missvisande och orsaka 

förvirring bland eleverna. Det är däremot givande att läraren avsätter mycket tid på ord 

och förklaringar då det kan leda till en större ordförståelse hos eleverna (ibid., s.84). 

Eleverna förstår även bokens handling lättare när nya ord har introducerats och diskuterats 

(Pantaleo, 2007, s. 445). Detta gör att eleverna blir mer delaktiga under läsningens gång 

då de i samband med högläsningen introduceras för nya ord och förklaringar tillsammans 

med läraren och övriga elever i klassen (Schmidt, 2013, s. 111). Således berikas elevernas 

språkförståelse på flera sätt (ibid.).  
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3.1.2 Aktiviteter i samband med högläsning 

Några aktiviteter som framkom i min förra studie (Gustavsson & Ekstrand, 2018) gällande 

högläsning var boksamtal, läslogg och läsecirkel. Jag är medveten om att det finns fler 

aktiviteter att tillgå men väljer att presentera dessa då de är mest relevanta till denna studie.  

 

3.1.2.1 Boksamtal 

En aktivitet som ofta används i samband med högläsning är boksamtal. Boksamtal 

möjliggör engagemang som kan leda till ökad kunskap hos eleverna (Johnston, 2016, s. 

42). Att högläsa och stanna upp och göra pauser i läsningen samt ställa frågor såsom vad, 

när, var och varför är viktigt för att göra eleverna engagerade (ibid.). Vidare kan arbetet 

med karaktärer, miljön och textens uppbyggnad vara utgångspunkt i samtalen då de utgår 

från elevernas tolkningar (Schmidt, 2013, s. 262). Wozniak (2011) betonar vikten av att 

eleverna görs delaktiga i diskussioner och att inte endast läraren samtalar med eleverna 

utan eleverna diskuterar med varandra (s. 18). Vid varje boksamtal kan en utveckling ske 

eftersom eleverna blir medvetna om hur diskussionerna går till när de genomförts vid 

tidigare tillfällen (ibid., s. 19). Det är lärarens uppgift att leda in eleverna till diskussion 

efter högläsning då det är genom meningsutbytet som förståelsen om bokens innehåll sker 

(Edwards Santoro, Chard, Howard & Baker, 2008, s. 397).  

Genom boksamtal kan eleverna skapa en tillhörighet med texten och känna igen sig i det 

lästa (Hadjioannou & Loizou, 2011, s. 69). Därför kan eleverna ta till sig texten på ett annat 

sätt. Vidare är interaktioner som uppstår under boksamtal viktiga i elevernas utveckling 

(ibid.). Enligt Schmidt och Jönsson (2015, s. 4–6) är inte endast samtalen efter en bok 

viktiga. De samtal som sker innan, under och efter är lika viktiga faktorer när det gäller 

förståelsen kring en boks innehåll. Innan en bok läses kan eleverna diskutera vad de tror 

att boken kommer handla om genom att se på bokens framsida. Samtalen under läsningen 

ger möjlighet att reflektera över det som lästs. Detta görs för att eleverna ska få bidra med 

egna tolkningar och inferenser som utvecklar förståelsen av texten (ibid.).  

Att använda en gemensam högläsningsbok i klassen kan engagera eleverna då de får 

berätta vad som hände sist och vad de tror kommer hända näst i boken (Schmidt, 2013, s. 

111). Det är viktigt att läraren stannar upp för att fånga elevernas eventuella funderingar 
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och frågor kring det som lästs (ibid.). Lärare vill helst inte avsätta för mycket tid på att 

diskutera om det som lästs enligt Wozniak (2011, s. 17–18). Istället vill de lägga fokus på 

annat i undervisningen och det är en orsak till att högläsning hamnar i skymundan (ibid.).  

I en studie har fokus varit att identifiera vilka olika varianter som förekommer av 

boksamtal (Hadjioannou & Loizou, 2011). I studien identifierades tre varianter; 

uppläsningsboksamtal, sanna boksamtal och obekväma boksamtal (egen översättning). I 

uppläsningsboksamtal används slutna frågor. Eleverna får inte göra egna inferenser, det är 

ett högt tempo och det finns förutbestämda svar (ibid., s. 70). Eleverna vill endast ge korta 

svar och vill inte berätta mer än det som är absolut nödvändigt. Om ett svar sedan är korrekt 

ges beröm i direkt anslutning av läraren. Däremot om ett svar är felaktigt eller ofullständigt 

påpekar och markerar läraren detta för att eleven ska få syn på vilket svar läraren söker 

(ibid., s. 61–62). I obekväma samtal känner eleverna sig inte tillfreds och det leder till att 

läraren får tvinga fram svar. Anledningen till att samtalet blir obekvämt kan vara att boken 

inte är av intresse för eleverna eller att den är på en för hög svårighetsgrad för eleverna att 

läsa (ibid., s. 68). Gemensamt för uppläsningsboksamtal och obekväma boksamtal är att 

eleverna inte ges utrymme för att presentera egna tankar och perspektiv. Istället är det 

läraren som styr hela samtalet. I sanna boksamtal används en annan strategi av läraren. 

Läraren vill synliggöra paralleller mellan läsaren och boken, göra kopplingar till elevernas 

egna erfarenheter och låta eleverna leda samtalet (ibid., s. 65). Det sanna boksamtalet är 

mest effektivt i undervisningssyfte och ger eleverna möjlighet att tillägna sig ny kunskap. 

Däremot skriver inte författarna till studien hur lärare ska arbeta för att kunna utveckla ett 

boksamtal till att resultera i sanna boksamtal (ibid.).   

 

3.1.2.2 Läsecirkel och läslogg 

Två andra aktiviteter i samband med högläsning är läsecirkel och läslogg. Arbetet med 

läsecirklar kan se olika ut men det finns två huvudsyften med en läsecirkel. Det första är 

att läsecirkeln ska ge utrymme för en mer koncentrerad läsning (Eriksson, 2002, s. 13). Det 

andra syftet är att diskussionerna som uppstår i läsecirkeln ska utgå från elevernas egna 

tankar och uppfattningar (Wozniak, 2011, s. 20). När en fördjupning sker i texten väcks 

elevernas egna tankar och en tillhörighet med texten kan skapas (Eriksson, 2002, s. 13). 

Läraren kan stanna upp i högläsningen och ställa en fråga om en händelse som eleverna 
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ska diskutera i par eller grupp. Det gör att läsecirkeln tar sin början i en central 

utgångspunkt för att starta en diskussion (Edwards Santoro et al., 2008, s. 403). Om 

diskussioner sker i grupp eller i par kan eleverna lära sig av varandra då de troligtvis inte 

uppmärksammat samma sak i boken. Det gör att varje samtal blir viktigt och synliggör för 

eleverna att det går att uppfatta en bok på flera olika sätt (Wozniak, 2011, s. 20). 

Läsloggar är ytterligare ett arbetssätt, vilket innebär att eleverna skriver ner tankar och 

funderingar som uppstår när de lyssnar till en text (Schmidt & Jönsson, 2015, s. 7). Det 

leder till att en reflektion uppstår när eleverna presenterar sina anteckningar då de lyssnar 

på varandras tankar och idéer. Eleverna hjälps åt att tolka boken tillsammans och det är 

elevernas anteckningar som är utgångspunkt vid diskussioner i klassrummet (Jönsson, 

2007, s. 93–95). En nackdel med läsloggar är att eleverna behöver mycket tid för att skriva 

ner sina tankar och om de blir tvungna att avbryta mitt i arbetet får de inte fram det som är 

tänkt. Därför är det viktigt att tillräckligt med tid ges av läraren då läsloggar är ett sätt där 

eleverna övar på att uttrycka sig (ibid.).   

 

3.2 Aktuella styrdokument  

I dagens läroplan, Lgr 11, finns inga skrivningar om att högläsning ska ingå i 

undervisningen. Däremot finns det skrivningar som har ett samband med högläsning. I den 

första meningen i kursplanen för ämnet svenska står det att ”språk är människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2018, s. 257). Läraren får därför 

ett stort ansvar att se till att alla elever kan läsa för att klara av skolan. Körling (2012) är 

inne på samma spår. Hon skriver att ”vi behöver språk för att lära, tänka och förstå. För att 

få språk måste vi ge” (Körling, 2012, s. 28).  Högläsning kan vara till stor hjälp att ”ge 

språk” till eleverna och genom högläsningen möts således eleverna av språket.  

Vidare står det i kursplanen för ämnet svenska att ” undervisningen ska stimulera elevernas 

intresse för att läsa och skriva” (Skolverket, 2018, s. 257). Skolverkets rapport (2012) från 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) visade att eleverna har ett 

bristande intresse för läsning. Ett sätt att väcka elevernas intresse för läsning är med hjälp 

av högläsning (Körling, 2012, s. 28). Genom högläsning kommer eleverna i kontakt med 

olika författare och genrer som kan öka nyfikenheten kring den individuella läsningen. 

Detta leder in till nästa skrivning i kursplanen för ämnet svenska, att eleverna ska komma 
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i kontakt med skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen (Skolverket, 2018, 

s. 257). Om läraren introducerar olika typer av böcker genom högläsningen kan det 

möjliggöra för att eleverna får intresse för någon bok och uppmuntran till att läsa böcker 

själva.  

Under centralt innehåll för årskurs 1–3 står det att undervisningen ska beröra ”skillnader 

mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och 

kroppsspråk” (Skolverket, 2018, s. 259). Körling (2012) menar att det är svårt för elever 

att förstå skillnaden mellan att tala och skriva om de inte ges någon undervisning kring det 

(s. 31). Vidare skriver Körling (2012) att skillnader mellan tal- och skriftspråk och hur de 

påverkar varandra är viktigt att påvisa i undervisningen. Detta eftersom språket inte enbart 

handlar om att lyssna, skriva, läsa och tala. Med hjälp av högläsning förmedlas inte endast 

det som står skrivet, utan också gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck (ibid.). Denna del 

utvecklas vidare i årskurs 4–6 och får fokus på ”ord, symboler och begrepp som används 

för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter” (Skolverket, 2018, s. 260). Jag anser att 

högläsning kan användas även här för att möjliggöra för elever att få syn på nyanser i ord 

och deras värdeladdning. 

 

3.3 Teoretiskt perspektiv  

Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet med Lev Semenovich Vygotskij 

som grundare. Inom detta teoretiska perspektiv menas att människan lär sig i samspel 

tillsammans med andra (Säljö, 2014, s. 303). Vidare är lärande en aktivitet som formas i 

sociala sammanhang tillsammans med hjälp av andra människor (Klapp, 2015, s. 44). 

”Tänkandet sker genom handlingar som i sig förändrar situationen för individen och som 

då påverkar individens tänkande” (ibid.). Detta innebär att människans tänkande hör 

samman med dennes handlingar. Ett viktigt inslag i denna teori är att eleverna är 

engagerade deltagare (ibid.). Det gör att eleverna formas av gruppen. Det är även den 

enskilda eleven som ”formar gruppens lärande och kunskaper” (ibid.). Detta är något som 

kan förekomma i samband med högläsning då klassen är samlad och eleverna kan 

engageras genom att läraren exempelvis ställer frågor om någon händelse i boken. Som 

nämnts tidigare hör alltså elevernas tänkande samman med deras handlingar och lärandet 

blir därför situationsbundet (ibid.).  
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Det finns två grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet, mediering och 

den proximala utvecklingszonen. Med det första begreppet mediering menas att människan 

använder ett redskap när hen förstår och agerar i sin omvärld (Säljö, 2014, s. 298). Enligt 

denna teori använder människan två redskap, nämligen språket och det materiella. Därför 

upplever inte människan världen direkt utan tänker i omvägar (ibid.). Vygotskij ansåg att 

språket var ”redskapens redskap” (ibid., s. 301). Kommunikationen är central i denna teori 

och det är genom kommunikationen som människan kan uttrycka sig och organisera sin 

omvärld. Det Vygotskij menar med att språket är ett redskap är att människan får hjälp att 

uttrycka sig, får en djupare förståelse och får förståelse för omvärlden. Med språk menas 

alltså inte exempelvis det svenska språket utan det är all muntlighet som är i fokus (ibid., 

s. 309). Till skillnad från andra teorier, exempelvis konstruktivismen, ville inte Vygotskij 

särskilja på att språk och tänkande är som två olika saker. ”Det är genom kommunikation 

med andra som vi formas som tänkande varelser” (ibid., s. 302). Det är alltså genom 

kommunikation med andra människor som vi formar vårt tänkande.  

Högläsning är en del av det sociokulturella perspektivet då det är en gemensam upplevelse 

som sker tillsammans med andra. Precis som Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006, 

s. 41) menar är det största sambandet mellan det sociokulturella perspektivet och 

högläsning språket. Som nämnts ovan är språket det viktigaste redskapet inom denna 

lärandeteori för att utveckla ny kunskap. Då lärandet även är situationsbundet är det viktigt 

att läraren skapar en miljö där eleverna kommer i stämning och stimuleras under 

högläsningen.  

Det andra begreppet inom det sociokulturella perspektivet är den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2014, s. 305). Med detta begrepp menas att när människan kan ett 

begrepp eller en färdighet, är hen nära att även behärska något nytt (ibid.). Den proximala 

utvecklingszonen är något som kan användas i samband med högläsning, nämligen genom 

val av högläsningsbok. Läraren kan välja en högläsningsbok som ligger på en nivå lite över 

elevernas förmåga och de kan då utmanas i sitt lärande. Klapp (2015) skriver även att 

läraren kan genomföra aktiviteter och uppgifter som är lite över elevernas förmåga och att 

det resulterar i att eleverna utvecklar ny kunskap (s. 45). Även detta kan användas i 

samband med högläsning då exempelvis frågor till texten kan syfta till att svaren finns 

mellan raderna.  Lärarens uppgift är att utgå från det som eleverna kan för att sedan 
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utveckla ny kunskap från den befintliga eftersom det är i utvecklingen av den befintliga 

kunskapen som det nya lärandet tar form (Imsen, 2006, s. 316–317).  
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4. Metod och material  

I detta kapitel beskrivs den metod som använts i studien (4.1) samt en kort presentation av 

studiens deltagare och hur det insamlade materialet har bearbetats (4.2). Avslutningsvis 

beskrivs studiens validitet och reliabilitet (4.3) och de forskningsetiska aspekterna (4.4).  

 

4.1 Val av metod  

Utgångspunkten i denna studie är deltagarnas perspektiv kring ett fenomen och därför är 

det en kvalitativ studie (Bryman, 2013, s. 371). För att få syn på deltagarnas perspektiv 

användes intervjuer som datainsamlingsmetod (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 39). Det är 

halvstrukturerade intervjuer som använts i studien och en halvstrukturerad intervju innebär 

att intervjuaren får en beskrivning av respondentens tolkning om ett fenomen. 

Halvstrukturerade intervjuer är inte ett vardagssamtal och inte heller ett slutet 

frågeformulär. Istället används en intervjuguide (se bilaga 1) som har fokus kring vissa 

teman (ibid., s. 43).  

När intervjuerna genomfördes användes ljudinspelning för att undkomma att fokus 

hamnade på att anteckna. Jan Trost skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer (1997) att det 

finns för- och nackdelar med att använda ljudinspelning. Fördelar är att den som intervjuar 

kan lyssna på intervjun efteråt flera gånger samt att fokus är på svaren då ingen energi 

behövs läggas till att anteckna. Nackdelen är att det tar tid att lyssna på inspelningarna 

(ibid., s. 50–51). De intervjuade blev tillfrågade om ljudinspelning fick användas för att 

underlätta vid bearbetningen av intervjuerna.  

 

4.2 Urval och databearbetning 

I denna studie har sex personer intervjuats (se figur 1) och tre kriterier har legat till grund 

för val av intervjupersoner. Det första kriteriet var att det skulle vara verksamma lärare i 

grundskolans årskurs F–6. I en av årskurserna finns ingen representant då tidsaspekten för 

att kunna genomföra studien spelar in. Jag har därför valt att ha tre representanter från F–

3 och tre representanter från 4–6.  Det andra kriteriet var att intervjupersonerna skulle ha 
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minst tre års erfarenhet. Efter några år inom yrket har de troligtvis fått erfara samt tagit del 

av olika sätt att använda högläsning i undervisningen, därav en tidsaspekt på minst tre års 

erfarenhet. Det sista kriteriet var att de skulle undervisa i ämnet svenska. En 

sammanställning över studiens deltagare görs i tabellen nedan.   

 

Lärare Erfarenhet Årkurs Ämne 

A 31 år Förskoleklass  Svenska  

B 4 år 2 Svenska 

C 25 år 3 Svenska 

D 29 år 4 Svenska 

E 19 år 5 Svenska 

F 17 år 6 Svenska  

Figur 1. Översikt av respondenter. 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) med koppling till studiens syfte 

och frågeställningar. Varje intervju tog 20–30 minuter att genomföra. Transkriberingen 

ägde rum dagen efter den genomförda intervjun. Intervjuerna transkriberades var för sig, 

alltså F–3 intervjuerna i ett dokument och intervjuerna från 4–6 i ett annat. Sedan gjordes 

en tillbakablick i dokumenten för att färgmarkera det som var väsentligt i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Efter detta kategoriserades intervjuernas innehåll. De 

kategorier som uppkom var: syftet med högläsningen, hur ofta högläsning sker, val av bok, 

att tänka på vid högläsningen, aktiviteter i samband med högläsning samt elevernas roll 

vid högläsning. Kategorierna sammanställdes sedan i ett nytt dokument. För att tydliggöra 

likheter och skillnader i arbetet med högläsning gjordes en sammanställning i en tabell där 

årskurserna F–3 och 4–6 hade varsin spalt. Sedan fanns en spalt för det som var gemensamt 

mellan alla årskurser och ytterligare en spalt för skillnader.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Med god validitet menas att undersöka det som avses undersökas och inget annat (Trost, 

1997, s. 101). För att söka svar på studiens syfte och frågeställningar utformades därför 
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intervjuguiden efter dessa. Det är intervjusvaren som utgör studiens resultat och ligger till 

grund för diskussionskapitlet. För att stärka studiens reliabilitet spelades alla intervjuer in 

via ljudupptagning. Vid transkriberingen återfinns därför en fullständig och tillgänglig 

beskrivning av intervjuerna (Bryman, 2013, s. 355). Det gjorde även att en tillbakablick 

kunde göras samt att det fanns möjlighet att gå tillbaka till intervjuerna för att inte någon 

viktig information skulle gå förlorad.  

 

4.4 Forskningsetiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra krav när det gäller etiska aspekter i samband med 

forskning som ska tas hänsyn till. Det är utifrån dessa krav jag utformat min 

samtyckesblankett (se bilaga 2).  

Det första kravet är informationskravet. Det innebär att deltagarna ska ges information om 

deras medverkan i studien. Deltagarna måste även få information om att de uppgifter som 

lämnas inte kommer användas till något annat än till den aktuella undersökningen. Vidare 

skriver vetenskapsrådet (ibid., s. 7) att det är önskvärt att veta hur resultatet kommer att 

presenteras. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att studiens deltagare ska lämna 

samtycke för att delta i undersökningen. Viktigt att poängtera är att deltagarna ska kunna 

avbryta deras medverkan utan att det medför negativa konsekvenser (ibid., s. 9–10). Tredje 

kravet är konfidentialitetskravet. Med detta krav menas att studiens deltagare ska förbli 

anonyma och att ingen utomstående ska kunna identifiera någon av deltagarna (ibid., s. 

12). Sista kravet är nyttjandekravet. Det innebär att de uppgifter som deltagarna lämnar 

enbart ska användas till studiens syfte och inget annat (ibid., s. 14). 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlet inleds med högläsningens syfte (5.1) 

och därefter hur lärarna använder högläsning (5.2). Detta avsnitt innehåller också tre 

mindre avsnitt, hur ofta högläsning sker (5.2.1), val av bok (5.2.2) och att tänka på vid 

högläsningen (5.2.3). Vidare presenteras aktiviteter i samband med högläsningen (5.3) och 

deras syfte (5.3.1). Avslutningsvis presenteras ett elevperspektiv (5.4). Vid varje avsnitt 

presenteras årskurs F–3 och årskurs 4–6 var för sig.  

 

5.1 Syftet med högläsningen 

5.1.1 Årskurs F–3 

När lärarna i årskurs F–3 blev tillfrågade vad de hade för syfte med att använda sig av 

högläsning i sin undervisning blev det liknande svar: ”Det är ju att tillägna sig språket. 

Både alltså att man får höra sitt språk läsas upp och man får meningsbyggnad, man får ett 

ordförråd. Man får ju i princip allt” (Lärare B). Detta är något som lärarna A och C också 

var eniga om.   

Ytterligare ett syfte med högläsningen var att användas som ”inspirationskälla till att ta till 

sig böckernas värld för att liksom locka in det genom det för att läsa spännande, roliga 

böcker så att den världen öppnas upp för dem” (Lärare C). Lärare B menade att 

högläsningen även kan användas för att öka elevernas kreativitet och att skapa inre bilder. 

Lärare A påpekade att högläsning också kan användas för att öka elevernas fantasi för när 

de ska börja skriva själva så småningom. Högläsningen användes också för att visa en 

positiv sida med att läsa, ”att det blir en skön stund” (Lärare B). Med detta menas att den 

sociala delen implementeras i undervisningen.  

 

5.1.2 Årskurs 4–6 

Lärarna för årskurserna 4–6 påpekade inte att huvudsyftet med högläsning gällde ordförråd 

och meningsbyggnad som lärarna för F–3 gjorde. Istället var syftet ”först och främst att 

inspirera till att läsa böcker” (Lärare D).  Lärare F menade att högläsning används för ”att 
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de ska upptäcka böckernas värld, att väcka fantasi hos eleverna” (Lärare F). Lärare E 

”använder också högläsningen som en form av hörförståelse och läsförståelse” (Lärare E). 

Detta var även något lärare F höll med om och menade att ett av högläsningens syfte är att 

eleverna ska få bättre läsförståelse (Lärare F).  

Ytterligare ett syfte med högläsningen i årskurserna 4–6 var att ”det blir en upplevelse så 

att de får det som en film nästan” (Lärare D). Likt lärare B använde lärare E också 

högläsningen som ett verktyg för att eleverna ska kunna skapa inre bilder. Vidare menade 

lärare E att de elever som har svårigheter med att läsa får lättare att skapa inre bilder när 

de lyssnar då mindre fokus läggs på att avkoda.   

Lärare D och Lärare F ansåg också att högläsningen har en lugnande funktion: ”Jag kan 

använda högläsning efter en rast om jag märker att eleverna behöver lugna ner sig” (Lärare 

F). Lärare D hade en elev med koncentrationssvårigheter som hade svårt att sitta still och 

högläsningen fick eleven att slappna av: ”Högläsning var det enda sättet att få eleven lugn” 

(Lärare D).   

 

5.2 Hur lärarna använder högläsning 

I detta avsnitt presenteras hur lärarna använder sig av högläsning i sin undervisning. 

Avsnittet inleds med hur ofta högläsning förekommer (5.2.1) och därefter hur lärarna väljer 

högläsningsbok (5.2.2). Vidare presenteras vad lärarna anser är viktigt att tänka på i 

samband med högläsning (5.2.3).  

 

5.2.1 Hur ofta högläsning sker 

5.2.1.1 Årskurs F–3 

Gemensamt för lärarna som arbetar i årskurs F–3 var att högläsning sker minst en gång om 

dagen varje dag i veckan. Då högläsning inte är ett enskilt ämne utan kan ingå i 

svenskämnet har lärare B en svensklektion på 20 minuter varje dag som är avsatt för just 

högläsning: ” I schemat har jag 20 minuter svenska varje dag, det står svenska och då 

innebär det fruktstund plus högläsning” (Lärare B). Även lärare A och lärare C påpekade 
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att de inte har högläsning skrivet i schemat men att det ändå blir schemalagt då 

svensklektionen är avsatt för högläsning. Lärare A högläser alltid efter lunch och 

poängterar att det är det minsta som sker. Lärare C högläser minst en gång varje dag i 

samband med fruktstund. Tidsåtgången för högläsning är ungefär 20 minuter för både 

lärare A, lärare B och lärare C. Lärare C har även högläsning i 20–30 minuter för alla 

klasser på skolan i biblioteket varannan fredag.  

 

5.2.1.2 Årskurs 4–6 

I årskurserna 4–6 högläser lärarna D och E 15–30 minuter tre dagar i veckan och det sker 

på morgonen när de har ämnet svenska. Övriga dagar har eleverna enskild tyst läsning. 

Lärare D kan även högläsa på eftermiddagen när hen märker att eleverna är trötta. Alltså 

infaller högläsningen vid olika tillfällen under dagen och blir ett oregelbundet moment. 

Detta gäller även för lärare F: 

Högläsningen är inte schemalagd utan jag försöker ha den när jag hinner. Men det 

betyder inte att den bara är ett komplement, den kommer inte sist i min planering. 

Utan jag kan likaväl börja lektionen med att högläsa för jag ser den som viktig. Men 

den är bra att ta till när det är en kvart kvar på en lektion istället för att börja på något 

nytt. Eller börja en lektion när man märker när de kommer in på rast att dom behöver 

lugna ner sig så kan man börja lektionen med det. (Lärare F) 

Lärare F menade även att högläsningen användes mer frekvent i årskurs 4–5 och att det i 

årskurs 6 försvinner på grund av andra inslag i undervisningen. Minst högläst blir det på 

vårterminen. I nuläget tror hen att de endast hunnit högläsa en bok.  

 

5.2.2 Val av bok 

5.2.2.1 Årskurs F–3 

I årskurserna F–3 läser lärarna mest skönlitterära texter samt faktatexter ibland och enligt 

lärare C är det något som skulle kunna förbättras. Lärare A läser faktatexter ibland men 

inte lika ofta som skönlitterära böcker. Hen läser även dikter ibland och gör ritsagor för att 

få med det visuella på ett annat sätt i undervisningen. Lärare A lånar även samma bok flera 
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gånger då eleverna önskar att få läsa den igen. Det sker inte flera gånger under samma 

vecka men att samma bok förekommer flera gånger under samma läsår är vanligt. Det är 

något hen tycker är roligt då eleverna ”upptäcker nya ord och saker, de upptäcker andra 

grejer så bara för att man har läst en bok en gång så behöver man inte läsa den mer” (Lärare 

A).  Lärare B använder högläsningen för att knyta an till andra ämnen i undervisningen. 

Ett exempel på hur hen använt sig av högläsning kopplat till naturorienterande ämnet fysik: 

”Vi läste om rymden för ett tag sen. Då passade jag på att läsa en faktabok om rymden för 

att liksom plocka upp den kunskapen i lässtunden” (Lärare B).  

Att välja en bok med budskap var något som lärarna i årskurs F–3 lyfte. Lärare A menade 

att lärare kan välja en bok för att sedan läsa rakt upp och ner men att de ska ta chansen att 

välja en bok som det går att samtala om: ”Jag kan välja en bok för att samtala om ett ämne 

jag verkligen vill lyfta som har ett speciellt budskap” (Lärare A). Lärare C förklarade att 

det är roligare att högläsa en bok när det finns mycket att samtala om runtomkring boken:  

Saker som de dels själva har varit med om, att de har något att komma med, egna 

saker och dels sådana saker som är lurigt. Som det här med vänskap och hur man 

möter varandra, kanske sorg. Lite sådana ämnen som det finns något att prata om är 

alltid bra. (Lärare C) 

Att högläsa en bok som lyfter ett liknande problem som finns i klassen, exempelvis 

konflikter, är något som lärare B använder sig av i sin undervisning: ”Det är lättare att 

använda sig av en bok som inkörsport istället för att bara ta upp och ner vad som hänt i 

klassen” (Lärare B). Vidare kan hen associera händelser i boken till klassen och lära av 

händelserna.  Lärare A påpekade även att böcker där slutet inte riktigt framgår också är bra 

för att eleverna ska tänka i banor där de själva får fundera över vad som kommer hända.  

Lärare C påvisade även att det är en ”utmaning att välja rätt högläsningsbok som inspirerar 

och trollbinder så att det verkligen blir något” (Lärare C).  

 

5.2.2.2 Årskurs 4–6 

När lärarna i årskurserna 4–6 ska välja bok till högläsningen görs detta på flera sätt. Hos 

lärare D får eleverna ibland välja bok, det kan vara en kollega som rekommenderar en bok 

och ibland används ljudboktjänsten Storytel. När eleverna ges möjlighet att välja bok 
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högläser hen några sidor ur olika böcker och sedan får eleverna rösta vilken bok som ska 

högläsas. Dessa böcker har hen bläddrat igenom innan och anser att de är lämpliga att 

högläsa. Lärare D tyckte att det var lättare att hitta böcker när hens egna barn var små och 

att det är lättare att högläsa en bok som hen själv tycker om. Lärare D och lärare E kan 

även knyta högläsningen till ett annat ämne då det finns mycket skönlitteratur som har 

många historiska inslag, exempelvis Gonatt mister Tom som handlar om andra 

världskriget.  

Lärare D och lärare F försöker starta serier för att inspirera eleverna till att fortsätta läsa: 

”Jag försöker starta serier men läser inte del 2 och 3 för det är alltid någon som tycker att 

första delen är bra och vill läsa fortsättningen. På så sätt kan de inspireras till att vilja 

fortsätta läsa” (Lärare F). Lärare F försöker välja böcker som passar alla elever. Ibland 

väljer hen att rikta sig speciellt till pojkarna i klassen. Detta för att det finns många böcker 

som är riktade mot flickor:  

Det finns hästböcker, kärleksböcker, det finns böcker som inspirerar dom. 

Hundvalpar, vänner och allt som finns. Pojkar är lite svårare. Är du fotbollsintresserad 

finns det böcker som handlar om att spela fotboll, hockey, eller bandy, i ett lag. Är du 

inte intresserad av sport, då är det svårt att inspirera dom här eleverna till att hitta 

böcker som de faktiskt är intresserade av. Och där är utmaningen, att hitta sådana 

böcker och att hitta böcker där även dom blir utmanade och även vill läsa själva. För 

det är lite mitt mål att dom ska hitta glädjen i att sätta sig med en bok. (Lärare F)  

Ett annat sätt att välja högläsningsbok gjordes av lärare E. Lärare E försöker välja en bok 

som hen vet att eleverna inte skulle valt att läsa själva.  Detta för att läraren inte vill förta 

känslan av att hitta en egen bra bok på egen hand från eleverna. Vidare påvisade lärare E 

att om hen väljer att läsa böcker eleverna själva skulle valt kanske hen läser en bok som 

flera i klassen redan läst. Därför försöker lärare E hitta en bok som förhoppningsvis 

eleverna inte själva läser.  
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5.2.3 Att tänka på vid högläsningen  

5.2.3.1 Årskurs F–3 

I årskurserna F–3 var alla lärarna överens om att lärare bör läsa igenom det som ska 

högläsas innan för att vara förberedd. Lärare C menade att hen då får reda på vad det 

kommer handla om och kan även ställa om rösten om det behövs. Vidare berättade hen att 

högläsningen flyter på bättre om hen är förberedd på texten och att det sker i ett lagom 

lästempo så eleverna hänger med. Lärare B påpekade också betydelsen av att använda 

inlevelse. Att förställa rösten vid kraftuttryck blir mer uppskattat av eleverna. Att kunna 

spegla uttrycken i boken gör att högläsningen blir roligare att lyssna på. Lärare A tycker 

att det är bra att vara förberedd på ord och förklaringar som finns i boken. De kan lyftas 

innan högläsningen och när de dyker upp i boken under själva läsningen. I samband med 

högläsningen brukar lärare B även släcka ner i klassrummet och tända ett ljus längst fram 

i klassrummet. Detta görs för att det ska bli en samlingsceremoni och en mysig stund. 

Enligt lärare A är det lika viktigt att göra det lite speciellt under högläsningen likväl som 

att det ska vara arbetsro på lektioner och aktivitet och rörelse på idrottslektionerna: ”Jag 

tror att det är viktigt att markera på något vis” (Lärare A).  

Samtliga tre lärare som representerar F–3 brukar innan högläsningen återkoppla till vad 

som hände sist de högläste och ställa frågor som ”vad hände igår?” Detta görs dels för att 

eleverna ska tänka på vad de kommer ihåg och även för att om en elev varit borta kan en 

kamrat återberätta vad som hänt. 

 

5.2.3.2 Årskurs 4–6  

Lärarna i årskurserna 4–6 tycker att det är viktigt att läsa igenom texten innan högläsningen 

börjar. Lärare D menade att det är viktigt att vara förberedd för att det kan dyka upp ord 

som behöver förklaras och hen brukar även skumma igenom det aktuella kapitlet som ska 

högläsas för att komma ihåg var det ska betonas lite extra. Att inlevelse är viktigt höll även 

lärare E och lärare F med om. Om de ryter när det skulle vara en viskning tas inte texten 

tillvara och därför är det viktigt att faktiskt viska när det står det i texten:  
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Det tycker jag är jätteviktigt. Att har du läst boken innan då vet du när olika pratar, 

du kan använda olika röster, tonlägen, du viskar när det viskas och skriker när det 

skriker. (Lärare F) 

Lärare F ville även läsa igenom texten innan för att upptäcka fula ord eller se ifall det 

uppstår något i boken som hen inte har förberett eleverna på. Exempelvis om någon dör. 

Hen påpekade även att hen läser böcker som hen vet går att högläsa. Lärare F gav Astrid 

Lindgren som exempel. Hen har högläst hennes böcker men de är svåra att läsa högt då de 

innehåller långa meningar och att ordföljden inte alltid är logisk. Hen tycker att det låter 

bra när författaren läser men att hen stakar sig i hennes böcker. Lärare E lyfte också detta: 

”Alla böcker är inte bra att läsa högt för de innehåller alldeles för mycket talad text” (Lärare 

E). Detta instämde även lärare D med. Vidare menade lärare D att om hen märker att en 

högläsningsbok inte fungerar väljer hen en annan bok istället för att läsa klart den 

nuvarande: ”Då tycker jag faktiskt att jag ska strunta i den boken och välja en ny” (Lärare 

D).  

Under högläsningen tyckte lärare E att ”det viktigaste är att kunna fånga eleverna. Har jag 

ingen som lyssnar när jag läser är det ingen idé” (Lärare E). Därför är det viktigt att hen 

skapar stämning i klassrummet, att läraren känner att eleverna faktiskt är med och att det 

är lugnt och tyst i klassrummet.  

 

5.3 Aktiviteter i samband med högläsning 

5.3.1 Årskurs F–3 

 

Aktiviteter i samband med högläsning som lärarna i årskurs F–3 använde sig av var mest 

diskussioner och samtal om böckerna som höglästs. I samtalen tar eleverna del av 

varandras kunskaper och erfarenheter i samtalen. Lärare C lyfte även att de elever som inte 

får stimulans med högläsning i hemmet ges möjlighet att ”få med sig en hel del utav sina 

klasskompisar i samtalen” (Lärare C).  

En aktivitet som lärare A lyfte var teater men det är något som inte förekom ofta på skolan. 

I detta fall hade fritidspedagogerna arrangerat en version av Guldlock. Den frångick den 

traditionella framställningen och rollerna var omkastade. Den som var huvudpersonen 
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”Guldlock” var längst av de som deltog i teatern medan ”stora björn” var kortast. Hen 

försöker även påpeka skillnader mellan olika texter som högläses. ”Vad är detta för text?” 

(Lärare A). Det görs för att eleverna ska få kännedom om vad som exempelvis utmärker 

en saga respektive faktatext.  

En aktivitet lärare B använde var att eleverna börjar skriva bokrecension. Vidare nämnde 

hen att årskurs 2 på skolan läser för läsborgarmärken. Det innebär att eleverna ska läsa 15 

böcker. Efter de första fem böckerna ska eleven återberätta vad texten handlade om. Efter 

ytterligare fem böcker ska de redovisas för klassen och efter de sista fem böckerna ska 

eleverna skriva en bokrecension. Eleverna får i samband med detta en broschyr som fylls 

i allt eftersom och sedan tar eleverna med sig den till Akademibokhandeln och får ett 

läsborgarmärke. Detta användes med högläsningen men även i samband med tystläsning.  

Förutom samtal och diskussioner har lärare C tidigare använt material från skolverket. Det 

handlade om att läraren högläste en text. Till texten fanns frågor och det var mysterium 

eller ett brott som skett som eleverna sedan skulle lösa. När eleverna löste en ledtråd kunde 

hen fortsätta framåt i texten.  

Ytterligare material från skolverket som alla tre lärare använt sig av i samband med 

högläsning var En läsande klass. Där presenteras även läsfixarna för eleverna som ger 

läraren möjlighet att diskutera och samtala om bland annat vad som kommer hända härnäst. 

Lärare C tyckte att det var texter som var lämpliga för högläsning för alla årskurser men 

att det tyvärr lades ner på skolan då de endast hade gratis tillgång till materialet under ett 

år.  

 

5.3.2 Årskurs 4–6 

En aktivitet lärare D använde i samband med högläsning var att eleverna högläser 

gruppläsningsböcker. Eleverna delas in i grupper om 3–4 elever i varje grupp. I gruppen 

har alla samma bok och tillhörande frågor. Sedan läser eleverna 30–40 minuter. Då det 

handlar om läsförståelse menade hen att det är viktigt att alla i gruppen är på samma nivå 

i läsningen. Ytterligare aktiviteter hen använde är att högläsa för faddergrupper samt 

högläsa för elever på förskolan. Ibland kan även eleverna öva på att återberätta. Då får 

eleverna anteckna vid högläsningen och vid nästa högläsningstillfälle får de berätta vad 
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som hände sist. På så vis kan de elever som inte var närvarande få reda på vad som hände 

senast.  

Lärare E använde boksamtal som aktivitet i samband med högläsningen. Till hens 

nuvarande högläsningsbok finns tillhörande material med frågeställningar och det är 

utifrån dessa som samtalet utgår ifrån: 

I den boken vi läser nu säger till exempel den som har huvudrollen att han har ett 

marsvin och det är inte coolt. Utan ska man vara cool ska man ha en kamphund eller 

en leguanödla. Det är liksom coolt. Och så finns det då en frågeställning, måste ens 

intressen vara coola? Vad är i såfall coolt? (Lärare E) 

Vidare menade hen att det måste vara ett öppet klassrumsklimat för att det ska bli givande 

diskussioner. Om det är en klass där det är tillåtet att diskutera och det finns utrymme för 

olika åsikter blir troligtvis boksamtalen mer effektiva. I hens nuvarande klass är det en 

tystnadskultur som gör att det är svårt med diskussioner och det blir tydligt att stämningen 

i klassen påverkar aktiviteter som innebär att samtala.  

Likt lärare E använde lärare F också boksamtal. Diskussionerna utgår från vad det är för 

typ av bok som höglästs, exempelvis att huvudpersonerna ställs inför olika dilemman. 

Frågor som hen vanligtvis ställer är vad tror ni händer sen och vad hände sist. Det gör att 

eleverna får öva på att sammanfatta vilket även lärare D använde sig av.  

 

5.3.3 Syftet med aktiviteterna  

5.3.3.1 Årskurs F–3 

Syftet med att bearbeta högläsningen med aktiviteter är ”för att eleverna utvecklar 

språkförmågan, fantasin och ordförståelsen” (Lärare C). Lärare C påpekade att syftet med 

att använda aktiviteter i samband med högläsning är för att kunna utveckla det syfte hen 

har med högläsningen, vilket är att utveckla elevernas språkförståelse och att inspirera till 

att upptäcka böckernas värld. Lärare B menade att det är för att visa att läsning hänger 

samman med att skriva samt för att eleverna ska ta del av varandras kunskaper och 

erfarenheter. Lärare B upplever att många föräldrar inte läser för sina barn och ser därför 

att högläsning i skolan är viktigt: ”Då känner man att det är ännu viktigare att vi arbetar 



   

 

23 

 
 

med det i skolan” (Lärare B). Lärare A menade att aktiviteterna även är till för att 

synliggöra bokens handling, att få syn på början, mitt och slut.   

 

5.3.3.2 Årskurs 4–6 

Ett gemensamt syfte med aktiviteter till högläsning för lärarna i årskurs 4–6 var att eleverna 

tränar sin läsförståelse såsom förståelsen för vad som händer mellan raderna. Ett annat 

syfte enligt lärare D är att eleverna får en verklig mottagare. Lärare D och lärare F menade 

även att eleverna ges möjlighet att lära av varandra och få syn på andras åsikter och 

argument. ”Jaha kan man tänka så. Att dra kopplingar, vad menas med det? Aha är det 

sånt, då har jag också en koppling. Jag har också sett den filmen, jag har också varit med 

om det här” (Lärare F). Lärare D menade också att det är elevernas tankar som är 

utgångspunkt i diskussioner och samtal.  

 

5.4 Elevernas roll vid högläsning 

5.4.1 Årskurs F–3 

Samtliga representanter från årskurs F–3 menade att elevernas roll under högläsningen är 

att vara aktiva lyssnare. Vid intervjuerna blev de tillfrågade hur de vet om eleverna lyssnar 

aktivt. ”Det kan jag aldrig riktigt hundra veta” (Lärare C). ”Sitter dom och tittar på en när 

man läser då känns det som att de lyssnar aktivt” (Lärare A). Lärare C menade att de flesta 

elever tycker att det är skönt med högläsning och att det är uppskattat. Även lärare B talade 

om att hen inte mottager negativ respons vid högläsningen utan att det är en naturlig 

fallenhet att eleverna vill lyssna när hen högläser.  

Ytterligare en fråga som ställdes till samtliga tre lärare var om eleverna vet varför lärarna 

högläser. ”De är nog inte så medvetna som jag är” (Lärare C). Lärare C menade att hen vet 

varför det är bra att högläsa och tillämpar det i undervisningen utan att reflektera om att 

eleverna vet syftet med det. Enligt lärare A skulle hens elever inte fokusera på vad de lär 

sig då de går i förskoleklass utan endast vilja att hen skulle läsa vidare i berättelsen. Lärare 

B gav svaret ”ja man skulle kunna ställa frågan och se vad man får för svar” (Lärare B).  
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5.4.2 Årskurs 4–6 

Enligt Lärare D har eleverna två roller vid högläsningen. Den första rollen var att de är 

lyssnare samt mottagare av text och den andra att de får producera och framställa texten 

själva, exempelvis vid gruppläsning. Under högläsningstillfället får eleverna äta frukt, rita 

eller sitta still för lärare D, lärare E och lärare F men det ska vara lugnt i klassrummet. 

Därför får eleverna ”inte gå upp och hämta pennor för det stör så innan jag börjar måste 

alla ha hämtat allting som dom vill ha” (Lärare F). Lärare E ville även att eleverna ska öva 

på att lyssna. För att veta om eleverna lyssnar brukar hen ställa frågor utifrån det som 

höglästs:   

Hur uppfattade ni det här? Varför gjorde han så? Och då märker man om dom har 

lyssnat eller inte. Man märker tydligt också på hur dom sitter i klassrummet, hur dom 

följer med eller om dom inte gör det. Ofta lite lätt framåtlutande och så har dom 

blicken på mig, dom tittar på mig och följer liksom med. Då har jag dom. (Lärare E) 

Lärare F trodde att eleverna vet syftet med att högläsa. Detta är något som hen påpekade i 

samband med högläsningen. ”Titta på den här boken, hur många av er hade valt den? Hur 

många skulle rekommendera den? Hur många vill läsa fortsättningen?” (Lärare F). Genom 

detta vill hen visa att en bok som inte har ett trevligt utseende fortfarande kan vara bra. 

Lärare F vill även lyfta glädjen med läsning för eleverna och försöker därför 

uppmärksamma och lyssna när eleverna presenterar böcker som de själva läst och frågar 

även om hen kan få läsa dem.  Lärare E påpekade inte hens specifika syfte med högläsning 

för eleverna utan lägger fokus på ”att vi läser för att lära oss mer” (Lärare E).  
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6. Diskussion  

I följande kapitel diskuteras val av datainsamlingsmetod (6.1) samt resultatet relaterat till 

tidigare forskning (6.2). Avslutningsvis presenteras studiens slutsats och vidare forskning 

(6.3).   

 

6.1 Metoddiskussion  

Den datainsamlingsmetod som användes i denna studie var intervjuer. Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar var den metoden mest lämpad. Om insamlingsmetoden istället 

var enkätundersökning skulle det behövts många fler deltagare. Enkäten skulle även 

behöva vara utformad på ett sätt som gör att det som efterfrågades också var det som 

besvarades. Det är svårt att veta om enkätsvar motsvarar det som egentligen efterfrågas. 

Då det var halvstrukturerade intervjuer som användes gavs möjlighet att förtydliga frågor 

samt ställa följdfrågor till respondenterna om det ansågs nödvändigt. Detta kan inte göras 

vid en enkät och om enkät hade varit datainsamlingsmetod kunde viktig information därför 

gå förlorad i lärarnas arbete med högläsning.   

En vanligt förekommande anmärkning mot intervjuforskning är att resultatet inte kan 

generaliseras då det inte finns tillräckligt antal intervjupersoner (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 280). I denna studie finns sex deltagare, tre representanter från årskurs F–3 och tre 

representanter från årskurs 4–6. Det gör att studiens resultat är svårt att generalisera då det 

som framgår i studien inte är representativt för hela skolväsendet. Däremot var inte syftet 

med studien att framställa en generell bild av arbetet med högläsning i de olika årskurserna.   

Studien har hög validitet då syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med 

högläsning i sin undervisning och detta har gjorts vid intervjuerna. Intervjuguiden var 

utformad på ett sätt som gjorde att studien fick svar på det som skulle undersökas. Några 

frågor var av liknande karaktär vilket gjorde att svar gavs innan frågan ställdes. Det gjorde 

att ordningen på frågorna varierade vid några intervjuer. Det faktum att intervjuerna 

ljudinspelades kan ha skapat nervositet hos respondenterna. Den information som 

framkom efter avslutad inspelning antecknades omgående för att inte gå miste om något. 

En av studiens deltagare efterfrågade intervjuguiden för att kunna vara mer förberedd. 

Intervjuguiden delades endast ut vid förfrågan. Med anledning av att det kanske inte hade 
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blivit samma svar om deltagarna förberedde svaren som de trodde eftersöktes i studien 

istället för att få deras egna svar.  

I studiens resultat (kap. 5) används citat från intervjuerna. Citaten är dock anpassade för 

att få bättre läsflyt eftersom talspråk kan vara svårläst. Viktigt att poängtera är att detta inte 

har ändrat betydelsen av citaten.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

I följande avsnitt diskuteras studiens bakgrund (kap. 3) gentemot resultatet (kap. 5) som 

framkom vid intervjuerna. Avsnittet består av de kategorier som uppstod vid studiens 

databearbetning.  

 

6.2.1 Syftet med högläsningen 

 

Enligt Fast (2001, s. 114) och Heimer (2016, s. 15) utvecklar eleverna sitt ordförråd vid 

högläsning då de får syn på hur ord är uppbyggda. Syftet för lärarna i årskurs F–3 med 

högläsningen var framförallt att utveckla elevernas språkliga förmåga såsom ordförråd och 

meningsbyggnad. I Lgr 11 (Skolverket, 2018) framgår det att språket är en viktig del i 

elevernas utveckling och Körling (2012, s. 28) menar att eleverna möter språket vid 

högläsningen. Detta är något som sker vid högläsning i årskurs F–3 då lärarnas syfte är att 

eleverna ska tillägna sig språket. Sedan sker en stegring från ordförråd och 

meningsbyggnad i årskurs F–3 till att väcka intresse med att läsa och få syn på glädjen med 

böcker i årskurs 4–6. Det kan bero på att det sker en utveckling från att eleverna lär sig 

läsa till att kunna behärska språket och läsa själva. Det kanske är en anledning till att lärarna 

i årskurs 4–6 inte hade samma fokus på just språket. Däremot lägger samtliga lärare i 

studien fokus på att lyfta nya ord och begrepp vid högläsningen, troligtvis för att elevernas 

ordförråd ska fortsätta utvecklas.  

Ett gemensamt syfte med högläsning för samtliga lärare var att eleverna skulle öva på att 

skapa inre bilder och använda fantasin. Detta menar Fast (2001) att eleverna gör då de 

skapar föreställningsvärldar (s. 14). Att kunna fantisera är något eleverna har användning 

av när de skriver egna berättelser. Om fantasi saknas kan skrivprocessen bromsas upp och 
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eleverna får svårt att komma igång. Därav är högläsning en inkörsport som kan nyttjas 

även vid andra tillfällen i undervisningen.  

 

6.2.2 Hur ofta högläsning sker 

Samtliga lärare som deltog i studien använder sig av högläsning i sin undervisning. 

Högläsningen får mindre utrymme och en mer avslappnande roll i årskurserna 4–6 jämfört 

med F–3. I årskurserna F–3 används högläsningen frekvent och regelbundet. Högläsningen 

sker ofta i samband med fruktstund och efter lunch. Lärarna som arbetar i 4–6 har 

högläsning på morgonen men kan även ta till det när de anser att det är lämpligt. Det 

resulterar i att högläsningen sker oregelbundet. När högläsningen inte har en given plats i 

schemat kan det vara svårt för läraren att veta hur ofta högläsningen förekommer i 

undervisningen. Heimer (2016) menar att det inte finns en given tid för när högläsning ska 

användas men att det däremot är viktigt att den inte blir bortprioriterad (s. 19). Även om 

lärare F använder högläsning vid olika tillfällen påpekade hen att den inte kommer sist i 

planeringen och inte används som ett komplement då hen fortfarande anser att högläsning 

var ett viktigt inslag i undervisningen. När högläsningen inte har en given plats i 

undervisningen kan eleverna få ett intryck av att den inte betraktas viktig av läraren då hen 

högläser närhelst hen vill. Därför tror jag att högläsning ska finnas på en återkommande 

plats i schemat för att visa att det är ett viktigt inslag i undervisningen.  

 

6.2.3 Val av bok 

Gemensamt för respektive årskurs var att lärarna till stor del läste skönlitteratur och hade 

få inslag av faktatexter. Det kan göra att eleverna får syn på att högläsning kan knytas an 

till fler ämnen än svenska, exempelvis historia och fysik. Lärarna ville att eleverna ska 

kunna koppla boken till deras egna erfarenheter och Körling (2012) skriver att eleverna 

tillägnar sig texten när det finns en igenkänningsfaktor med det lästa (s. 29). Schmidt och 

Jönsson (2015, s. 6) skriver att eleverna kan dra slutsatser för att förstå textens budskap 

och det tror jag är enklare för eleverna att göra när de känner igen sig i det lästa. Valet av 

bok gjordes på liknande sätt i årskurserna. Några lärare i årskurs 4–6 valde böcker som de 

vet att eleverna inte skulle valt själva. Genom att göra detta tror jag att deras syfte med 

högläsningen uppfylls då de synliggör många böcker. Eleverna kan även få syn på 
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böckernas värld då nya böcker presenteras. En lärare valde att medvetet rikta val av bok 

till pojkar för att det finns många böcker för flickor. Då har läraren med andra ord redan 

bestämt vilka böcker som ska läsas av respektive kön. Vem säger dock att pojkar inte kan 

finna hästböcker och kärleksböcker lika intressanta som flickor gör och tvärtom finns det 

flickor som gärna läser böcker om exempelvis sport.  

Ytterligare en likhet mellan årskurserna vid val av bok var att påbörja serier och inte läsa 

fortsättningen. Anledningen till detta var enligt lärarna att det kan leda till att eleverna får 

lust att läsa för att de tyckte att första boken var bra. Det kan ses som en anpassning till de 

elever som vill ha en svårare utmaning. Dessa elever ges då möjlighet att utmanas i sitt 

lärande. Däremot tror jag att det även kan hämma eleverna i läsandet då boken kan vara 

svårläst för den enskilda eleven. Därför ska läraren välja en bok som är på en högre 

svårighetsgrad men som hen vet att eleverna även klarar att läsa på egen hand. Eleverna 

ska utmanas i sitt lärande och om de befinner sig i den proximala utvecklingszonen kan de 

tillägna sig ny kunskap i deras befintliga på egen hand (Imsen, 2006, s. 316–317).  

 

6.2.4 Att tänka på vid högläsningen 

Genom högläsning skapas en miljö och ett engagemang bland eleverna som möjliggör för 

lärande (Johnston, 2016, s. 42). Om läraren dessutom använder inlevelse i samband med 

högläsningen blir eleverna uppmärksamma på texten (ibid.). Samtliga deltagare menade 

att inlevelse är viktigt för att kunna spegla uttrycken i texten. Att eleverna lyssnar på texten 

är lika viktigt som att läraren förmedlar det som står skrivet. Det blir mer uppskattat av 

eleverna om läraren läser med engagemang jämfört med att endast ”läsa för läsandets 

skull”. Det är viktigt att läraren kan fånga eleverna under högläsningen. Om ingen lyssnar 

blir högläsningen ett moment som görs lite i onödan. Därför är inlevelse en stor del för att 

kunna skapa intresse. Några lärare lyfte även att stämningen i klassrummet spelar roll 

under högläsningen, att det blir en ”mysfaktor”. När läraren gör något speciellt med miljön 

kan den magiska känslan skapas och högläsningen markeras på något vis av läraren.  

Lärarna i studien tyckte även att den som högläser ska vara förberedd och ska ha läst texten 

innan högläsningstillfället. De menade att det blir ett bättre läsflyt och att de vet vad som 

kommer hända i boken. Lärarna i årskurs 4–6 lyfter även att alla böcker inte är lämpade att 

högläsas. Därför är val av bok viktigt då läraren ska känna sig trygg med att kunna läsa 
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högt och för att engagera eleverna med inlevelse som nämnts ovan. Om läraren är obekväm 

tror jag att eleverna får syn på detta vid högläsningen och då blir det troligtvis en annan 

stämning i klassrummet.  

Vid intervjuerna framkom även att läraren ska vara förberedd på att kunna förklara ord 

som dyker upp vid läsningen. Enligt Schmidt (2013) görs eleverna mer delaktiga under 

högläsningen när det dyker upp nya ord (s. 111) och Kindle (2010) menar att nya ord och 

begrepp kan lyftas vid olika tillfällen beroende på vilket syfte läraren har (s. 83). Det är 

viktigt att läraren uppmärksammar ord som kan vara nya för eleverna för att kunna förstå 

både händelser och handling bättre. Att förbereda sig för att upptäcka fula ord och uttryck 

som kan förekomma är en intressant aspekt. Om läraren väljer bort dessa ord förmedlas då 

det som står skrivet? Lärarna i studien talade om att kunna spegla uttryck och använda 

inlevelse för att kunna återberätta texten som står. Om läraren väljer att inte använda orden 

som står i boken återges inte den ursprungliga texten.  

 

6.2.5 Aktiviteter i samband med högläsningen 

Den vanligaste aktiviteten i både årskurs F–3 och årskurs 4–6 var boksamtal, diskussioner 

och samtal om det lästa. Schmidt (2013) skriver att läraren ska göra pauser i högläsningen 

för att engagera eleverna genom att ställa frågor om det lästa och att samtalen utgår från 

elevernas tolkningar (s. 262). Vid val av bok ville samtliga lärare kunna koppla elevernas 

erfarenheter till det lästa för att det skulle bli givande samtal och för att de skulle lära av 

varandra. Detta visar att den teoretiska utgångspunkten är den sociokulturella teorin i 

samband med högläsning då eleverna lär tillsammans med andra. De vanligt 

förekommande frågorna lärarna ställde var: vad hände senast? vad tror ni kommer hända?  

Ibland kunde några lärare använda material med tillhörande frågeställningar till 

högläsningen. En orsak till att högläsningen hamnar i skymundan enligt Wozniak (2011) 

är för att det tar mycket tid att inleda diskussioner med eleverna (s. 17–18). När läraren 

använder ett befintligt högläsningsmaterial med frågeställningar behöver hen inte fundera 

på vilka frågor som ska ställas vid diskussionen utan har istället något att utgå ifrån. 

Självklart kan läraren lägga till och ta bort frågor men grunden är således lagd för 

diskussionerna.  
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En lärare i årskurs 4–6 talade om att samtalen är beroende av klassrumsklimatet. I hens 

klass rådde en tystnadskultur, vilket gör det svårt för eleverna att samtala och diskutera. 

Den sociokulturella teorin menar att lärande sker i samspel med andra och att eleverna 

behöver vara aktiva för att det ska leda till ett givande resultat (Klapp, 2015, s. 44). Kanske 

kan detta liknas obekväma samtal (Hadjioannou & Loizou, 2011, s. 68). Visserligen är 

anledningen till att ett samtal blir obekvämt för att boken är för svår eller att den inte är 

intressant. Men jag tror att klimatet i en klass spelar roll vid samtal och diskussioner. 

Läraren kan exempelvis genomföra samarbetsövningar för att stärka stämningen i klassen. 

Då läroplanen genomsyras av det sociokulturella perspektivet måste läraren försöka stärka 

gruppdynamiken för att möjliggöra lärande. Att skapa ett tillåtande klassrumsklimat gör 

att eleverna kan lära av varandra.  Om det inte är tillåtet att delge sina tankar uppfylls inte 

syftet att samtalen ska utgå från det eleverna väljer att lyfta fram. Läraren får heller inte 

syn på elevernas läsförståelse och om de kan läsa mellan raderna. Därför behöver läraren 

arbeta med att skapa en gemenskap i klassen dels för att gynna diskussion och samtal vid 

högläsning med även för att underlätta vid muntlighet i andra ämnen.  

 

6.2.6 Eleverna och högläsning 

Det jag blev förvånad över vid de första intervjuerna med lärarna i årskurs F–3 var att de 

inte tänkt på om eleverna vet varför de högläser. Det kanske beror på att både lärare och 

elever betraktar högläsning som ett självklart inslag i undervisningen och att det därför inte 

ifrågasätts av eleverna eller behöver motiveras av lärarna. Samtidigt var det som lärare A 

menade att eleverna inte skulle bry sig om det utan vilja att hen skulle fortsätta läsa vidare. 

En lärare i årskurs 4–6 försökte påpeka detta under högläsningen men eleverna bör veta 

vad lärarna har för syfte med att högläsa. Det kan göra att den avslappnande synen på 

högläsning försvinner även om lärarna använder den för avkoppling. Men vid intervjuerna 

menade samtliga lärare att det är mer i kunskapsutvecklande syfte de tillämpar högläsning 

i deras undervisning och därför tycker jag att eleverna skulle kunna göras medvetna om 

detta.  
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6.3 Slutsats och vidare forskning 

Avslutningsvis är den största skillnaden med högläsningsarbetet att den är mer frekvent 

och regelbunden i årskurs F–3 jämfört med årskurs 4–6. Dock anser alla lärare som deltagit 

i studien att den är viktig men vid intervjuerna framgick att den ges mindre utrymme och 

hamnar i skymundan i årskurs 4–6.  Lärarna hade liknande syften med sin högläsning vilka 

var att utveckla elevernas språkliga förmåga samt att inspirera till att upptäcka böckernas 

värld. Val av bok gick till på liknande sätt och lärarna tyckte att den som högläser ska vara 

förberedd. Den aktivitet som användes mest var att samtala och diskutera kring texten. Jag 

tycker att alla elever ska ha förståelse för varför läraren använder högläsning i 

undervisningen och att lärarna ska göra eleverna medvetna om det.  

Vidare forskning som kan tas vid efter denna studie är förslagsvis att endast fokusera på 

högläsning i årskurs 4–6. I denna studie finns tre representanter från årskurs 4–6, därför 

skulle det vara intressant att inkludera fler deltagare från dessa årskurser för att få en vidgad 

syn på hur högläsning används i undervisningen. Då denna studie har jämfört årskurs 4–6 

med årskurs F–3 kan ett ytterligare förslag på vidare forskning vara att undersöka vad som 

händer med högläsningen efter årskurs 6, exempelvis att studiens utgångspunkt är att 

jämföra högläsning i årskurs 4–6 med årskurs 7–9.     
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Bilagor 

Bilaga 1- Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

• Vilken årskurs undervisar du i?  

• Vad har du för utbildning?  

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Syftet med högläsningen 

• Hur använder du högläsning i undervisningen? 

• Är högläsningen schemalagd? (hur ofta? Hur lång tid?) 

• Vad är syftet med att använda högläsning i din undervisning? 

• Vad läser du för något under högläsningen? (texter, skönlitteratur, hur går valet 

till av bok?) 

• Vad tycker du är viktigt att tänka på när man högläser? (Förberedelser- ex. läsa i 

förväg?) 

 

Aktiviteter i samband med högläsningen 

• Använder du aktiviteter i samband med högläsningen? (vilka?) 

• Vad är syftet med dessa aktiviteter? 

 

Elevernas roll i samband med högläsningen 

• Vad är elevernas roll under högläsningen? (ex. måla, äta frukt, tänka på frågor) 

• Vad anser du att eleverna får ut av högläsningen? 

 

Övrigt  

• Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

Bilaga 2- Samtyckesblankett 

Examensarbete om högläsning 

Syftet med examensarbetet är att jämföra hur lärare arbetar med högläsning i årskurserna 

F-3 och 4-6. Det jag vill undersöka är vilket syfte du som lärare har med högläsning i din 

undervisning samt om du använder dig av några aktiviteter i samband med högläsningen.  

Jag skulle vara tacksam om du vill delta i min studie om högläsning. Deltagandet 

kommer ske i form av en intervju. Intervjun kommer spelas in via ljudupptagning. Allt 

inspelat material kommer avidentifieras och du som deltagare kommer vara anonym 

genom hela studien. 

Studien kommer presenteras i form av en uppsats vid Jönköping University som i sin 

slutversion kommer publiceras på databasen Diva. Efter avslutad och godkänd uppsats 

kommer allt inspelat material att raderas.  

 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst 

och utan att ange någon anledning.  

 

Hör gärna av dig om du har några frågor! 

Med Vänliga Hälsningar Rebecka Ekstrand 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

❑ Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

❑ Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

 

Namn:                                                                  Namnförtydligande: 

 

__________________________________         __________________________________ 

 

Din e-mail: ______________________________________________________________ 

 


