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Denna studie behandlar lärares uppfattning om högläsningens betydelse för 

elevernas språkutveckling samt hur mycket tid som ägnas åt högläsning. 

Undersökningsgruppen utgörs av lärare som är verksamma i årskurserna F-3. 

Den teori som ligger till grund för studien är det sociokulturella perspektivet, 

inspirerat av Lev Vygotskijs tänkande kring att elever lär i interaktion med andra 

i en social kontext. Studien stödjer sig bland annat på Fox (2013) som betonar att 

elevers språkutveckling gynnas när de får tillgång till högläsning. Hon menar 

också att elevernas läs- och skrivutveckling går enklare och snabbare för elever 

som har fått ta del av högläsning.  

 

Studiens undersökning genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra 

oberoende lärare. De arbetar i vardera årskurs F-3. Intervjuerna transkriberades 

och användes som underlag vid den efterföljande analysen. Av resultatet 

framkommer att samtliga lärare anser att elevernas förmåga att koncentrera sig 

och lyssna ökar genom att högläsning används i undervisningen. Eleverna får 

möta en mångfald av berättelser och texter, vilket främjar elevernas 

språkutveckling och läsintresse.  Studien visar att eleverna i förskoleklassen får 

lyssna mest till högläsning, medan eleverna i årskurs ett och två inte anses ha 

uthållighet att lyssna under längre stunder. Eleverna i årskurs tre får ta del av 

högläsning längre tid än eleverna i årskurs ett och två, men kortare tid än eleverna 

i förskoleklassen. Bilder används i samtliga årskurser som förstärkning av 

texterna och anses särskilt viktiga för elever med annat modersmål än svenska. 

Alla lärare i studien anser att högläsning numer får mindre utrymme i skolan. 

Vidare menar de att högläsning gynnar elevernas språkutveckling, ökar deras 

ordförråd och språkkänsla. Högläsningen vidgar också elevernas vyer samt ökar 

elevernas förmåga att skapa inre bilder. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Abstract 
 

This study deals with teachers´ view of the impact of reading aloud on students' language 

development and how much time is devoted to reading aloud. The study group consists of 

teachers working in Kindergarten to third grade (F-3). The basic theory for this study is the 

socio-cultural perspective inspired by Lev Vygotskij´s thoughts of student learning in a 

social context interaction. The study relies partly on Fox (2013), who emphasizes the 

benefits students' language development when they have access to oral reading. She also 

believes that students' reading and writing develop easier and faster for students who have 

had access to reading aloud. My study was conducted using qualitative interviews with four 

independent teachers.  They work in each grade F-3. The interviews were transcribed and 

used as the basis for the subsequent analysis. 

 

From the result emerges that all teachers believe that students' ability to concentrate and 

listen increases when reading aloud is used in teaching. Students must meet a diversity of 

stories and texts which promote their interest in reading and language development. The 

study shows that students in the kindergarten class get to participate  the most in reading 

aloud while students in grades one and two are not considered patient enough for listening 

for the same amount of time. Students in grade three will take part in reading aloud for 

longer periods than year one and two, but less amount of time than the kindergarten class. 

Images are used in all grades as amplification of the texts and is considered especially 

important for students with a different mother tongue. All the teachers in the study believe 

that reading aloud nowadays have less room in the school system. Furthermore, they 

believe that reading aloud promotes students' language development, increase students' 

vocabulary and language sense. It also broadens the students' views and increase students' 

ability to create internal images.  

 

Sökord: Högläsning, Språkutveckling, Lärare F-3, Högläsningens effekter 

Keyword: Oral reading, Language development, Grade F-3, Reading-aloud impacts 
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Högläsning har en lång tradition inom den svenska skolan och har används utifrån olika 

syften. Den har används för att förmedla kunskap, men också för att ge en gemensam 

läsupplevelse eller för att fylla ut tid som blivit över på lektionen. Vad anser lärare att 

högläsningen har för betydelse för elevernas språkutveckling? Denna fråga kommer att 

belysas i studien.  

 

Enligt styrdokumentet Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

ska eleverna få möta:   

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. 

Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor 

och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och 

erfarenheter. (Skolverket, 2011a, s. 224). 

 

I Examensarbete 1, som är en litteraturstudie av Hourmz och Tornberg (2015) undersöktes 

högläsningens betydelse för eleverna. Det framkom att högläsningen är mycket viktig för 

elevernas språkutveckling. Undersökningen visade att högläsningens positiva effekter blev 

större ju tidigare den startade. I denna studie vill jag fortsatta med att undersöka hur lärare 

i årskurs F-3 använder sig av högläsning tillsammans med sina elever.  

 

Forskare runt om i världen är i stort sett eniga om högläsningens positiva effekter för 

elevernas språkutveckling (Fox, 2013; Ghiso & McGuire, 2007; Kindle, 2009). Detta 

bidrar till att göra denna undersökning relevant då högläsningen som företeelse minskar 

både i hem och skola och i stor utsträckning ersatts av andra medier som film och 

nätbaserade aktiviteter.  Denna forskning behöver uppmärksammas och förmedlas till både 

lärare och föräldrar.  

 

Materialinsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare. Dessa arbetade 

i de olika årskurserna F-3. Det var viktigt att lärarna representerade olika årskurser för att 

kunna jämföra om det finns skillnader i hur man använder högläsning i de olika 

årskurserna.  Genom intervjuerna framkom lärarnas syn på högläsning och i hur stor 
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omfattning de ägnade sig åt högläsning. Högläsning anses av de flesta forskare vara mycket 

viktig för elevernas språkliga utveckling och deras möjligheter att utveckla en god läs- och 

skrivförmåga (Duke & Block, 2012; Fox, 2013; Ghiso & McGuire, 2007; Kindle, 2009).  

 

Denna studie inleds med att ge en bakgrundsbeskrivning av begreppet högläsning. 

Högläsning tas upp ur flera perspektiv, som språkutvecklande redskap, förberedelse för 

läsinlärning och ur ett sociokulturellt sammanhang. Den forskning som presenteras tar upp 

både positiv och negativ syn på högläsningens effekter. Stöd för högläsning i de aktuella 

styrdokumenten berörs även i kapitel 2. Kapitel 3 behandlar syfte och frågeställningar. 

Därefter redovisas i kapitel 4, metodavsnittet, genomförandet av undersökningen med 

forskningsetiska aspekter, materialinsamling, kriterier för urval, urval och materialanalys.  

Studiens resultat redovisas i kapitel 5 under rubrikerna lärarnas användning av högläsning, 

högläsningens betydelse för elevernas språkutveckling, högläsningens 

användningsområden, tid som ägnas åt högläsning i årskurserna F-3 och 

resultatsammanfattning. Därefter diskuteras i kapitel 6 resultatet, indelat i metod- och 

resultatdiskussion i förhållande till bakgrunden. I det avslutande kapitlet nämns förslag till 

vidare forskning, kapitel 7.  
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För att belysa lärares uppfattning om högläsningens betydelse för elevernas 

språkutveckling och hur mycket tid som ägnas åt högläsning finns det några relevanta delar 

att behandla. Under kapitel 2.1 kommer högläsningen under förskoleåren att behandlas. 

Kapitlet kommer även kort att redogöra för högläsningens positiva effekter för elevernas 

språkutveckling och betydelsen av att tidigt använda sig av bilderböcker. Kapitel 2.2 

kommer att belysa högläsningens betydelse för elevernas språkutveckling i årskurserna F-

3. I kapitel 2.3 belyses hur högläsningen kan planeras och genomföras utifrån olika 

utgångspunkter. Huruvida högläsning kan vara negativt för elevernas språkutveckling 

kommer att beröras i kapitel 2.4. Kapitel 2.5 berör de aktuella styrdokumenten. Den teori 

som genomsyrar arbetet presenteras i kapitel 2.6. 

 

2.1 Högläsning under förskoleåren 

Meyer, Wardrop, Stahl & Linn, (1994) menar att högläsningens positiva effekter på 

elevernas läsförmåga är störst om den inträffar före skolstarten. Däremot kan inte 

sambandet mellan högläsning och elevernas läsförmåga påvisas enligt författarna. De 

föreslår dock inte att föräldrar och förskollärare ska sluta läsa högt för barnen, då det finns 

många andra positiva effekter av att barn och vuxna samlas kring högläsning. De fördelar 

som erhålls av att läsa böcker för barn är att de utvecklar skrivrelaterade förmågor, som 

fonologisk medvetenhet och förmågan att urskilja ord. Dessa förmågor bör utvecklas på 

andra sätt än vad som kan erhållas från att enbart läsa böcker. Högläsning får inte ersätta 

träning i fonologisk medvetenhet som barnen behöver innan de börjar skolan, eller den 

lästräning barnen bör få när de börjar skolan. Dessa erfarenheter har visat sig ha en positiv 

effekt på läsförmågan (Meyer et al. 1994). Dessutom betonar Ghiso och McGuires (2007) 

forskning att bilderböcker med mindre mängd text är användbara för att utveckla elevernas 

literacyförståelse. De kan utgöra unika möjligheter för litteraturdiskussioner och erbjuder 

underlag för djupa och ingående upptäckter som kan ge kunskap om hur en berättelse 

konstrueras. Samtalen bildar modell för kommande litteraturstudier senare under skoltiden. 
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Det är just den knappa verbala texten och läsarens möjligheter att associera som öppnar 

möjligheter för närmare granskning och djupare diskussioner. Det krävs mycket av läsaren 

vad gäller att förstå relationer och känslomässiga variationer samt knyta ihop olika 

episoder och intriger. Bilderböcker stöttar utvecklingen av litteraturförståelse och bidrar 

till att läsaren kan förstå olika slags texter. Lärarens roll i denna process är att modellera 

kring en berättelse. Detta ökar elevernas möjligheter att själva utveckla denna förmåga. 

Bilderböcker med lite text erbjuder eleverna högfrekvent använda ord samt förmedlar 

skrivkonventioner. De erbjuder den mängd semantiska resurser som barn behöver tillägna 

sig och belyser de utmaningar en läsare möter när hen försöker förstå innehållet i en bok. 

Elevers visuella och verbala analytiska förmågor erbjuds unika möjligheter att utvecklas 

genom bilderbokens avskalade text. Studien visar hur dessa texter kan bli rika källor för 

gemensamma funderingar och tolkningar (Ghiso & McGuire, 2007). Det finns en risk att 

elever i de lägre åldrarna får ta del av lättlästa texter med ett enklare ordförråd i syfte att 

utveckla en fonetisk medvetenhet och kunskap menar författarna Hall och Williams 

(2010). Författarna anser att läraren bör välja mer utmanande texter vid högläsning. Detta 

bidrar till att öka elevernas ordförråd och tolkningsförmåga. För att främja ett livslångt 

läsande och lärande enligt författarna behövs barnlitteratur av hög kvalitet. Det är viktigt 

att använda sig av olika lässtrategier som anpassas utifrån olika texter och situationer. Det 

är viktigt att låta eleverna analysera och göra egna kopplingar till texten för att öka deras 

förståelse och behållning av boken (Hall & Williams, 2010).  

 

2.2 Högläsningens betydelse för elevernas språkutveckling i årskurs F-3 

Forskning (Fox, 2013) pekar på att undersökningar runt om i världen visar att regelbunden 

högläsning för barn gör att de lär sig läsa enklare och snabbare. Att få lyssna på berättelser 

om och om igen är ett steg på vägen till literacy1 (Fox, 2013) oavsett barnets ålder, 

begåvning, språkbakgrund eller eventuell understimulans. Lyssnandet på berättelser, 

dikter, sånger och högläsning av böcker är en grundläggande förutsättning för att 

läsinlärningen ska bli lyckosam. Hon betonar att högläsning är den bästa försäkringen till 

att barn lär sig använda sitt språk på bästa möjliga sätt. Dessutom erhålls en säker grund 

för att förstå vad som kan förväntas komma i följande mening och längre fram i boken och 

hur berättelsen kommer att sluta. Det stärker elevernas självtillit i deras eget läsande när 

                         
1 Literacy: begreppet omfattar språkutveckling i ett kommunikativt perspektiv samt läs- och skrivutveckling. 
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deras gissningar om vad som kommer att hända bekräftas. Författaren anser att högläsning 

skapar en känsla av samhörighet genom att dela och lyssna på samma berättelse. Gruppen 

binds samman med hjälp av bokens karaktärer och händelser, vilket ger gemensamma 

referenser och samma lustfyllda episoder att relatera till. Högläsningsbokens innehåll är 

det som fångar elevernas intresse. Lärare som försöker introducera och ställa frågor kring 

boken kan aldrig konkurrera med bokens egna innehåll. Irriterande frågor och 

kringaktiviteter hindrar mer än utvecklar elevernas grammatiska förmåga och 

ordförståelse. Ju mer eleverna får höra, förstå, använda och lära av böckernas fantastiska 

språk, desto mer utvecklas deras språkförmåga. Författaren ifrågasätter behovet av att 

ställa tråkiga och självklara frågor innan, under tiden och efter högläsningen. Hon anser att 

vi underskattar barnens intellektuella förmåga att tillgodogöra sig en text. Vi måste ha tillit 

till att böcker själva förmedlar det vi vill förmedla och i förlängningen lita på att eleverna 

tillgodogör sig den kunskap som böcker kan ge (Fox, 2013).  

 

Don´t waste ́ teach-ery time´ introducing the books to the gorgeous kids in your classroom: 

they won´t concentrate until you actually start to read. (Fox, 2013, s. 8).  

 

Dessutom ska alla elever genom undervisning i svenska utveckla kunskaper för att förstå, 

tolka och återberätta varierande texter utifrån olika syften. Eleverna bör få kunskap om 

återberättande och lyssnande i varierande samtalssituationer och förståelse för hur man kan 

tillägna sig ett talat budskap. De ska också få kunskap om hur budskapet kan bearbetas och 

hur de kan sålla ut det viktiga på bästa sätt (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Detta 

stöds av Christies (2005) forskning som betonar att litteratursamtal spelar en viktig roll i 

den process där både den som talar och den som lyssnar får tillgång till varandras 

tolkningar och tankar. Även Liberg (2007) menar att genom samtal kring de texter som ska 

läsas byggs det upp en förståelse innan läsningen. Det bästa stöd en lärare kan ge sina 

elever är att tillsammans samtala om de lästa texterna. Dessa tankar stöds även av Widmark 

(En läsande klass, 2014) som betonar att läsförståelsen ökar om det förs strukturerade 

samtal kring det lästa. Läsförståelsen bland svenska elever minskar, vilket strider mot 

barnkonventionens grundprinciper. Den säger att alla barn har lika värde, ska ges möjlighet 

att utvecklas och har rätt till en likvärdig utbildning. Ytterligare en aspekt presenteras av 

Fox (2010) när hon betonar vikten av att lärare väljer högläsningsböcker där eleverna 

känner igen sig vad gäller tankar och känslor. Det viktigaste är att eleverna känner ett 
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personligt engagemang för texten. Högläsningen blir ett stöd för elevernas språkutveckling 

om de förstår och engagerar sig i det lästa.   

 

Däremot anser Heydon, Moffatt & Iannacci (2015) att elevers literacyutveckling påverkas 

av många olika faktorer som lokalernas utformning, antalet elever i gruppen och 

personalens utbildning och erfarenhet att arbeta med barn och litteratur. Det är viktigt att 

eleverna får tillgång till litteratur och att litteraturen ingår i elevernas lärmiljöer. Höga 

förväntningar på elevernas literacyutveckling, de vuxnas engagemang i eleven och elevens 

utveckling är de viktigaste faktorerna i barnets språkliga utveckling. Möjligheten att lära 

minskar om eleven befinner sig i en stressig lärmiljö med stora elevgrupper. Det hjälper 

inte att sätta in fler vuxna i en redan stor och stressig elevgrupp.  Författarna efterlyser i 

sin studie färre elever i elevgrupperna. Detta skapar förutsättningar för eleverna att få 

uttrycka sig och ger dem utrymme att få berätta om sina drömmar. Möjligheten för eleverna 

att bli lyssnade på ökar med färre elever i grupperna (Heydon, Moffatt & Iannacci, 2015). 

 

 

2.3 Högläsningens planering och genomförande 

Kindle (2009) framhåller att högläsning bör rekommenderas för att utveckla ordförråd och 

tillägna sig literacyfärdigheter. Detta gäller speciellt för yngre barn men är också ett 

effektivt verktyg för att öka ordförrådet hos äldre och mer erfarna läsare. Nybörjarläsare 

är begränsade i sitt val av texter, då texterna behöver vara bekanta och lätta att avkoda. 

Dessa enkla texter erbjuder en ingång till det litterära språket. Högläsningen överbryggar 

från de enkla texterna och ger eleverna ingångar till bokspråket som är rikt på beskrivande 

språk och ovanliga ord. Högläsning kan ses som en pågående väl avvägd 

undervisningssituation. Denna utgår inte från en förberedd mall utan består snarare av en 

oändlig mängd avvägningar gjorda av läraren.  Dessa avvägningar påverkar balansen 

mellan att planera i förväg eller fånga ett lärtillfälle. För att uppnå största möjliga förståelse 

måste läraren under läsningen känna av hur mycket utrymme förklarningar skall ges i 

förhållande till att avbryta läsupplevelsen. Lärare har olika uppfattning om vad som är en 

lagom balans mellan läsflyt och avbrott för förklaringar. Detta visar sig tydligt i deras 

högläsning, genom på vilket sätt de läser, vilka texter de väljer och hur de uppfattar att 

ordförråd utvecklas. Författaren efterfrågar fler handfasta råd som kan utveckla effektiva 

strategier för att vid högläsning optimalt utveckla läs- och ordförståelse (Kindle, 2009). 
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Vidare betonar Brabham och Lynch-Brown (2002) att texter som läses med en interaktion 

med dem som lyssnar eller läses med stor inlevelse, leder till att lyssnaren ökar sitt 

ordförråd mer än om en text bara läses rakt igenom utan något samspel med lyssnaren. 

Lärares förklaringar och elevernas möjlighet till diskussion gynnar elevernas 

språkutveckling vad det gäller inläsning av ord, språkets struktur, begrepp, konstruktion 

och textens innebörd. Detta gäller elever i de tidiga skolåren. Vuxna som i en social 

interaktion hjälper elever att skapa mening och förklara kring lästa texter bidrar till att öka 

elevernas språkutveckling. Det mest effektiva vid inlärning av nya ords innebörd är att 

lärare och elever har en diskussion utifrån berättelsens kontext. Denna studie kommer inte 

fram till att någon viss högläsningsstil överträffar någon annan. Läraren kan välja den 

högläsningsstil som bäst motsvarar informationsbehovet och på bästa sätt möter elevernas 

behov. Lärare bör ta vara på fördelarna med högläsning, vilket utgör väl använd 

undervisningstid, och är ett kraftfullt verktyg för att öka elevernas språk- och 

literacyutveckling (Brabham & Lynch-Brown, 2002).  

 

Även Copenhaver (2001) fokuserar på högläsningsstunden och beskriver i sin 

undersökning att hon observerade olika högläsningsstunder i en nordamerikansk klass 

under två års tid. I början av undersökningen tog läraren tid till högläsning. Efteråt hölls 

bra diskussioner kring det lästa enligt författaren, därefter kortades högläsningsstunden ned 

mer och mer. Kathy, som författaren kallar läraren, menar att tiden ofta sprang iväg under 

högläsningsstunden och att högläsningen avslutades utan att eleverna hann reflektera över 

det lästa. Istället gjorde Kathy en snabb reflektion och eleverna fick kommentera denna. 

Författaren upplevde härmed en stor förändring gentemot hur motsvarande lektion 

genomfördes för två år sedan. Kathy berättade att skolan inte såg på högläsningen som ett 

riktigt undervisningsmoment och Copenhaver känner igen sig i detta problem som många 

lärare möter i sin undervisning. I undersökningen kommer författaren fram till att det inte 

finns någon avsatt tid för högläsning. När eleverna har utfört sitt ”riktiga arbete” kan det 

finnas lite tid för högläsning, men det blir ofta en stressad högläsningsstund där eleverna 

inte hinner reflektera över det lästa (Copenhaver, 2001).  

 

Likaså syftar Duke och Blocks (2012) forskning till att förklara varför elevernas 

läsförståelse inte utvecklas som förväntat. Enligt forskarna har ordkunskap och förståelse 

länge varit åsidosatta i de lägre årskurserna i nordamerikanska skolor. Rekommendationer 
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att skapa sammanhang kring texter och tillföra bakgrundskunskap i naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga ämnen har tvärt om minskat under de senaste åren. Kunskaper som 

är lättare att undervisa i får större utrymme medan undervisning som ger en förberedelse 

för eleverna att lära sig förståelsestrategier och ordkunskap samt sammanhang åsidosätts. 

Studien visar på en stagnation vad det gäller fjärdeklassares läsförståelse. Författarna 

identifierar tre huvudorsaker till att framgångsrika läsundervisningsmetoder inte används. 

Det första hindret är att man fokuserar på läsförmågor som är lätta att lära ut. Man borde 

istället prioritera att kunskap sätts i ett sammanhang och arbeta med läsförståelsestrategier, 

genom detta utökas elevernas ordförråd. Det andra hindret är att det saknas kunskap hos 

lärarna om hur undervisningen ska effektiviseras på ett framgångsrikt sätt. Det tredje 

hindret är den begränsade tid som är tillgänglig för att uppfylla de högt ställda 

förväntningar som finns på elevernas lärande. Vill man se förbättringar av de 

nordamerikanska elevernas läsförmåga bör både skola, politiker och föräldrar ta dessa tre 

faktorer i beaktande (Duke & Block, 2012). 

 

 

2.4 Kan högläsning vara negativ för elevers språkutveckling? 

Lane och Wright (2007) anser att i klasser där lärare ägnade mycket tid åt högläsning 

tenderade läsförmågan att vara sämre än i klasser där mindre tid ägnades åt högläsning. I 

klasser med högläsning var det mindre interaktion mellan lärare och elever och eleverna 

ägnade mindre tid åt egen läsning. Vid en första anblick verkar studien indikera att 

högläsning inte är till någon större nytta för eleverna. Å andra sidan finns det många bevis 

som talar till högläsningens fördel. Många undersökningar visar att högläsning ökar 

elevernas ordförråd och deras förmåga att lyssna. Högläsning möjliggör en ökning av 

elevernas förutsättningar att tycka om litteratur. Samtidigt kan högläsningen ge 

uppskattade stunder tillsammans som kan hjälpa eleverna i deras fortsatta akademiska 

studier (Lane & Wright, 2007). 

 

En jämförande studie om skillnader i läsundervisning mellan Hong Kong och Taiwan har 

gjorts av forskarna Tse, Xiao, Ko, Wai-Ip Lam, Hui och Ng, (2016). De hänvisar till 

resultaten i lässtudien PIRLS, som visar att eleverna i Taiwan lyckades sämre än eleverna 

i Hong Kong. I Taiwan har försök gjorts med att successivt ändra undervisningsfokus från 

att eleverna har blivit matade med kunskap av lärarna till att eleverna lär sig mer om hur 
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man lär. Kontrollen över skolan har decentraliserats till skolor och lärare. Dessa reformer 

har dock inte i någon större utsträckning implementerats i skolsystemet, till skillnad från 

Hong Kong där undervisningen har förändrats. Traditionellt har undervisningen i Hong 

Kong präglats av katederundervisning där läraren varit den som gett instruktioner. 

Högläsning av både lärare och elever har tidigare dominerat undervisningen i kinesiska.  

Under senare år har Hong Kong reformerat undervisningen för att öka elevernas 

läsförmåga. Ett arbete har påbörjats för att förändra elevernas attityder mot en mer positiv 

inställning till ett livslångt lärande. En del i detta arbete har varit att utveckla elevernas 

läsförmåga och öka deras läsande av litteratur. Elevernas individuella och självständiga 

läsning har lyfts fram i klassrummet. Detta har varit framgångsrikt. Skolorna i Hong Kong 

har tillgång till stöd från universiteten som ger en teoretisk bas för genomförda reformer. 

I Taiwan däremot har reformerna om hur man undervisar i kinesiska blivit mer av en 

pappersprodukt som inte har nått ut till skolorna. I Hong Kong användes skönlitteratur som 

undervisningsmaterial hellre än traditionella läromedel som är vanligt i Taiwan. 

Läsintresset hos eleverna i Hong Kong ökade och de fick både erfarenhet av faktatexter 

och skönlitteratur. Lärarna i Hong Kong anpassade undervisningen till eleverna och hade 

roliga lektioner som uppmuntrade eleverna att läsa kinesiska för underhållning och 

information. De använde också spel och övningar som ökade elevernas medverkan under 

lektionerna. Eleverna fick också lära sig olika strategier för att öka läsförståelsen. Lärarna 

i Taiwan använde sig mer av lärardominerade aktiviteter och läste vanemässigt högt för 

eleverna ur läroböcker. Skönlitteratur användes inte vid undervisning i kinesiska. Både 

lärare och elever i Hong Kong var mer nöjda och uppskattade undervisningen i högre grad 

än lärare och elever i Taiwan. Den slutsats som dras utifrån PIRLS-studien är att det är 

negativt för elevernas läsutveckling att ägna mer tid åt högläsning än åt elevernas 

individuella läsning (Tse et al. 2016). 

 

2.5 Aktuella styrdokument 

Undervisningen ska enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(lgr11) anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Elevernas lärande och 

fortsatta kunskapsutveckling ska gynnas av undervisningen. Anpassningarna görs med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper.  
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Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka 

i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.(Skolverket 

2011a, s. 222). 

 

Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska framför att citatet ovan grundar sig på olika 

teorier, vilka syftar på att det mänskliga språket ger möjligheter att utveckla och synliggöra 

människors tankar (Skolverket, 2011b). 

 

Styrdokumenten framhåller inte högläsning som en aktivitet som måste ingå i 

undervisningen. Däremot stödjer forskningen, som ligger till grund för denna studie, i stor 

utsträckning att högläsning är en aktivitet som stimulerar språkutvecklingen hos eleverna 

och bidrar till att elevernas läsintresse ökar. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur egna tankar och åsikter kring olika texter kan formuleras 

(Skolverket, 2011a). Högläsningsstunden kan vara ett tillfälle till att förstärka den 

demokratiska värdegrund som vilar på FN:s barnkonvention där det i artikel 13 står att: 

”Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.” (UNICEF, 

u.å). Eleverna ska i undervisningen möta och utveckla kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och olika delar av världen. Förmågan att läsa och analysera skönlitterära texter 

ska utvecklas hos eleverna. I kunskapskraven för svenskämnet i årskurs tre framkommer 

att eleverna ska kunna återge viktiga delar av innehållet och kunna kommentera detta för 

att visa sin läsförståelse (Skolverket, 2011a).  

 

2.6 Sociokulturellt perspektiv 

Undersökningen inspireras av Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv, som baseras på 

hans forskning om lärande. Den mänskliga utvecklingen ses som ett socialt faktum och 

inte som ett individualistiskt. Lärande sker i en interaktion med andra i en social kontext. 

Diskussioner och samtal lägger grunden till elevernas utveckling (Gibbons, 2013).  

 

Människan befinner sig i en ständig utveckling. Vygotskij menar att när en färdighet eller 

ett begrepp behärskas så är nya förmågor nära att erövras. Detta kallar han den närmaste 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2010). En erfaren person eller en text kan hjälpa barnet 

att erövra dessa nya förmågor, när barnet känner sig säkrare behöver det inte lika mycket 
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hjälp utan klarar sig på egen hand (Gibbons, 2013). ”Det du kan göra idag tillsammans 

med andra kan du göra själv i morgon.” (Jönsson, 2009, s. 93). Detta uttryck betonar hur 

viktigt det är med positiv förstärkning från den omgivande gruppen för individens 

utveckling (Jönsson, 2009). Högläsning stöttar elevernas språkutveckling i interaktion med 

andra. Detta stämmer väl med den sociokulturella teorin som menar att inlärning sker i en 

social gemenskap (Brabham & Lynch-Brown, 2002). 
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Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om högläsningens betydelse för 

elevernas språkutveckling samt hur mycket tid man ägnar åt högläsning.  

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

 Vilka effekter anser lärare i årskurs F-3 att högläsning har för elevernas 

språkutveckling?  

 Hur använder läraren högläsning i de olika årskurserna F-3?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Syfte och frågeställningar 
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Denna studie har en kvalitativ ansats och baseras på intervjuer med lärare. Den syftar till 

att få fram lärarnas uppfattningar om högläsningens effekter för elevernas språkutveckling. 

I studien har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra lärare i respektive årskurs F-3. 

Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades de för att sedan kunna analyseras.  

 

Kapitel 4.1 kommer att behandla forskningsetiska aspekter för denna undersökning. 

Därefter kommer kapitel 4.2 att beskriva hur materialinsamlingen genomfördes. Vidare 

kommer kriterierna för urvalet att beskrivas i kapitel 4.3.  I kapitel 4.4 presenteras urvalet 

som ligger till grund för att undersöka om det finns skillnader i hur man ser på högläsning 

för olika åldersgrupper. Slutligen kommer materialanalysen att redovisas i kapitel 4.5. 

Även undersökningens validitet och reliabilitet berörs i detta kapitel.  

 

4.1 Forskningsetiska aspekter  

I studien togs hänsyn till De forskningsetiska aspekterna när undersökningen skulle 

utföras. De olika principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som rör integritet, anonymitet, frivillighet och 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). De forskningsetiska aspekterna uppfylldes 

genom att de deltagande lärarna i undersökningen först blev personligt tillfrågade om de 

ville bli intervjuade angående högläsning. Lärarna informerades på samma gång om att 

deras identiteter inte kommer att lämnas ut och att deras svar bara används i denna 

undersökning (Bryman, 2012). Därefter bestämdes tid och plats för intervjuernas 

genomförande.  

 

4.2 Materialinsamling 

Kvalitativ forskning betonar det generella vid formuleringar av inledande frågeställningar 

och lägger tyngd på de intervjuades synsätt och uppfattningar. Det ger intervjuaren 

information om vad intervjupersonen tycker är viktigt och relevant. Följdfrågor kan ställas 

4 Metod och material 
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och nya frågor kan formuleras utifrån vad som kommer fram under intervjun (Bryman, 

2012).  

Studien är kvalitativ och det insamlade materialet består av kvalitativa intervjuer som 

genomfördes med lärare som arbetar i årskurserna F-3.   Intervjuerna utgick från samma 

frågeställningar men genom användning av semistrukturerade intervjuer erhölls frihet att 

ta frågorna i den ordning som det passade. Det ger också en större frihet att ställa 

följdfrågor för att få ytterligare information från läraren (Bryman, 2012).  

 

I min studie ville jag få syn på lärares uppfattning kring ämnet och därför valde jag att 

använda mig av kvalitativa intervjuer. Metoden valdes för att få så mycket kunskap som 

möjligt om högläsningens användning av lärare som är verksamma i årskurserna F-3. 

Material insamlades genom att fyra intervjuer utfördes. Intervjuerna genomfördes med en 

lärare i respektive årskurs F-3. Intervjupersonerna fick svara på sex grundfrågor och sedan 

ställdes ytterligare följdfrågor för att få mer information. Intervjuerna genomfördes i en 

lugn miljö, för att intervjupersonen inte skulle bli distraherad av störande faktorer i 

omgivningen (Bryman, 2012). Intervjuerna spelades in med de intervjuades medgivande. 

När respektive intervju var genomförd transkriberades den för att sedan analyseras.   

 

 

4.3 Urval 

 

Kriterier för urval:  

 Det första kriteriet jag utgick ifrån när jag valde intervjupersoner var att lärarna 

skulle vara verksamma ute på fältet.  

 

 Det andra kriteriet var att intervjupersonerna skulle arbeta i någon av årskurserna 

F-3. 

Studien riktar sig till lärare i årskurs F-3 med anledning av att detta är den åldersgrupp som 

jag framgent kommer att arbeta med. Kvalitativa intervjuer gjordes för att synliggöra 

lärares argument och motiv för att använda sig av högläsning i undervisningen. De 

argument som lärarna angett kan troligen i viss mån generaliseras och ge en indikation på 
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hur lärare ser på nyttan och användningen av högläsning, beroende på vilken åldersgrupp 

de arbetar med. Undersökningsgruppen utgörs av lärare som är verksamma i respektive 

årskurs från förskoleklass till årskurs tre på en skola. Skolan är belägen i en mindre 

kommun i södra delen av Sverige. Det är en F-6 skola med cirka 300 elever med blandad 

social och språklig bakgrund. Varje årskurs utgör en klass om cirka 40-60 elever. Varje 

klass har 2-3 mentorer och delas in i mindre grupper beroende på lektionsinnehåll.  

 

Enskilda intervjuer gjordes med var och en av dessa lärare för att ta reda på deras 

uppfattning om hur de ser på högläsningens betydelse för elevernas språkutveckling. 

Studiens fokus är att gå in på djupet i respektive intervju och inte belysa syftet och 

frågeställningarna utifrån ett ytligare och bredare perspektiv och därmed begränsades 

intervjuerna till fyra lärare. Genom intervjuerna framkom även hur mycket tid lärarna 

ägnar åt högläsning i de olika årskurserna. De fyra lärarnas svar utgör underlag för denna 

undersökning.  

 

Viktiga aspekter att tänka på när en kvalitativ intervju genomförs är att frågorna som 

intervjuaren ställer inte är ledande. Intervjuaren ska hålla sig till ämnet och ställa öppna 

frågor så att intervjupersonerna kan koppla frågorna till det egna arbetet och sina egna 

erfarenheter (Bryman 2012).  

 

4.4 Materialanalys 

När intervjuerna var genomförda så transkriberades de. Transkriberingen gjordes 

ordagrant för att få med exakt vad lärarna uttryckte och på vilket sätt de förmedlade det. 

Efter transkriberingen gjordes en analys av det insamlade materialet. Jag använde mig av 

innehållsanalys genom att jag drog slutsatser utifrån mina intervjuer och gjorde 

grupperingar med de frågor som rörde samma ämne och analyserade dem tillsammans 

(Bryman, 2012). Intervjupersonernas svar fördelades i följande kategorier:  

 Lärares användning av högläsning 

 

 Högläsningens betydelse för elevernas språkutveckling 

 

 Högläsningens användningsområden 
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 Tiden som ägnas åt högläsning i årskurserna F-3 

 

Undersökningens validitet anser jag vara hög då det som undersöks väl stämmer överens 

med avsikten i studiens syfte. Undersökningen har hög reliabilitet då liknande resultat 

troligen skulle erhållas om undersökningen utfördes vid andra skolor inom samma 

åldersgrupper. Denna slutsats grundas på den forskning som tas upp i denna studie. 

Majoriteten av den forskning som ligger till grund för denna studie överensstämmer med 

studiens resultat.  

  



 

17 

 

 

 

 

 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om högläsningens betydelse för 

elevernas språkutveckling samt hur mycket tid man ägnar åt högläsning. I kommande 

kapitel kommer de intervjuade lärarnas uppfattningar om högläsningens effekter på 

elevernas språkutveckling att sammanställas och redovisas. Resultatet inleds med en 

redovisning av lärarnas användning av högläsning i kapitel 5.1. Vidare beskrivs lärarnas 

syn på högläsningens betydelse för elevernas språkutveckling i kapitel 5.2. Därefter 

redovisas lärarnas uppfattningar om högläsningens användningsområden och den tid som 

ägnas åt högläsning i årskurser F-3, kapitel 5.3. Slutligen sammanfattas undersökningens 

resultat i kapitel 5.4.  

 

5.1 Lärarnas användning av högläsning 

Högläsning används av alla de intervjuade lärarna i årskurs F-3 för att träna eleverna på att 

lyssna, koncentrera sig och för att återberätta en text. Det är ofta en avkopplande stund när 

man får sitta och lyssna i lugn och ro. Den kan vara en mjukstart på skoldagen samt väcker 

elevernas intresse för läsning. Högläsningen ger möjlighet till självinsikt och insikt om 

omvärlden. Läraren i årskurs ett uttryckte följande: ”Jag använder mig av högläsning oftast 

för att jag vill träna mina elever i att lyssna och återberätta […]”.  

 

I förskoleklassen avslutas ofta dagen med högläsning eller för att introducera temaarbete. 

Den kan förmedla insikt om högtider, årstider eller annan kunskap. Barnlitteratur och 

folksagor läses också gärna. Förskoleklassläraren väljer gärna kapitelböcker som hon själv 

tycker är roliga att läsa och som fängslar eleverna. Även på fritids samlas de ibland kring 

högläsning. Läraren i årskurs ett väljer böcker som kan hjälpa till att utveckla elevernas 

språk. Läraren i årskurs två använder sig av högläsning om det blir tid över på lektionen 

och om eleverna behöver varva ner.  

 

Läraren i årskurs tre säger: 

 

5 Resultat 
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[…]ja jag läser, […]  för att dom lär sig jättemycket i det jag gör och att det är lite mysigt 

och en del kanske inte får det hemma, eller ganska många. Ja, för att väcka deras intresse 

för läsningen. 

 

5.2 Högläsningens betydelse för elevernas språkutveckling 

Alla lärare i årskurserna F-3 anser att högläsningen har en stor betydelse för elevernas 

språkutveckling. Förskoleklassläraren berättade att hon uppmanar vårdnadshavarna att läsa 

högt för barnen hemma, även när barnen själva börjar kunna läsa.  

 

Förskoleklassläraren säger:  

 

” […] jag tycker den har jättestor betydelse och att man läser liksom så att de får reflektera 

lite, många gånger läser jag böcker utan bilder så att de själva får göra sina egna bilder 

[…].”  

 

Läraren i årskurs ett väljer högläsningsböcker som hon bedömer gynnar elevernas 

språkutveckling. Hon anser att det är mycket viktigt att ägna tid åt högläsning i skolan 

eftersom många barn inte får ta del av högläsning hemma: ”Forskning visar att ju mer språk 

vi sköljer över barnen med, desto mer förstärks läs- och skrivutvecklingen.” Det är mycket 

viktigt att börja läsa högt för barn när de är riktigt små. Läraren refererar till sina egna barn 

som har fått ta del av högläsning sedan de var små och berättade att de har utvecklat ett 

mycket bra ordförråd. Genom högläsning får eleverna ta del av upplevelser och händelser 

som inte bara är här och nu. De får också möjlighet att leva sig in i hur andra personer kan 

uppleva saker och hur de själva skulle känna om de fick vara med om liknande upplevelser. 

Litteraturen ger modeller för hur känslor och tankar kan uttryckas. Läraren upplever att 

elever förr ofta frågade om uttryck och ords betydelse. Numer är det ovanligare att eleverna 

frågar och läraren anser att hon själv behöver stanna upp under läsningen för att förklara 

ord och uttryck som hon anar att eleverna inte förstår.  

 

Läraren i årskurs två säger:  

 

Det är jätteviktigt fast det känns som det försvinner jättemycket tid nu i skolan för det 

hinns inte med för att det är så mycket annat som ska göras istället. Det är jätteviktigt för 
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att få upp intresset för läsning och böcker… och att det är medryckande. Begrepp som 

man kan förklara och prata omkring så att språket utvecklas.  

 

Läraren tycker det är synd att högläsningen i skolan minskar och anser att eleverna bör få 

ta del av högläsning även högre upp i åldrarna. Hon refererar till sin egen skoltid då det 

förekom mycket mer högläsning även på mellanstadiet.  

 

Läraren i årskurs tre anser att högläsningen bidrar till att öka elevernas ordförråd och 

förståelse för olika uttryck. Den ger också tillfälle till att samtala om innehåll, betydelsen 

av ord och uttryck samt att härleda dessa. Texterna ger möjligheter och tillfällen till att ta 

upp många olika saker och resonera med eleverna om vad de betyder. För elever med annat 

modersmål än svenska ger högläsningsstunden många lärtillfällen. Det kan vara när andra 

elever förklarar ord, uttryck och sammanhang. Eleverna kan också genom att vara med i 

diskussionen utveckla sin förmåga att läsa mellan raderna, inferenser.  

 

  

5.3 Högläsningens användningsområden 

Alla lärarna anser att högläsning är en bra uppstart på dagen och att den kan hjälpa eleverna 

att fokusera om de håller på att tappa koncentrationen. Den kan bidra till att eleverna kan 

ges möjlighet till vila och avslappning en stund även om högläsningstillfället är kort. 

Högläsningsstunden inleds oftast med att återberätta och repetera vad som hände vid förra 

lästillfället. Lärarna i årskurs 1-3 anser att det är bra att stanna upp, och reflektera och 

diskutera under tiden man läser för eleverna. Förskoleklassläraren föredrar att repetera och 

samtala om vad som lästes föregående gång och inte avbryta så mycket under själva 

läsningen.  

 

Förskoleklassläraren säger:  

 

Oftast så läser jag kanske en bit och nu när jag läser kapitelböcker kan jag repetera vad 

som hände förra gången och så går vi igenom så att de får tänka till om vad som var med 

i berättelsen och vad hände med dem. […] De får reflektera lite bakåt och vad de tror 

kommer att hända framåt i vissa sagor också. Det är lite olika.  Eller också så läser man 

ett stycke, så tar man det efteråt sen. 
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Skönlitteratur för barn och ungdomar är den vanligaste högläsningslitteraturen. Böckerna 

väljs utifrån en nivå som är lite över den nivå som eleverna själva kan läsa och utmanar 

därmed elevernas förståelseförmåga. Det är tacksamt att läsa böcker som tar upp kända 

företeelser för eleverna eller geografiska platser som de kanske har besökt. 

Miljöskildringar från kända områden är uppskattade. Lärarna visar gärna bilder som 

hämtas från nätet, för att förstärka läsupplevelsen. Texterna kan leda till utvecklande 

samtal i klassrummet.  

 

Förskoleklassläraren använder sig av högläsning i sin undervisning när de ska arbeta med 

olika temaområden. Det kan till exempel vara sagor eller för att förmedla fakta på elevernas 

nivå.  

 

Läraren i årskurs ett har tidigare använt sig av högläsning på morgonen, men på grund av 

det stora antalet elever i grupperna har det blivit svårare att samla alla kring en 

högläsningsstund. Det är svårt att få alla delaktiga och fånga alla elevers intresse, därför 

väljs ofta böcker med bilder. Hon upplever att elever har svårare att skapa inre bilder idag 

än tidigare. Elever med annat modersmål än svenska tar lättare till sig texterna om det finns 

bilder att stödja sig på. Böcker väljs ofta utifrån att de har ett budskap eller tanke som man 

kan diskutera efteråt. De kan handla om relationer mellan barn eller hur man kan hantera 

olika problem som kan uppkomma. Texterna används ofta som ingång till efterföljande 

samtal berättar läraren i årskurs ett.  

 

Läraren i årskurs två använder sig även av högläsning på lektionerna i natur- och 

samhällsorienterande ämnen. Då läser hon faktaböcker för eleverna men hon poängterar 

även att det nu är vanligare att eleverna själva läser när de kan läsa och forska kring ämnet 

på egen hand.  

 

Läraren i årskurs tre tycker att lässtrategierna är bra att använda kring texterna, för att 

förutsäga vad som skall hända, ta reda på vad olika begrepp och ord betyder och för att 

föreställa sig inre bilder (blunda). Böckerna bör vara spännande, roliga och inspirera till 

egen läsning. 

 

Eleverna i förskoleklassen får lyssna till högläsning fyra gånger i veckan. 

Förskoleklassläraren säger: ”Jag läser tjugo minuter ungefär.” 
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Eleverna i årskurs ett får lyssna till högläsning två gånger i veckan vilket klassläraren 

tycker är alldeles för lite. Högläsningsstunderna är cirka 10 minuter långa, då hon upplever 

att eleverna inte orkar sitta stilla och lyssna under längre tid.  

 

Läraren i årskurs två har som mål att läsa högt för eleverna 10 minuter varje dag, eftersom 

hon upplever att eleverna inte orkar lyssna längre än 10 minuter.  

 

Läraren i årskurs tre säger: ”[…] jag läser för dem två gånger i veckan och så får dom en 

gång i veckan bibliotekarien som läser för dom.” Högläsningsstunden är cirka 15-20 

minuter lång. Ibland läser de också när det finns en liten stund över på lektionen. Då blir 

lässtunden kortare, cirka 10 minuter.  

 

Alla de intervjuade lärarna anser att högläsningens omfattning har minskat i skolan. Istället 

har andra områden prioriterats på högläsningens bekostnad. De tycker att högläsningen i 

skolan bör få större utrymme.  

 

5.4 Resultatsammanfattning 

Alla lärarna är eniga om att högläsning ökar elevernas förmåga att lyssna och koncentrera 

sig. Högläsningen används för att introducera eleverna i böckernas värld. I förskoleklassen 

läses gärna barnlitteratur, folksagor och faktatexter. Texterna väljs utifrån att de ska fängsla 

eleverna och lära dem saker. I årskurs ett väljs böckerna utifrån att de ska gynna elevernas 

språkutveckling. Läraren i årskurs två använder högläsning om det finns tid över eller för 

att eleverna ska varva ner. I årskurs tre menar läraren att skolan bör erbjuda högläsning, 

eftersom det numer är allt ovanligare i hemmen och minskar i omfattning ju äldre eleverna 

blir.  

 

Alla de intervjuade lärarna anser att elevernas språkutveckling gynnas av att de får ta del 

av högläsning. Den vidgar elevernas vyer och ökar deras ordförråd. Högläsningen ökar 

även elevernas känsla för det svenska språket och bidrar till en större samhörighet i 

gruppen.  
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Högläsning används som utgångspunkt för att eleverna ska få erfarenhet av hur texter kan 

användas. Det kan vara träning på att komma ihåg det som lästs. Texterna kan också vara 

diskussionsunderlag för resonemang kring olika frågor i klassen. I förskoleklassen används 

högläsning vid arbete med olika temaområden. Läraren i årskurs ett använder oftast böcker 

med bilder som förstärker texterna, för elever som har annat modersmål än svenska är detta 

extra viktigt. I årskurs två används högläsning av faktatexter i samhälls- och 

naturorienterande ämnen. Läraren i årskurs tre använder texterna som utgångspunkt när de 

arbetar med olika lässtrategier.  

 

I förskoleklassen läser läraren 20 minuter fyra gånger i veckan. I årskurs ett läser läraren 

10 minuter två gånger i veckan. I årskurs två läser läraren 10 minuter varje dag. I årskurs 

tre läser läraren 15-20 minuter tre gånger i veckan och sista stunden på lektionen om det 

finns tid över, cirka 10 minuter. Alla lärarna är eniga om att högläsningen får mindre 

utrymme i skolan idag än vad den fick förr. Eleverna i förskoleklassen får lyssna mest till 

högläsning och eleverna i årskurs ett får lyssna minst på högläsning. Årskurs två får mer 

tid för högläsning än årskurs ett och årskurs tre får längre högläsningsstunder och något 

mer högläsningstid än tvåorna.  
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I diskussionsavsnittet diskuteras undersökningens metod och resultat. Metoddiskussionen 

återfinns i kapitel 6.1 där tillvägagångssättet vid materialinsamlingen kommer att 

diskuteras. Avslutningsvis diskuteras resultatet i relation till vad som presenteras i 

bakgrunden, kapitel 6.2.   

 

6.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer valdes för att få en friare 

intervjuform, där intervjufrågorna kunde tas i den ordning som passade varje enskild 

intervju. Genom att använda denna metod blev friheten att ställa följdfrågor till lärarna 

större.  

 

Det var positivt att börja med mer generella inledande frågeställningar där 

intervjupersonerna fick möjlighet att själva delge sina synsätt och uppfattningar, samt 

redogöra för sina argument och motiv för att använda sig av högläsning.  På detta sätt fick 

jag en bild av vad de tyckte var viktigast med högläsningen. Utifrån de mer generella 

frågeställningarna kunde jag ställa följdfrågor, för att få ytterligare information om lärarnas 

uppfattningar om högläsningens betydelse för elevernas språkutveckling och hur mycket 

tid de ägnar åt högläsning.  

 

Jag tyckte det var viktigt att få en lärare i respektive årskurs F-3, då jag ville se om det 

fanns skillnader i synsätt mellan lärarna i de olika årskurserna och om högläsningen 

betonades mer i någon årskurs. Intervjuerna genomförandes lugnt och avslappnat på en 

avskild plats. Det var bra att ha intervjuerna inspelade, då jag i efterhand kunde analysera 

och lyssna på dem flera gånger, för att kunna vara säker på att jag hade tolkat 

intervjupersonen rätt. Intervjuerna blev mer avslappnade när jag helt kunde fokusera på 

det intervjupersonerna sa och utifrån det ställa följdfrågor. Detta hade varit svårare om jag 

under intervjuerna skulle antecknat intervjupersonernas svar. Transkriberingen av 

intervjuerna underlättade analyserna av dem.     

 

6 Diskussion 
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Urvalet av min undersökningsgrupp gjordes utifrån perspektivet att få en överblick över 

hela det stadie som jag kommer att vara verksam inom. Jag ville också undersöka om 

högläsningen tillmäts olika betydelse utifrån elevernas ålder. Intervjuerna begränsades till 

att omfatta fyra lärare för att få möjlighet att på djupet ta del av deras tankar och 

reflektioner kring högläsning. Undersökningen kan troligen i viss mån generaliseras till 

andra skolor och ge en fingervisning om hur det kan se ut på många platser. Stöd för detta 

kan hittas i forskningen som ligger till grund för min studie.  Fler liknande studier skulle 

behöva göras för att få ännu säkrare indikationer på högläsningens betydelse för elevernas 

språkutveckling.  

 

Inspelningarna underlättade analysen av intervjuerna. Jag kunde gå tillbaka och lyssna på 

olika delar av intervjuerna igen. Transkriberingen bidrog till att det insamlade materialet 

blev enklare att överblicka och strukturera.  Detta underlättade även grupperingen av 

materialet, då de olika kategorierna framträdde tydligt.   

 

Det hade varit intressant att komplettera intervjuerna med klassrumsobservationer under 

en längre tid hos de aktuella lärarna för att som Heydon, Moffatt och Iannacci (2015) hitta 

andra faktorer i elevernas lärmiljö som påverkar deras literacyutveckling. Detta hade dock 

krävt att studien hade pågått under längre tid, dessutom fick jag en bra bild av situationen 

i klassrummen genom lärarnas beskrivning. Författarna pekar på att det allra viktigaste för 

elevernas språkutveckling är de vuxnas engagemang i eleverna och där har högläsningen 

en viktig funktion.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Genom mina intervjuer fick jag en god inblick i de olika lärarnas sätt att se på högläsning 

samt svar på mina frågeställningar. Det perspektiv som genomsyrar hela denna studie är 

det sociokulturella perspektivet som inspireras av Lev Vygotskij. Genom intervjuerna av 

lärarna framgår det att alla tycker att högläsning är en viktig aktivitet. De anser att 

högläsningen bidrar till att eleverna lär sig i interaktion med andra och utvecklar sitt språk 

i den sociala gemenskapen. Lärarnas svar visar på att de var medvetna om det 

sociokulturella perspektivet även om de inte uttryckte det. Eleverna har en stor hjälp av 

varandra i gruppen för att de ska kunna utvecklas optimalt. Genom högläsningen i 

klassrummet stödjer sig de intervjuade lärarna på det sociokulturella perspektivet genom 
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att eleverna lär i interaktion med andra kamrater i klassen. Den sociala gemenskapen som 

högläsningen ger, blir genom samtal kring det lästa språkligt utvecklande för eleverna när 

det sker i interaktion med andra.    

 

I min undersökning framkom det att lärarna anser att högläsning är en mycket viktig 

aktivitet för att främja elevernas språkutveckling. Högläsningen ger även andra positiva 

effekter anser lärarna, som att öka koncentrationsförmågan och förmågan att lyssna. 

Högläsningsstunden ger också avkoppling för eleverna samtidigt som elevernas läslust 

stimuleras. I den forskning som har legat till grund för denna studie framkommer att barn 

som får lyssna till högläsning lär sig använda språket på bästa möjliga sätt. De får också 

en förståelse för vad som kan förväntas komma senare i texten. Elevernas självtillit stärks 

i läsandet när deras egna slutsatser bekräftas (Fox, 2013). Jag har liknande erfarenheter 

från klasser där högläsningsstunderna har prioriterats. Intresset för böcker och läsande har 

varit stort i dessa klasser.  Böckerna bidrar även till att ge eleverna insikt om företeelser i 

omvärlden och ger dem lärdom om sig själva och andra. 

 

 Förskoleklassläraren ser högläsningen som ett sätt att förmedla kunskap och ett sätt att 

erbjuda eleverna en gemensam läsupplevelse, som samlar och fängslar dem. Läraren väljer 

medvetet att öka svårighetsgraden på högläsningsböckerna för att eleverna ska utveckla 

sin förmåga att ta till sig längre och mer avancerade texter. Hon menar att eleverna då får 

möjlighet att skapa egna inre bilder till det lästa, vilket hon anser förbereder deras förmåga 

att ta till sig svårare och mer komplicerade texter. Denna strategi tycker jag ligger väl i 

linje med den bakgrundsforskning som jag har tagit del av. Flera forskare hävdar att 

högläsningen har störst inverkan på barns språk- och literacyutveckling ju tidigare 

högläsningen blir en del av barnens vardag. De utvecklar sin fonologiska medvetenhet och 

bilder till texterna förstärker förståelsen och intresset för innehållet (Ghiso & McGuire, 

2007; Hall & Williams, 2010; Meyer et al., 1994). Förskoleklassläraren är den som ägnar 

mest tid åt högläsning och det ligger väl i linje med aktuell forskning (Meyer et al., 1994).  

 

Lärarna i årskurs ett och två upplever att eleverna orkar lyssna till högläsning allt kortare 

stunder, medan förskoleklassläraren tycker att det är en stund som eleverna uppskattar. Det 

kan ju verka lite märkligt att yngre barn orkar sitta stilla och lyssna längre än vad äldre 

barn gör. Möjligen kan det förklaras med att eleverna i förskoleklassen har mer utrymme 

för fri lek och mindre tid med strukturerade aktiviteter än vad eleverna i årskurs ett och två 
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har. Förskoleklasseleverna orkar sitta och lyssna till högläsning i 20 minuter för att sedan 

ha lite friare aktiviteter. Eleverna i årskurs ett och två har oftast styrda och stillasittande 

aktiviteter under större delen av skoldagen och kan troligen ha svårt att sitta stilla och 

lyssna ytterligare tid. De behöver liksom vi avbrott för att röra på sig, för att senare kunna 

koncentrera sig igen.  

 

Tiden för högläsningsstunderna har enligt lärarna successivt minskat genom åren. De 

känner att tiden inte räcker till för att hinna sitta ner i lugn och ro och läsa högt för eleverna. 

Den slutsats jag drar av detta är att även diskussionerna kring högläsningsboken har 

minskat i omfattning. Under mina VFU:er (verksamhetsförlagd tid) har vi oftast läst högt 

för eleverna under fruktstunder och när det funnits tid över. Diskussioner kring böckerna 

har inte hunnits med och högläsningsstunderna blir bara ett tillfälle för att varva ner. För 

att få ut de mest positiva effekterna av högläsningen så bedömer jag att högläsningsstunden 

bör vara ett planerat lektionstillfälle med ett tydligt syfte. Läses högläsningsböckerna utan 

inlevelse och engagemang fångas inte alla elevers intresse och de positiva effekterna 

bortfaller.  Diskussionerna kring texterna ger utrymme för många elever att yttra sig och 

utveckla sin förmåga att tala, berätta, resonera och analysera (Skolverket, 2011a). Elever 

som är ovana att tala inför andra kan ha lättare att uttrycka sig när de kan fokusera på en 

berättelse och inte behöver utgå ifrån sig själva. 

 

Lärarna i undersökningen är överens om att högläsningen har mycket positiva effekter för 

eleverna. De anser att eleverna får erfarenhet av olika slags böcker, texter och berättelser, 

vilket leder till att de lättare på egen hand kan fortsätta med att botanisera och hitta texter 

som är intressanta för olika ändamål (Skolverket, 2011a). Lärarna är medvetna om att 

läsning blivit allt ovanligare i elevernas hemmiljö och läraren i årskurs tre anser att det är 

viktigt att läsa högt ur ett kompensatoriskt perspektiv. Det är också min erfarenhet att 

högläsningen har minskat i hemmen och att det är viktigt att kompensera detta i skolan så 

att alla elever får möjlighet att ta del av högläsning. Detta gäller i synnerhet de elever som 

har ett annat modersmål än svenska. Eftersom alla lärare tycker att högläsningen är mycket 

viktig för elevernas språkutveckling bör den prioriteras och schemaläggas så att den inte 

riskerar att försvinna. Denna högläsningsstund får extra styrka om den har en fast tid varje 

dag. Det är viktigt att eleverna vet när högläsningsstunden kommer, då kan de 

förväntansfullt se fram emot den.  
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I årskurs 1-3 används högläsningstexterna mer utifrån ett språkutvecklande syfte. Texterna 

används som underlag för laborationer och analyser av språket. Lärarnas uppfattning är att 

detta gynnar elevernas språkutveckling. Fox (2013) betonar att aktiviteter och irriterande 

frågor inte gagnar vare sig elevernas ordförståelse eller grammatiska utveckling utan 

snarare minskar densamma. Hon menar att elevernas språkutveckling och intresse för 

litteratur minskar när högläsningsstunden också innefattar en mängd frågeställningar, 

förklaringar och avbrott. Böckernas innehåll, språk och fantastiska berättelser är det som 

fängslar och utvecklar elevernas språkförmåga och ger läslust. Andra forskare som Christie 

(2005), Liberg (2007) och Widmark (2014) anser att litteratursamtal kring det lästa är 

viktigt då eleverna får möjlighet att tillsammans bearbeta de lästa texterna och ta del av 

varandras tankar och synsätt. Liberg (2007) och Widmark (2014) betonar även vikten av 

att tillsammans skapa en förförståelse för den kommande högläsningstexten innan 

läsningen. Lärarna i årskurs 1-3 verkar mer influerade av Christie och Libergs tankar kring 

högläsning än av den forskning som presenterades av Mem Fox.  

 

Det finns undersökningar som är tveksamma till att högläsningen har positiva effekter på 

elevernas språkutveckling. Dock hitta inte jag i min studie några negativa resultat. Detta 

kan möjligen vara för att vi har olika undervisningssätt. Ett exempel på detta är studien 

från Hong Kong och Taiwan där lärare av tradition har ägnat mycket tid åt att läsa högt för 

elever. Högläsning har i stor utsträckning använts för att förmedla kunskap till eleverna. 

Lärare har läst faktatexter för eleverna utifrån syftet att eleverna ska inhämta kunskap inom 

olika områden. Denna form av undervisning motiverar inte elevernas intresse för lärande 

och högläsningsformen kopplas inte ihop med ett intresseväckande och lustfyllt 

lektionstillfälle. När eleverna i Hong Kong uppmuntrades att läsa skönlitteratur för 

upplevelseläsning förbättrades elevernas språkutveckling. I Taiwan däremot lyckades man 

inte reformera undervisningen utan det traditionella sättet att använda högläsning levde 

vidare. Elevernas resultat i PIRLS-studien visar ett sjunkande resultat för Taiwan, medan 

resultaten i Hong Kong har förbättrats (Tse et al. 2016).  

 

Resultatet i undersökningen ovan stärker uppfattningen att högläsning som används utifrån 

syftet att ge en upplevelse och utgår från elevernas mognad och nivå utvecklar elevernas 

språkförmåga. Studien visar att när eleverna uppmuntrades till egen upplevelseläsning 

ökade deras språkliga förmåga. Lärarna som deltog i min undersökning har samma 

uppfattning och betonar att det är viktigt att välja högläsningsböcker som väcker ett 
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intresse hos eleverna och utgår från elevernas mognadsnivå. De anser att högläsning som 

används på rätt sätt bidrar till att elevernas språkförmåga utvecklas. 

 

Vid mina tidigare VFU:er har jag erfarit att lärare idag inte verkar lita på att böckerna 

själva kan förmedla tillräcklig kunskap om språket, utan texterna används som underlag 

för olika språkliga aktiviteter och laborationer. Jag anser liksom Fox (2013) att böcker i 

sig själva, som eleverna få ta del av genom högläsning, av egen kraft förmedlar allt som 

lärarna försöker analysera och förklara för eleverna. Risken är att elevernas intresse för 

litteratur minskar och att de själva är mindre aktiva när läraren förklarar något som inte är 

mest angeläget för eleven i den stunden. Elevens fokus finns snarare i bokens handling och 

i skapandet av inre bilder kring det lästa, vad som kommer att hända och hur berättelsen 

kommer att avslutas.  

 

Det är förvånande att lärarna inte mer prioriterar högläsningen i undervisningen, eller tar 

till sig av den forskning som finns. Denna studie kan bidra med att ytterligare sätta fokus 

på den betydelse högläsning har för elevernas språkutveckling och kommer fram till att 

lärare anser att högläsningen är mycket viktig. Lärares uppfattning och intuition om 

högläsningens effekter behöver stärkas och uppmuntras. I min kommande 

yrkesverksamhet kommer jag att stödja mig på denna studie och annan forskning för att ge 

högläsningen de utrymme den bör ha i undervisningen. 

 

Min egen erfarenhet är att högläsningsböcker ofta utgör en utgångspunkt för gemensamma 

rollekar och ger inspiration till olika lekar. Jag kommer själv ihåg från min uppväxt att jag 

ofta själv och tillsammans med andra gick in i olika roller från högläsningsstunderna både 

hemma och i skolan. Högläsningsböcker kan ge inspiration till fantasifulla lekar i klasserna 

som kan pågå under lång tid. Ett exempel är när jag gick i årskurs tre och hela klassen lekte 

Röda- och Vita rosen från Astrid Lindgrens sagovärld. Denna lek pågick under en lång tid 

på rasterna. Vi lyckades till och med lära oss lite av deras hemliga språk ”rövarspråket”, 

som kunde användas för att kommunicera hemligheter till varandra. Rövarspråkets 

finurliga konstruktion ökade med all säkerhet vår språkliga förmåga och bidrog till en 

medvetenhet om hur det svenska språket är konstruerat, med dess uppbyggnad av vokaler 

och konsonanter. Språklekar av olika slag, som rim och ramsor, utbyte av konsonanter och 

vokaler gynnar den språkliga utvecklingen hos alla elever (Skolverket, 2011a). 
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Genom min tidigare litteraturstudie fick jag insikt i högläsningens stora betydelse för 

elevers språkutveckling (Hourmz & Tornberg, 2015). Det kändes därför naturligt att följa 

upp denna studie med en empirisk undersökning om hur högläsningen används av lärare, 

samt på vilket sätt de anser att högläsningen gynnar elevernas språkutveckling. Studien 

visar att samtliga lärare som deltog i studien skulle vilja ge högläsningen ett större utrymme 

i undervisningen. De är samstämmiga i att högläsningen bidrar mycket positivt till 

elevernas språkutveckling. Vidare forskning skulle kunna fokusera på strategier, som leder 

till en ökad användning av högläsning i undervisningen. Den skulle också kunna beröra 

hur man på bästa sätt presenterar relevant forskning för lärare, skolutvecklare och 

läroplansförfattare. Detta skulle i framtiden kunna leda till att högläsning ges utrymme i 

styrdokumenten och därmed betonas mer i undervisningen.   

  

7 Avslutning  
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1. Kan du berätta något om hur du använder dig av högläsning? 

 

2. Vilken betydelse anser du att högläsningen har för elevernas språkutveckling? 

 

3. När använder du dig av högläsning? 

 

4. Hur ofta använder du dig av högläsning? 

 

5. Hur länge brukar du läsa för eleverna? 

 

6. Är det något mer du vill tillägga angående högläsning? 
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