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Syftet med studien är att undersöka hur lärare använder sig av högläsning i undervisning för 

att främja elevernas läsförmåga och hur detta syns i elevernas aktiviteter. Teorin som studien 

bygger på är det sociokulturella perspektivet med ursprung i Lev Vygotskijs teorier om lä-

rande, utveckling och språk. I studien har fem lärare som arbetar i årskurserna F–3 blivit inter-

vjuade med en semistrukturerad intervju. Lärarna har även blivit observerade under en av sina 

högläsningslektioner för att se hur de använder sig av högläsning för att utveckla elevernas 

läsförmåga. Resultatet visar att lärarna försöker använda sig av högläsning dagligen i sin 

undervisning då de anser att den ger väldigt mycket. Lärarna anser att högläsningen utvecklar 

elevernas ordförråd, läsförståelse, läslust och koncentrationsförmåga. Utifrån observationerna, 

tidigare forskning och lärarnas intervjuer visar resultatet även att lärarna använder sig av olika 

arbetssätt och metoder för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin läsförmåga. 
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The purpose of this study is to examine some teachers' view of the effect of read-alouds on 

the development of pupils' reading skills, as well as the opportunities the pupils get to develop 

their reading skills in teacher practices of reading aloud. The study is based on the sociocul-

tural perspective originating in Lev Vygotsky theories on learning, development and lan-

guage. In this study, five teachers working in preschool and grades 1–3 have been interviewed 

using qualitative interviews. Teachers have also been observed during one of their read-aloud 

lessons in order to see how they use reading aloud to develop pupils' reading skills. The re-

sults show that the teachers try to read aloud daily in their teaching because they find it has 

great advantages. The teachers believe that reading aloud develops pupils' vocabulary, reading 

comprehension, love of reading and concentration. Based on previous research, observation 

and teacher interviews, the results also show that teachers use approaches to and methods for 

giving their pupils opportunity to develop their reading skills. 
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1 Inledning  

”Vi lär oss att läsa genom att härma den som redan kan och genom att steg för steg så små-

ningom ta över helt och hållet.” (Chambers, 2011, s. 62) 

I denna studie har högläsning definierats som att läsa en text högt för åhörare (Nationalencyk-

lopedin, Högläsning, u.å.) Högläsningen har sedan länge varit en metod för människor att lära 

sig saker, då de ända sedan medeltiden har lyssnat på när andra läser högt för dem (Manguel, 

1999). I dag anser forskare som Tjernberg (2013), Bornem (2008) och Saracho & Spodek 

(2009) att barn utvecklar sin läsförståelse, ökar sitt ordförråd och utvecklar olika läs- och 

skrivstrategier med hjälp av högläsning. Studiens syfte är att undersöka hur lärare använder 

sig av högläsning i sin undervisning för att främja elevernas läsförmåga och hur eleverna får 

möjlighet att utveckla sin läsförmåga i praktiken.  

Mitt tidigare examensarbete (Augustsson, 2016), som handlar om högläsningens effekter på 

elevernas läs- och skrivutveckling, gjorde mig nyfiken på hur lärare använder sig av högläs-

ning i sin undervisning. För att undersöka detta har fem lärare, som jobbar i någon av årskur-

serna F–3, blivit intervjuade och observerade. Årskurserna F–3 är aktuella då jag i framtiden 

kommer att arbeta i dessa. Under intervjuerna har lärarna fått berätta vad de tänker om, och 

hur de använder sig av, högläsning. Observationerna har visat hur de använder den i sin 

undervisning för att främja elevernas läsförmåga.       

Inledningsvis beskrivs tidigare forskning om högläsning i kapitel 2 följt av syfte och fråge-

ställningarna i kapitel 3. Studiens metod redogörs för i kapitel 4, där insamling av data och 

hur materialet har analyserats beskrivs. I kapitel 5 presenteras resultatet av intervjuerna och 

observationerna och sist i kapitlet finns en sammanfattning av resultatet. Utifrån metodavsnit-

tet i kapitel 4 och resultatet i kapitel 5 diskuteras materialet i kapitel 6. Avslutningsvis finns 

en kommentar över arbetet i helhet och om vidare forskning i kapitel 7.        
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer högläsningens historia (2.1) kortfattat beskrivas. Efter det beskrivs 

högläsningen (2.2) och läsförmågan (2.3). Olika arbetssätt och strategier (2.4) tas sen upp och 

efter det styrdokumentens betydelse för högläsning (2.5). Sist behandlas teorin (2.6) som stu-

dien bygger på.  

2.1 Högläsningens historia 

En stor betydelse för högläsningens framväxt är när Benediktinorden utformades år 547. Det 

var enligt Manguel (1999) den helige Benedikt av Nursia som skapade Benediktinorden efter 

att ha tagit avstånd från världen och hans rika familjs förmögenhet och titlar. Han var endast 

fjorton år när han grundade ett kloster där han utformade och upprättade dessa regler för 

klostrets medlemmar. Högläsning hade en självklar del i klostret men det var ingen som fick 

tycka och tänka kring texterna då de är Guds ord. Texterna var endast till för att skapa gemen-

skap och inte personligt nöje utan det var endast författaren som var den slutgiltiga och avgö-

rande makten (Manguel, 1999).      

Under medeltiden var det till en början enbart rika som hade böcker men när tryckpressarna 

kom blev det vanligare även bland medelklassen. Manguel (1999) berättar att de människor 

som inte hade råd med böcker hade störst chans att få tillgång till dem genom att lyssna på nå-

gon som läste dem högt. På 1300-talet började böckerna sprida sig till borgerskapet och det 

ansågs som status att äga böcker. Under 1400-talet och framåt började kvinnorna samlas i 

varandras hem där de hade en slags läsecirkel. Kvinnorna samlades för att samtala och ha kul 

tillsammans men även för att turas om att läsa högt för varandra. På 1700-talet och 1800-talet 

fick den borgerliga familjen mer fritid vilket ledde till att läsningen blev vanlig även bland 

medelklassen. Det blev även då accepterat för det manliga könet att börja studera genom att 

lyssna på någon som läste högt för dem. Högläsningen var då inte riktad mot barnen utan 

mest till de vuxna. Det var först under 1800-talet som synen på barns behov ändrades i Europa 

och det gjorde även att barn fick en egen litteratur som var mer anpassad till dem. Högläsning 

flyttade då in i barnkammaren och det blev modern som tog över läsningen för barnen (Man-

guel, 1999).  
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2.2 Högläsning 

Högläsning för barn är något som har rekommenderats under årtionden både i hemmet och i 

klassrummet (Jacobs, Morrison & Swinyard, 2000). Welther (2002) beskriver i sin studie att 

lärare läser högt för sina elever för att eleverna tycker det är roligt och för att elevernas läslust 

ökar. Högläsningen tillför mycket och lärare är medvetna om dess betydelse i klassrummet. 

Det är mer vanligt med högläsning i de lägre årskurserna än vad det är i de högre. Enligt 

Jacobs, Morris och Swinyards (2000) studie är det mer vanligt med bilderböcker och boksam-

tal i årskurserna F-3 än vad det är i årskurserna 4-6 där det är vanligast att man läser längre 

ungdomsböcker under högläsning. Studien visar även att yngre lärare läser oftare för sina ele-

ver än vad äldre lärare gör. För att barn ska kunna utvecklas till att bli goda läsare är det nöd-

vändigt att läsa högt för dem och det är ett stort misstag att tro att högläsning enbart behövs i 

de lägre årskurserna (Chambers, 2011). Oavsett ålder är högläsning något positivt för alla, då 

högläsning ökar lusten till att läsa själv (Welther, 2002).  

Forskningen har bekräftat att högläsning, av en mängd anledningar, är viktig. Genom att 

lyssna på någon som läser högt förbereder eleverna sig på att kunna börja läsa själva. Ele-

verna börjar vänja oss vid olika sorters texter som de själva sedan kommer att stöta på och har 

då skapat en förståelse för dem (Chambers, 2011).     

2.3 Läsförmåga 

Tidigare forskning visar att elevernas läsförmåga ökar med hjälp av högläsning (Leland, 

2013). Barn som har lyssnat på högläsning utvecklar sitt ordförråd, sin läsförståelse, sitt språk 

och den fonologiska medvetenheten1 mer i skillnad mot barn som inte har (Swansson, 

Vaughn, Wanzek, Petscher, Heckert, Cavanaugh, Kraft & Tackett, 2011). Även andra fors-

kare som Tjernberg (2013), Bornem (2008) och Saracho & Spodek (2009) anser att barnen ut-

vecklar sitt ordförråd, sin läsförståelse och lär sig effektiva läs- och skrivstrategier med hjälp 

av högläsning. Barnen blir medvetna om hur en berättelse är strukturerad, hur språket bör vara 

och hur en text bör läsas genom högläsning (Saracho & Spodek, 2009). Däremot anser Meyer, 

Wardrop, Stahl & Linn (1994) att elevernas läsförmåga inte utvecklas av att man läser högt 

                                                 

1 Fonologisk medvetenhet är när man är medveten om språkets ljudmässiga uppbyggnad (Lundberg, 2007).   
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för dem. Högläsningen är mer främjande om eleverna har utvecklat sin fonologiska medveten-

het och om de kan urskilja ord. Högläsningen främjar elevernas läs- och skrivutveckling mer 

innan de börjar skolan än vad den gör i skolan.   

För att kunna utveckla och få en bra läsförmåga måste barnet ha en automatiserad ordavkod-

ning2. En automatiserad ordavkodning och en god läsförståelse bygger upp en bra läsförmåga, 

det är därför viktigt att träna på kopplingen mellan fonem3 och grafem4 (Tjernberg, 2013). En 

lärares arbetssätt och undervisning genom läsning är en viktig del av ett barns läsutveckling 

och barnets egen vilja till att själv lära sig att läsa. Det är viktigt att barnen får möjlighet att 

arbeta med de texter som de läser (Schmidt, 2013). Samtal under högläsning är enligt Swans-

son et al. (2011) den metod som stärker barns läsutveckling mest. Lane & Wright (2007) an-

ser att samtal kring texten under högläsning kan ge eleverna viktiga akademiska fördelar, till 

exempel ett ökat ordförråd, en bättre hörförståelse och en mer utvecklad syntaktisk medveten-

het5. För att högläsningen ska bidra till att eleverna utvecklar goda förståelsestrategier är det 

viktigt att diskutera kring texten (Fridolfsson, 2015). Samtalet blir mer givande om läraren är 

bekant med texten och tycker om berättelsen. Genom att samtala om textens innehåll kan ele-

ven utveckla strategier och kunskaper om hur man kan gå till väga för att förstå textens inne-

håll och budskap (Fridolfsson, 2015).     

2.4 Arbetssätt och strategier vid högläsning 

Högläsningens påverkan på elevernas läs- och skrivutveckling beror på kvaliteten på lärarens 

läsning. Kvaliteten på lärarens sätt att läsa, till exempel på ett engagerat och spännande sätt, 

kan påverka elevernas utveckling (Baker, Santoro, Biancarrosa & Baker 2015). Beroende på 

vilka strategier lärare använder sig av under högläsningen för eleverna kan den påverka ele-

vernas utveckling på olika sätt (Pentimonti & Justice, 2010). Om strategierna är anpassade till 

elevernas kunskaper kan de ha en positiv inverkan på elevernas lärande. Strategierna behöver 

vara utmanande för eleverna, då eleverna behöver utmaningar för att kunna utvecklas. Enligt 

Pentimonti och Justice använder sig lärare oftast av strategier eller arbetssätt som inte utmanar 

eleverna och på så sätt kan inte eleverna utvecklas. Det behövs olika strategier kring läsning 

                                                 

2 Automatiserad ordavkodning är när en elev förstår kopplingen mellan fonem och grafem och den har blivit 

automatiserad (Lundberg, 2007).  
3 Fonem är språkets minsta delar, språkljuden (Lundberg, 2007). 
4 Grafem är språkets bokstäver (Lundberg, 2007).  
5 Syntaktisk medvetenhet är när eleven har kunskaper om regler som styr ordningsföljden mellan orden i en sats. 

Den är betydelsefull för att kunna uttrycka sig i både talat och skrivet språk (Fridolfsson, 2015).   
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för att alla elever ska kunna ta till sig det de läser och genom det kunna utvecklas. En av lära-

rens uppgifter är att hjälpa eleverna framåt genom att utmana dem och göra en alltför svår 

uppgift möjlig (Chambers, 2011). Genom högläsning kan läraren låna ut sina kunskaper och 

läsa de texter som eleverna ännu inte kan läsa själva. På så sätt kan eleverna tillägna sig svå-

rare texter och lära sig nya saker som annars inte hade varit möjligt. ”Vi lär oss att läsa genom 

att härma den som redan kan och genom att steg för steg så småningom ta över helt och hål-

let.” (Chambers, 2011, s. 62) 

Kaplan & Traceys (2007) studie visar att elever som har tillgång till texten samtidigt som lära-

ren läser tittar istället mer på bilderna i boken, läser i förväg eller läser på fel sida. Under hög-

läsning får eleverna ut mer av texten och lär sig mer om de inte kan se texten när läraren läser 

för dem. De elever som bara lyssnar på texten blir mer fokuserade och koncentrerade på vad 

läraren läser. På så vis får de ut mer av högläsningen än vad eleverna som har tillgång till tex-

ten får (Kaplan & Tracey, 2007). Däremot anser Chambers (2011) att nybörjarläsare ofta bör 

ha texten framför sig i början för att få möjlighet att följa med i texten då läraren läser högt. 

Fast (2008) anser att användningen av bilder under läsning är lika viktig för språkutveckl-

ingen som den lästa texten är. När ett barn ska utveckla förmågan att läsa tar barnet ofta hjälp 

av bilderna för att kunna skapa en mening i texten. Bilderna i en bok skapar en förundran och 

nyfikenhet inför den lästa texten. Till en början är det bilderna i en bok som fångar upp barnet 

och gör att barnet vill lära sig läsa (Fast, 2008). Bilderna i en bok kompletterar texten och 

skapar en annan tolkning av en text, vilket gör bilderböckerna till en naturlig litteraturform för 

nybörjarläsare (Chambers, 2011).   

2.5 Styrdokumenten 

Högläsning är inte en given del i Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 

(Skolverket, 2011a), däremot anser forskning, som denna uppsats har som grund, att högläs-

ning bidrar mycket till elevernas läs- och skrivutveckling och att den därför bör finnas med i 

undervisningen. Kommentarmaterial för kursplanen i svenska (Skolverket, 2011b) belyser 

vikten av att lässtrategier är en avgörande del av elevernas läsförmåga. Lässtrategier är därför 

ett centralt innehåll i ämnet svenska för årskurserna F–3. Eleverna ska få möjlighet att ut-

veckla sitt tal- och skriftspråk i undervisningen och genom det få tilltro till sin språkförmåga 

(Skolverket, 2011a). Elevernas intresse för att läsa och skriva ska genom undervisningen sti-

muleras och de ska få möta och få kunskaper om till exempel skönlitterära texter från olika 

tider och delar av världen. Det ska även då finnas förutsättningar för eleverna att utveckla sitt 
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språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden. Eleverna ska utveckla och få kunskaper 

om olika lässtrategier för att kunna tolka och förstå texter. Genom det ska eleverna kunna an-

passa läsningen efter textens form och innehåll. I årskurs 1–3 ska eleverna även utveckla sin 

kunskap och förståelse för sambandet mellan ljud och bokstav (Skolverket, 2011a).   

2.6 Teori 

Teorin som studien bygger på är det sociokulturella perspektivet som har sitt ursprung i Lev 

Vygotskijs teorier om lärande, utveckling och språk. Det sociokulturella perspektivet på lä-

rande och utveckling handlar om hur människor utvecklar kulturella förmågor, till exempel att 

läsa, skriva och räkna (Säljö, 2010). Det handlar om hur människor tar till sig olika medier-

ande redskap. I den sociokulturella traditionen avser detta att människor använder sig av red-

skap eller verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den. Enligt Vygotskij använder sig 

människan av två olika slags redskap: språkliga och materiella. De språkliga redskapen ut-

vecklas inom kulturella gemenskaper och förstärks med hjälp av de materiella redskapen. Ma-

teriella redskap är fysiska redskap så som en spade eller en bok. I en bok finns det både de 

språkliga och de materiella redskapen. Boken är ett materiellt redskap och till exempel bok-

stäverna i boken är det språkliga redskapet (Säljö, 2010).  

Den närmaste utvecklingszonen innebär när ett barn inte själv kan lära sig något utan behöver 

hjälp av en mer erfaren person. När barn ska lära sig något, till exempel klä på sig, måste bar-

net först ha hjälp av en vuxen innan barnet klarar av att göra det själv. Ett barn kan komma 

längre i sin utveckling i samspel med en mer erfaren person än vad barnet hade gjort själv. 

Det läraren väljer att göra i klassrummet har en stor betydelse i elevernas utveckling. 

Vygotskij anser att eleverna måste bli undervisade på ett utmanande sätt av en mer erfaren 

person i sin undervisning för att kunna utvecklas som mest (Gibbons, 2013).   
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3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare använder sig av högläsning i undervisning för 

att främja elevernas läsförmåga och hur detta syns i elevernas aktiviteter.  

3.1 Frågeställningar 

 Vilka effekter beskriver några lärare att de vill uppnå genom högläsning?  

 Hur får eleverna i praktiken möjlighet att utveckla sin läsförmåga med hjälp av högläs-

ning i undervisningen? 
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4 Metod  

I detta kapitel redogörs för hur materialet har samlats in till resultatdelen av denna studie 

(4.1). Vidare beskrivs kriterier för urval (4.2) och hur materialet har analyserats och bearbe-

tats (4.3). Till sist behandlas forskningsetiska aspekter (4.4) och hur de har påverkat resultatet. 

4.1 Materialinsamling 

All data har samlats in genom intervjuer med lärarna och observationer av deras undervisning 

har gjorts. Intervjuerna har använts för att undersöka och få svar på första frågeställningen. En 

semistrukturerad intervjumetod användes eftersom ordningen och formuleringen på frågorna 

kunde variera (Bryman, 2011). Jag använde mig av ett frågeschema, en uppsättning frågor, 

som en utgångspunkt för varje intervju (se intervjufrågor i bilaga 1). För att göra resultatet 

mer trovärdig spelades intervjuerna in för att sedan transkriberas. När en intervju transkriberas 

blir det talade språket till text. Eftersom intervjuerna spelades in hade jag möjlighet att an-

passa mig efter lärarnas svar och jag kunde ställa följdfrågor istället för att fokusera på att 

skriva ner lärarens svar.  

För att undersöka och få svar på andra frågeställningen användes observationer. Eftersom det 

finns en risk att lärarna inte minns eller berättar fel om hur de brukar använda sig av högläs-

ning är observationer en bra lösning (Bryman, 2011). Jag valde att använda mig av ostrukture-

rad observation då jag inte använde mig av ett observationsschema för registrering av olika 

beteenden och händelser. Innan observationerna började informerade jag läraren och eleverna 

om vem jag var och att vad jag gjorde där, med tanke på informationskravet. Men jag infor-

merade endast om att jag observerade lärarens högläsning på grund av att mer information 

kunde ha ändrat resultatet av undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Jag observerade därför 

lärarnas lektioner först och intervjuade dem efter det. Under observationerna gjorde jag an-

teckningar som även används som ett underlag till arbetes resultat.     

4.2 Kriterier för materialurval  

I studien har jag intervjuat och observerat fem lärare som arbetar i årskurs F–3 där tre av lä-

rarna har erfarenhet att arbeta i samtliga årskurserna. I nuläget arbetar två av lärarna i försko-

leklass och tre av dem arbetar i årskurs 3. Jag har valt att intervjua och observera lärare i års-

kurs F-3 då jag sedan kommer att arbeta i dessa årskurser. Lärarnas ålder, yrkeserfarenhet el-

ler kön har inte påverkat valet av lärare. Jag har intervjuat dem om deras arbete och använd-

ning av högläsning i deras undervisning och hur den främjar elevernas läsförmåga. För att få 



 

9 

 

en större förståelse och ett mer tillförlitligt resultat observerade jag även deras undervisning 

där de använde sig av högläsning. Under observationerna tittade jag på hur eleverna fick möj-

lighet att använda sig av högläsningen genom olika metoder och arbetssätt.  

4.3 Metod för bearbetning och analys av material 

Före intervjuerna tillfrågades lärarna om de ville bli intervjuade och observerade och om det 

var accepterat att jag spelade in intervjuerna. Även skolans rektor blev tillfrågad om jag fick 

intervjua och observera några av skolans lärare. Jag förklarade för rektorn och lärarna att in-

tervjun skulle handla om högläsning och läsförmåga men lärarna fick inte tillgång till frågorna 

innan. Intervjuerna gjordes i respektive lärares klassrum förutom en av intervjuerna som istäl-

let gjordes i ett grupprum intill klassrummet, då lärarens klassrum var upptaget. Lärarna fick 

själva välja intervjuplats då det kunde skapa en trygg miljö under intervjuerna . Alla intervju-

erna spelades in för att jag sedan skulle kunna transkribera dem och för att kunna använda 

mig av lärarnas egna ord. Om enbart anteckningar hade skrivits ner under intervjuerna hade 

det varit risk för att viktiga och speciella kommentarer hade gått förlorade (Bryman, 2011). 

När insamlingen av all data var gjord transkriberades intervjuerna och lästes sedan noggrant 

igenom. Det gjordes för att få en överblick på all data och för att kunna sortera upp olika delar 

av intervjuerna och lättare kunna se vilka likheter och skillnader lärarna tog upp. Intervjuerna 

sorterades upp i olika kategorier, till exempel högläsning i undervisningen och högläsningens 

effekter, som sedan utformade resultatet.  

Observationerna genomfördes en gång per lärare och de gjordes i lärarnas klassrum där jag 

observerade och antecknade under tiden. Jag använde mig av ostrukturerad observation då jag 

antecknade lektionens gång så detaljerat som möjligt istället för att utgå ifrån ett observations-

schema. Under observationerna var jag inte deltagande utan jag satt vid sidan av i klassrum-

met. För att få en bra översikt av observationerna antecknade jag datum, tid, plats, antalet ele-

ver, närvarande lärare och vilken bok de läste. Direkt efter observationen av högläsningsstun-

den bearbetade jag mina anteckningar genom att renskriva dem till en mer fullständig text 

(Bryman, 2011). Renskrivningen av anteckningarna under observationerna är den text som re-

dovisas i resultatet. När renskrivningen av observationerna var gjord kunde jag lättare hitta 

likheter och skillnader mellan dem. Dessa likheter och skillnader diskuteras sedan i jämförelse 

med lärarnas intervjuer i diskussionsdelen.   
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4.4 Forskningsetiska aspekter 

I mitt arbete har jag använt mig av de fyra forskningsetiska aspekter som Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver som huvudkrav vid samhällsvetenskaplig forskning. De fyra forskningse-

tiska aspekterna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjan-

dekravet. Informationskravet betyder att forskaren ska informera, mer eller mindre, alla forsk-

ningen berör om forskningens syfte. Detta krav har uppfyllts genom att rektorn och lärarna 

har blivit informerade om studiens syfte och frågeställningar. Efter att ha informerat och fått 

rektorns godkännande kontaktade jag lärarna för att bestämma tid för intervju och observat-

ion. Samtyckeskravet betyder att alla som deltar i forskningen har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Lärarna blev innan intervjun och observationen informerade om att deras medver-

kan var frivillig och att de när som helst kunde välja att inte medverka längre. Konfidentiali-

tetskravet betyder att de deltagande personernas personuppgifter ska vara anonyma. All in-

formation om personerna ska förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Nytt-

jandekravet betyder att den informationen som har samlats in endast får användas till forsk-

ning. Lärarna blev informerade om att de kommer vara anonyma i studien och att bara jag 

kommer att lyssna på de inspelade intervjuerna, samt att all insamlad data enbart kommer att 

användas i denna studie.   
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas mina intervjuer och observationer. Först presenteras de intervjuade 

och observerade lärarna (5.1) och efter beskrivs användningen av högläsning i undervisningen 

(5.2), både innan rast (5.2.1) och inom ämnen (5.2.2). Vidare beskrivs lärarnas tankar kring 

högläsningens effekter (5.3) på elevernas utveckling av deras läsförmåga. Efter det redogörs 

för observationerna (5.4) av lärarnas högläsningslektioner och till sist en sammanfattning av 

resultatet (5.5).  

5.1 De intervjuade och observerade lärarna  

Jag har intervjuat fem lärare som i nuläget jobbar i någon årskurs mellan F–3. Lärarna som 

har intervjuats och observerats kallades vid fiktiva namn då alla vill vara anonyma. Jag kallar 

lärarna för Anna, Karin, Sofie, Lisa och Stina.  

Anna har arbetat som lärare i 11 år och har under den tiden arbetat både på fritids och i sko-

lan. De senaste sex åren har hon arbetat i skolan som lärare och har under de tre senaste åren 

haft sin första egna klass som hon följt med sedan de började årskurs 1, som nu är en årskurs 

3. Karin har jobbat som lärare i 22 år i årskurserna 1-6 men arbetar nu i en årskurs 3 med en 

klass hon har följt med sen de började årskurs 1. Sofie arbetar i nuläget i en årskurs 3 med en 

klass som även hon följt med sen de började årskurs 1. Hon har arbetat som lärare i 15 år och 

har under den tiden arbetat både i årskurserna F-3 och i årskurserna 4-6. Även Lisa har varit 

lärare i 27 år och arbetar just nu i en förskoleklass. Stina arbetar i förskoleklass men hon arbe-

tade sina första åtta år som barnskötare. Hon började arbeta som barnskötare 1982 men 1990 

började hon arbeta i förskoleklass.  

5.2 Högläsning i undervisningen 

Alla lärare som jag har intervjuat använder sig av högläsning i sin undervisning och försöker 

göra det minst en gång varje dag. 

5.2.1 Högläsning innan rast 

För det mesta läser lärarna högt för sina elever innan de ska gå ut på sin första rast och då bru-

kar högläsningsstunden vara i 10-20 minuter. När lärarna läser högt för sina elever innan de 

ska ut på rast varierar det vad eleverna gör eller får göra under tiden. I Annas och Karins klass 

får eleverna äta frukt medan läraren läser och i Sofies, Lisas och Stinas klass får de inte äta 

frukt. Stina berättar att:  
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Vi får inte ha fruktstund i undervisningen längre därför att det är borttaget på grund av 

Skolverkets riktlinjer. Så att när de har jobbat så tar de frukten som fri lek, eller under 

fria aktiviteter vilket motsvarar rast för eleverna från och med årskurs 1. Tidigare hade 

vi alltid fruktstund när vi läste men det får vi inte längre. 

 

Eleverna i Annas klass får måla eller rita under tiden hon läser, men de måste ha fokus på att 

lyssna på läsningen samtidigt. I Karins klass målar eller ritar eleverna inte under tiden men 

det finns några som sitter och pillar med något, till exempel en penna, för att kunna koncen-

trera sig under högläsningen. Det är accepterat av Karin bara det inte är något som stör läs-

ningen eller de andra elevernas koncentration. Sofie har känt ett hennes klass inte riktigt kla-

rar av att måla eller pyssla med något samtidigt vilket ledde till hennes beslut att eleverna en-

bart ska ha fokus på läsningen. I Lisas och Stinas klasser ska eleverna enbart lyssna och kon-

centrera sig på läsningen. Stina säger att: 

Vi sitter nästan alltid på golvet i en ring och de äter inte frukt eller målar något samti-

digt. Ibland väljer vi kanske att måla efteråt, också för att se hur mycket de har uppfat-

tat utav det man har läst. 

Sofie berättar i sin intervju att det är viktigt att eleverna får känna att läsning även är en 

stund där man kan koppla och njuta. Eleverna måste få känna att läsning bara kan vara en 

skön stund där de enbart behöver lyssna på när hon läser högt för dem.  

5.2.2 Högläsning inom ämnen och olika teman 

Läraren kan använda sig av skönlitterära böcker för att kunna diskutera kring olika teman som 

annars kan vara jobbiga att undervisa om i klassen, till exempel olika delar av värdegrunden. 

Anna berättar att: 

Man lär sig saker, det kan vara faktatexter men det kan också vara skönlitterära texter 

där man lär sig mycket. Alltså, dels om andra platser och om olika sätt att leva och det 

kan vara allt möjligt som även att kunna relatera sig själv till några utav dem som 

finns i böckerna, att man kan känna igen sig på många sätt. Äh, lite svårare ämnen kan 

man få med i skönlitterära som kanske kan vara lite jobbigt att diskutera eller så, så 

kan man ju ändå diskutera om det så det blir lite mer naturligt. 
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Karin nämner i sin intervju att det lätt går att koppla olika böcker till olika ämnen och 

olika teman inom till exempel naturvetenskap och samhällsorienterande ämnen. Anna be-

rättar att hon kan använda sig av högläsning när hon ska introducera ett nytt område i nå-

got ämne. Om lärarna använder sig av högläsning i något ämne kan tiden variera beroende 

på vad det är för syfte med högläsningen.  

 

Anna, Karin och Sofie använder sig av högläsning när de arbetar med elevernas läsebok som 

de oftast har läsläxa i varje vecka. De läser då det nya kapitlet som eleverna ska ha som läxa 

till kommande vecka högt för eleverna. Eleverna har då fått höra texten läsas högt innan de 

själva ska läsa den och har då möjlighet att få en större förståelse när de sen själva läser den. 

Klassen kan under högläsningsstunden diskutera textens innehålla och även gå igenom svåra 

ord i texten. Karin anser att eleverna får tillfälle att ta till sig olika lässtrategier under högläs-

ningen av läsläxan. Sofie berättar att: 

Då får de ju förförståelsen för att de sen ska kunna läsa den själva. Och då är det ju 

ändå en text de känner igen lite när de ska läsa den själva. Och det märks ju, att liksom 

då, de lite svårare orden de har de ju hört en gång och i ett sammanhang. 

5.3 Högläsningens effekter 

5.3.1 Läslust 

Det alla lärare nämner under intervjuerna var att högläsning påverkar elevernas läslust. Hög-

läsning bidrar till att eleverna skapar egen läslust och viljan till att lära sig att läsa själv. Lisa 

säger att: 

Det skapar ju ett eget intresse av att läsa själv sen på egen hand. Ju mer vi läser för 

dem desto mer skapar det ett eget intresse att de vill veta mer och fortsätta läsa. Någon 

gång har jag till och med gjort såhär att jag har inte läst färdigt boken, utan då har vi 

pratat om vad boken heter, att den finns att låna på biblioteket och att man kan fort-

sätta att läsa den hemma. 

Även Sofie brukar sluta läsa i mitten av en bok för att eleverna själva ska kunna låna 

boken och läsa den själv för att få veta slutet. På det sättet anser Sofie att hon väcker ele-

vernas läslust och viljan till att själva lära sig läsa för att få veta slutet av boken eller 

kunna läsa nästa bok i en serie. Anna tror att högläsningen är viktig för de elever som inte 



 

14 

 

själva läser så mycket och att läraren genom den kan göra eleverna nyfikna på att läsa fler 

böcker i till exempel en serie. Karin tycker att högläsningen skapar läslust och bidrar till 

att eleverna själva vill kunna lära sig läsa bra och kunna läsa olika böcker.  

 

5.3.2 Läsförståelse 

Stina brukar ställa för- och efterfrågor kring texten i högläsningsboken för att se om eleverna 

lyssnar och om de har förstått texten. Frågorna hon ställer innan de börjar läsa är för att ele-

verna ska komma ihåg vad som hände i boken förra gången de läste i den. Alla elever får då 

chansen att förstå vad som händer i boken även om de inte var närvarande förra högläsnings-

stunden. Efterfrågorna handlar om textens innehåll och om eleverna kan svara på de frågorna 

visar de att de har fått en förståelse för texten. Stina tycker även att eleverna får öva på att 

kunna uttrycka sig när de svarar på frågorna. Lisa berättar att de ibland kan måla efter högläs-

ningsstunden för att se ifall eleverna har uppfattat och förstått texten. I Sofies klass får ele-

verna ibland uppgifter som de ska kunna svara på efter högläsningen. Det kan vara frågor 

kring textens innehåll eller en uppgift där de ska skriva en liten fortsättning till texten. Sofie 

säger att:  

Det kan vara allt från att svara på frågor till det man har, det jag har läst högt då. Det 

kan vara att man lägger in att man kanske ska skriva av en bit, att träna sin handstil.. 

eller man kanske ska skriva en fortsättning. 

Genom att läsa skönlitterära texter högt utvecklas eleverna men Anna talar även om att 

faktatexter kan läsas högt. I faktatexter och skönlitterära texter får eleverna möjlighet att 

lära sig om olika platser eller olika sätt att leva. Eleverna kan även relatera till sig själva i 

olika texters innehåll och kan på så sätt få en ännu större förståelse kring texten. Karin an-

vänder sig av att visa sidorna i boken genom klassrummets projektor framme på tavlan. 

Alla elever kan då se texten eller bilderna i boken och kan genom det få en större förstå-

else av texten. Eleverna kan då själva följa med i texten eller titta på bilderna för att kunna 

skapa sig en annan uppfattning av texten. 

5.3.3 Ordförrådet 

Att elevernas ordförråd blir större med hjälp av högläsningen är något som alla lärarna näm-

ner. Under högläsningen är det viktigt att stanna upp vid svåra ord och förklara dem för ele-

verna så att alla har en möjlighet att förstå och hänga med i texten. Stina berättar att: 
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Det är ju väldigt bra för de här barnen som har ett dåligt ordförråd, om man tänker 

Svenska 2 elever som kommer från andra länder, det utvecklar ju deras språkförståelse 

väldigt mycket mer. Men det är ju viktigt att jag som pedagog ofta stannar upp i texten 

när jag läser och förtydligar vissa ord och det gör ju även, alltså svenska barn, det är ju 

många svåra ord som dyker upp i högläsning.  

Enligt lärarna är det viktigt att stanna upp, förtydliga och diskutera svåra ord eller begrepp 

som dyker upp i texten. Anna anser att högläsningen bidrar positivt till elevernas ordför-

råd och att de får många ord gratis genom att lyssna när någon läser för dem. De får inte 

bara användning av orden i läsningen utan hon anser att orden kan dyka upp även när de 

ska skriva en text. Även Lisa, Sofie och Karin nämner i sina intervjuer att högläsningen 

ger eleverna ett ökat ordförråd. 

5.3.4 Koncentration 

Koncentrationen är enligt Karin, Lisa och Stina en viktig del för att högläsningen ska kunna 

fungera i klassrummen. Karin berättar att hon har haft klasser där det inte har fungerat att ha 

högläsningsstunder. Alla elever har inte kunnat sitta still och stör då de andra eleverna i klas-

sen och Karin när hon läser. Lisa tycker att högläsningen är ett bra tillfälle för eleverna att lära 

sig lyssna. Även Stina anser att högläsningen är ett bra sätt att lära eleverna lyssna även om 

det är många i ett och samma rum. Stina säger att: 

Jag tycker att det är viktigt för koncentrationen när de är sex år, jag tycker det är en 

bra.. att det lägger en bra grund för ettan och vidare. Lyssna på en fastän att det är 

många i rummet och att det inte är en ”en till en” situation. Det är ju något annat som 

man har hemma för här är det ju att lyssna i grupp, då tycker jag det är jätteviktigt för 

koncentrationen. 

5.4 Observationerna 

Under observationerna har lärarna använt sig av högläsning på olika vis beroende på vilket 

syfte lärarna hade med högläsningsstunden eller vilken tid på dagen det är. Nedan beskrivs 

samtliga observationer. 

5.4.1 Annas lektion 

Annas högläsningsstund sker innan eleverna ska ut på sin första rast och de är precis i slutet 

av boken de läser i nu. Boken de läser är en av böckerna i serien av Dalslandsdeckarna, den 

heter Drakringen och är skriven av Pia Hagmar. Alla elever sitter vid sina bänkar och äter 
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frukt eller målar under tiden som Anna läser för dem. Anna börjar med att fråga eleverna om 

vad boken handlade om sist de läste i den. Det är ingen elev som räcker upp handen utan 

Anna får börja berätta lite och sen frågar hon en av elever om fortsättningen. Under läsningen 

visar Anna upp bilderna för eleverna efter hon läst klart sidan där bilden finns. Hon stannar 

även upp vid svåra ord som klassen tillsammans hjälps åt att förklara och beskriva. En del av 

eleverna går runt i klassrummet för att slänga sin frukt eller hämta papper och pennor.  

Anna läser boken med inlevelse och eleverna verkar nyfikna på hur boken kommer att sluta 

och lyssnar därför noga. När boken sedan är slut frågar Anna klassen om vad de tyckte om 

boken. Eleverna svarar att de tyckte boken var rolig och spännande men även lite läskig i 

vissa delar. Anna berättar då att det är första gången de läser en bok där karaktärerna kan råka 

riktigt illa ut. Till sist tipsar hon eleverna om att det finns fler böcker i serien om dalsland-

deckarna. Sedan går eleverna ut på rast.    

5.4.2 Karins lektion 

Boken som Karin läser för sin klass är en ny bok som de ska börja läsa i och den heter Tyra 

och Storgrubblaren och är skriven av Ulf Stark. De börjar med att diskutera bokens titel och 

framsida då det är en ny bok. För att alla eleverna ska se bokens framsida tar Karin upp den 

på storbild med hjälp av klassrummets projektor. Karin frågar eleverna vad de kan se på fram-

sidan och de flesta eleverna vill gärna svara på vad de ser. De samtalar sedan om titeln och 

vad ordet grubblar har för betydelse. Därefter tar Karin en ny stillbild på första sidan i boken 

och eleverna kan då följa med i texten och se bilderna. På första sidan i boken finns en bild på 

Tyra som hon använder för att förklara för eleverna hur hon ser ut. Under högläsningen sitter 

eleverna vid sina bänkar och äter sin frukt.   

Om det dyker upp några svåra ord i texten stannar Karin upp och frågar eleverna om de vet 

vad ordet betyder. Det är alltid någon av eleverna som kan förklara ordens betydelse. Karin 

läser med inlevelse och använder sig av sitt kroppsspråk för att få ännu mer inlevelse. Efter att 

Karin har läst klart första kapitlet stannar hon upp och frågar om eleverna känner igen sig och 

har varit med om något liknande. Det är många elever som känner igen sig och vill gärna för-

klara varför. Karin tar sedan en ny stillbild på första sidan av nästa kapitel då det finns ett 

svårt ord i namnet på kapitlet. Där finns även en bild på en ny karaktär som hon använder sig 

av för att beskriva honom. När det är 5 minuter kvar innan rasten får en elev önska en låt som 

de ska lyssna på. Karin förklarar sedan för mig att det är för att eleverna tycker det blir jobbigt 

att sitta still och lyssna för länge. Efter önskelåten går eleverna ut på rast.  
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5.4.3 Sofies lektion 

Sofies lektion ser lite annorlunda ut då hon ska gå igenom nästa kapitel i elevernas läsebok. 

Boken de har som läsebok är Nyckeln till skatten: läsebok, 3A som är skriven av Mats Wän-

blad. Eleverna sitter vid sina bänkar och Sofie står framme vid tavlan med läseboken i han-

den. Sofie börjar med att fråga eleverna ifall de minns förra kapitlet de läste veckan innan. 

Hon visar bilden på första sidan av förra kapitlet för att hjälpa eleverna att komma ihåg. Det 

är några elever som räcker upp handen och berättar om förra kapitlet. Hon ställer några följd-

frågor på elevernas svar för att få fram ett mer fördjupat svar. Efter det läser Sofie namnet på 

det nya kapitlet och frågar eleverna vad de tror att det kommer att handla om. Hon använder 

sig av En läsande klass och vill att eleverna ska använda sig av spågumman. Eleverna får 

tänka en stund, sedan drar Sofie några av elevernas namn som står skrivna på glasspinnar för 

att få se vem som ska svara. Detta är inget eleverna verkar tycka är jobbigt, utan de verkar 

vana vid den metoden och svarar när deras namn blir draget.  

Efter detta går klassen igenom svåra ord som kommer att finnas med i kapitlet. Sofie skriver 

upp orden på tavlan och frågar eleverna om de vet vad orden betyder. Nu får eleverna svara 

om de räcker upp handen istället för att Sofie drog ett namn. Sedan sätter sig Sofie på en stol 

framme vid tavlan och börjar läsa. Det är några av eleverna som har sin läsebok framme, men 

det är enbart några av eleverna som följer med i texten. De andra eleverna bläddrar lite i 

boken och tittar på annat och följer inte med i texten när Sofie läser. Resten av klassen, som 

inte har sin läsebok framme, sitter tysta och lyssnar på läsningen. Efter en stund reser sig en 

av eleverna och går ut ur klassrummet. Han kommer sen tillbaka och jag ser att han har varit 

och hämtat sin läsebok ute i kapprummet.  

När de har läst färdigt frågar Sofie eleverna om de tycker att namnet på kapitlet passade ihop 

med kapitlet och det tycker de inte. Namnet på kapitlet var bara en liten del av vad kapitlet 

handlade om och eleverna ger förslag på vad de tycker passar bättre. Efter detta ska eleverna 

parvis diskutera en del av kapitlet med varandra. Eleverna verkar tycka det är spännande och 

vill gärna diskutera texten. Sofie stoppar sen diskussionerna efter ett tag och drar en 

glasspinne för att se vilket par som ska få berätta om vad de pratade om. Alla elever vill gärna 

berätta om vad de tror så de får svårt att sitta still och vara tysta. Under tiden eleverna berättar 

sina tankar går en till elev ut ur klassrummet men kommer sen tillbaka med sin läsebok i han-

den. När några av paren har fått berätta sina tankar är lektionen slut och eleverna ska jobba 

vidare med något annat. 
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5.4.4 Lisas lektion 

Även Lisas högläsningsstund ser lite annorlunda ut då hennes klass är blandad med elever 

från alla förskoleklasserna. Hon ska därför läsa en lite kortare bok för eleverna som hon vet 

att de kommer att hinna läsa klart. Boken de ska läsa heter Billy och monstret och den är skri-

ven av Birgitta Stenberg. Klassen sätter sig i en ring på en matta på golvet i klassrummet och 

Lisa börjar berätta om boken. Hon berättar att det är eleverna i hennes klass som har valt 

boken på biblioteket. Det är många av eleverna som har sett boken innan och läst andra 

böcker som handlar om Billy. Lisa berättar sedan för eleverna vad författaren till boken heter 

och att eleverna borde känna igen henne då de har träffat henne på biblioteket.  

Lisa berättar sedan för eleverna vad boken heter och hon tror att den säkert kommer bli spän-

nande då den handlar om ett monster. Hon börjar läsa med inlevelse och spänning i rösten och 

eleverna tittar på Lisa när hon läser. Efter att hon läst färdigt uppslaget i boken visar hon bil-

derna för eleverna och pratar lite kring dem. Hon frågar eleverna vad de ser för olika saker 

och vad de tror kommer att hända på nästa sida. Om det finns något svårt ord i boken stannar 

hon upp och frågar eleverna om de vet vad ordet betyder. Eleverna har svårt att förklara de 

flesta orden och Lisa får då förklara det. När de har kommit en bit in i boken vill eleverna 

gärna berätta om vad de tror kommer att hända med Billy och monstret, vilket de börjar göra 

utan att Lisa har frågat dem. När boken sen är slut ställer Lisa frågor om boken till eleverna, 

frågor om vad den handlade om och ifall de har varit med om något liknande själva. Eleverna 

blir ivriga och vill gärna berätta om vad de själva har varit med om. Men alla hinner inte för 

lektionen är slut och eleverna ska gå ut på rast.      

5.4.5 Stinas lektion 

Boken Stina läser för sin klass heter Sandvargen och är skriven av Åsa Lind. Stinas elever 

sätter sig vid klassrummets tre bord och Stina börjar berätta om boken. Hon frågar eleverna 

om de kommer ihåg vad boken heter och vad den handlar om. Eleverna svarar på frågorna och 

de fortsätter prata om vad boken handlade om senast de läste i den. Mitt i diskussionen kom-

mer en annan lärare in och ska hämta en av eleverna. Klassen tappar då koncentrationen och 

de har svårt att komma till ro när den andra läraren och eleven har gått ut ur klassrummet. In-

nan Stina börjar läsa igen säger hon att det är viktigt att de hänger med och lyssnar då det inte 

finns så mycket bilder i boken. Eleverna lyssnar noga och verkar intresserade av vad som hän-

der i boken.  
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Efter en stund kommer skolsköterskan in i klassrummet och frågar om hon får störa några mi-

nuter. När hon har pratat klart följer tre elever med henne och de andra eleverna har massa 

frågor om det skolsköterskan pratade om. Detta gör att eleverna tappar koncentrationen och 

de har svårt att komma till ro igen. Men Stina läser vidare och eleverna sitter tysta och lyssnar 

noga på läsningen och koncentrationen kommer tillbaka. Under läsningen finns det en bild 

som Stina stannar upp för och visar för eleverna. När kapitlet är slut ställer Stina några frågor 

om vad kapitlet handlade om och eleverna kan lätt svara på dem. Hon frågar även om vad de 

tror att nästa kapitel handlar om och några av eleverna berättar vad de tror. Sist frågar hon om 

eleverna har några frågor om boken, vilket en av eleverna har. Stina svarar på frågan och se-

dan är det dags för eleverna att gå ut på rast.   

5.5 Sammanfattning 

Lärarna anser att högläsning är något man bör använda dagligen i sin undervisning. Det van-

ligaste är att högläsningsstunden är innan eleverna ska gå ut på rast, men de använder även 

högläsning i olika ämnen. Elevernas läsförmåga utvecklas på olika sätt med hjälp av olika ar-

betssätt och metoder. Med hjälp av högläsning kan eleverna skapa läslust, deras koncentrat-

ionsförmåga ökar, elevernas läsförståelse utvecklas och deras ordförråd blir större. Böckerna 

som används i de olika årskurserna kan variera, men det vanligaste är att lärarna läser bilder-

böcker i förskoleklass och sedan övergår de till kapitelböcker högre upp i årskurserna.  

För att eleverna ska utveckla sin läsförståelse använder sig lärarna av olika metoder och ar-

betssätt. Ett sätt är att ställa för- och efterfrågor kring den lästa texten för att se om eleverna 

har fått en förståelse för den. Lärarna använder sig även av bilderna i böckerna för att öka ele-

vernas förståelse av texten. Genom att eleverna kan följa med i texten samtidigt som läraren 

läser kan eleverna lättare förstå textens innehåll. De får även se orden och hur meningar och 

texter kan vara uppbyggda. Om det finns svåra ord i böckerna stannar lärarna upp och förkla-

rar ordet för eleverna. När lärarna läser olika böckerna kan elevernas läslust öka och viljan till 

att läsa böckerna själva blir större. För att lärarna ska väcka elevernas vilja till att läsa varierar 

de högläsningsböckernas genrer. Lärarna kan även sluta läsa mitt i en bok eller sluta när den 

är som mest spännande. På så sätt måste eleverna lära sig läsa för att själva kunna läsa slutet 

av boken. Koncentrationsförmågan ökar genom högläsning då eleverna får lära sig att lyssna 

och sitta still under högläsningen. Det är en viktig del som eleverna sen tar med sig upp i de 

andra årskurserna.   



 

20 

 

6 Diskussion  

I detta kapitel följer metoddiskussionen och resultatdiskussionen. I metoddiskussionen (6.1) 

kommer olika val av metoder att diskuteras och i resultatdiskussionen (6.2) kommer lärarnas 

tankar och arbetssätt ställas emot tidigare forskning.   

6.1 Metoddiskussion 

Arbetet har fungerat bra och det var inga problem med att hitta lärare som ville ställa upp och 

vara med i studien. Alla intervjuer och observationer har fungerat bra och det var inte svårt att 

hitta tider som passade både mig och lärarna. Då jag spelade in intervjuerna med lärarna har 

jag kunnat lyssna på och skriva ut intervjuerna ordagrant. Inspelningarna och transkriberingen 

har även gjort att jag har kunnat använda mig av citat från lärarna vilket har bidragit till ett 

mer levande och trovärdigt resultat. Eftersom jag har använt mig av semistrukturerade inter-

vjuer har jag kunnat ändra ordningen på frågorna och även kunnat ställa följdfrågor, vilket har 

bidragit till mer fördjupade svar på frågorna (Bryman, 2011). Jag har även kunnat lägga till 

och ta bort frågor under intervjuerna då de kan ha blivit besvarade innan eller om jag inte fått 

svar på något.  

Intervjuerna har utformats på liknande sätt genom att jag har inväntat lärarnas svar, gett dem 

tid att tänka och låtit lärarna själva välja intervjuplats. Det tror jag gör lärarna mer tryggare 

och avslappnade under intervjuerna (Bryman, 2011). Även observationerna utfördes på lik-

nande sätt, då jag inte var delaktig i lektionerna utan enbart observerade dem. Jag började med 

att skriva ner antalet elever, närvarande lärare, högläsningsbok, datum, tid och plats för obser-

vationen. Det gjorde att jag hade en bra översikt utav lektionen och jag kunde lättare beskriva 

den när jag renskrev mina anteckningar. En svårighet med observationerna var att det inte 

fanns tid till mer än en observation per lärare. Jag tror att arbetet hade blivit mer tillförlitligt 

och jag hade fått en bättre syn på hur högläsning används i praktiken och hur den främjar ele-

vernas utveckling av deras läsförmåga. Eftersom observationerna tolkas enbart av mig och ut-

ifrån mina erfarenheter om läsförmåga tror jag att resultatet hade kunnat bli annorlunda om 

jag hade ställt frågor om observationerna under lärarnas intervjuer. Det hade inte enbart varit 

mina tankar, funderingar och erfarenheter kring deras arbetssätt och metoder som används i 

resultatet och diskussionen utan även lärarnas.  

Jag valde intervjua och observera fem lärare i årskurserna F–3 till en början för att efter det se 

ifall det behövdes mer data. Efter dessa fem intervjuer och observationer ansåg jag att det var 
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tillräckligt med data att arbeta med. Bearbetningen och analysen av all data gav mig mycket 

information med både likheter och skillnader om lärarnas arbete med högläsning och elever-

nas utveckling av deras läsförmåga. Lärarna som intervjuades jobbar i nuläget i förskoleklass 

eller i årskurs 3. Men alla lärarna har jobbat mer eller mindre i alla årskurserna som studien är 

riktad emot och har därför erfarenheter om högläsning i alla årskurserna. Därför anser jag inte 

att det fanns någon anledning att behöva intervjua och observera fler lärare eller lärare som 

arbetar i årskurserna 1 eller 2. Dock tror jag att lärarna utgår ifrån den årskurs de är i nu men 

pratar om högläsningens betydelse i alla årskurser. Skillnad som hade kunnat bli i studien är 

om jag hade observerat högläsningslektioner i årskurs 1 och 2. Jag tror att lektionerna med 

högläsning ser lite olika ut i de olika årskurserna, även hur lärarna utformar undervisningen 

för att eleverna ska utveckla sin läsförmåga.  

6.2 Resultatdiskussion 

Avsikten med min studie var att undersöka hur lärare i årskurs F–3 använder sig av högläs-

ning för att främja elevernas utveckling i läsförmåga. Frågan var även hur eleverna får möjlig-

het att i praktiken utveckla sin läsförmåga med hjälp av högläsning i undervisningen. I kapitel 

6.2.1 och 6.2.2 ställs intervjuerna och tidigare forskning mot varandra och i kapitel 6.3 disku-

teras observationerna, intervjuerna och tidigare forskning med varandra.   

6.2.1 Högläsningens effekter 

Studiens första frågeställning att besvara var hur lärare i årskurs F–3 använder sig av högläs-

ning i deras undervisning för att främja elevernas utveckling i läsförmåga. Elevernas läsför-

måga utvecklas genom att använda sig av olika arbetssätt och strategier inom läs- och skrivin-

lärning. Det är viktigt att läraren använder sig av olika strategier och arbetssätt i sin undervis-

ning då eleverna utvecklas på olika sätt. Om läraren utgår ifrån elevernas kunskaper och ut-

manar dem på rätt nivå kommer eleverna utvecklas (Pentimonti & Justice, 2010). Gibbons 

(2010) anser att genom det sociokulturella perspektiv som arbetet bygger på måste lärare ut-

mana eleverna på rätt sätt för att de ska kunna utvecklas. Lärarna i studien använder sig av 

olika arbetssätt och strategier för att eleverna ska kunna utveckla sin läsförmåga. De tänker till 

exempel på att ställa för- och efterfrågor för att försäkra sig om att eleverna följer med i texten 

samt att de förstår den, vilket ökar elevernas läsförståelse.    

Tjernberg (2013) belyser att läsförmågan kan utvecklas om eleven har utvecklat en automati-

serad ordavkodning och har en god läsförståelse. Tjernberg (2013) och Bornem (2008) anser 

att högläsning utvecklar barns ordförråd, läsförståelse och effektiva läs- och skrivstrategier. 
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Detta anser även lärarna i denna studie om deras användning av högläsning. Lärarna anser att 

högläsning påverkar elevernas utveckling mycket och att den går att använda till väldigt 

många olika saker och i olika ämnen. Jag tror att högläsning går att använda till det mesta i 

skolan. Även om det bara är en liten del av lektionen går den att använda. Elever som har 

svårt att läsa längre och svårare texter kan genom högläsningen ta till sig dem (Chambers, 

2011). Precis som Stina berättar:   

Det är ju väldigt bra för de här barnen som har ett dåligt ordförråd, om man tänker 

Svenska 2 elever som kommer från andra länder, det utvecklar ju deras språkförståelse 

väldigt mycket mer. Men det är ju viktigt att jag som pedagog ofta stannar upp i texten 

när jag läser och förtydligar vissa ord och det gör ju även, alltså svenska barn, det är ju 

många svåra ord som dyker upp i högläsning.  

 

Lärarna tycker att läsförståelsen är en viktig del av elevernas utveckling av en god läsför-

måga. Utan förståelse för textens innehåll saknar texten mening och eleverna kan inte ta till 

sig den. Alla lärarna använder sig av för- och efterfrågor kring texten för att se ifall eleverna 

har förstått den. Resultatet i denna studie visar att samtliga lärare väljer att stanna upp då de 

möter svåra ord i böckerna för att tillsammans med eleverna diskutera dem. Studien visar att 

läsförståelsen har en mycket betydande del i elevernas läsförmåga. Eleverna behöver ha en 

god läsförståelse vilket de får genom att ha ett stort ordförråd. Om eleverna har ett stort ord-

förråd kan de lättare förstå en text än om deras ordförråd är litet.  

Läslusten är något som alla de intervjuade lärarna tar upp och belyser som en stor effekt av 

högläsning. Elevernas vilja till att lära sig läsa själva ökar då lärarna ibland inte läser slutet av 

en bok eller om de vill läsa nästa bok i en serie. Enligt Welthers (2002) studie använder sig 

lärare av högläsning i sin undervisning då eleverna tycker det är roligt och för att elevernas 

läslust ökar. Jag tror att högläsningen har en stor påverkan på elevernas läslust och viljan till 

att lära sig läsa. Att kunna läsa är något eleverna behöver kunna när det gäller alla ämnen i 

skolan och även utanför. Om elevernas läslust är liten påverkar det alla delar av att utveckla 

en god läsförmåga. Utan viljan till att läras sig läsa eller att läsa alls kan påverka elevernas ut-

veckling i andra ämnen, vilket sedan påverkar elevernas skolgång men även deras framtid.  
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Alla lärarna i studien nämner att eleverna utvecklar sin koncentrationsförmåga genom lyssna 

på någon som läser högt. Det är en av de viktigaste delarna för att det ska fungera att ha hög-

läsning i klassrummet enligt Karin, Stina och Lisa. Stina berättar att:  

Jag tycker att det är viktigt för koncentrationen när de är sex år, jag tycker det är en 

bra.. att det lägger en bra grund för ettan och vidare. Lyssna på en fastän att det är 

många i rummet och att det inte är en ”en till en” situation. Det är ju något annat som 

man har hemma för här är det ju att lyssna i grupp, då tycker jag det är jätteviktigt för 

koncentrationen. 

Detta är något som jag inte har hittat mycket om i den tidigare forskning som finns med i 

denna studie. Det är även något som jag inte har tänkt på att högläsningen bidrar till. Men 

efter intervjuerna är det något jag håller med om. Koncentration är en viktig del för ele-

verna att utveckla då det är en bra förmåga i många sammanhang. Utan en god koncentrat-

ionsförmåga blir det svårt för eleverna att kunna ta till sig viktig information och att sedan 

kunna arbeta med olika uppgifter i olika ämnen.  

6.2.2 Högläsning i undervisningen 

Jacobs, Morris och Swinyards (2000) anser att det är vanligare med högläsning i de lägre åld-

rarna i skolan och att yngre lärare läser oftare för sina elever än vad äldre lärare gör. Enligt re-

sultatet i denna studie kan jag inte se någon skillnad på detta. Lärarna berättar att de försöker 

ha högläsning minst en gång om dagen då de tycker att den bidrar med mycket i elevernas läs- 

och skrivutveckling. Åldern på lärarna och hur lång yrkeserfarenhet de har varierar och jag 

tycker inte det visar någon större skillnad på hur ofta de läser högt för sina elever. Jag tror att 

lärarens inställning och ifall tiden finns till högläsning kan påverka hur mycket den används i 

undervisningen. Lärarens egna erfarenheter och kunskaper om högläsning kan påverka mäng-

den av den i undervisningen. När eleverna sedan kommer upp i de högre årskurserna är det 

mycket annat som tar mer tid i undervisningen än vad det gör i de lägre årskurserna. Eftersom 

högläsning inte står med som en given del i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket) är det inget som säger att det är ett arbetssätt som ska vara 

med i undervisningen.  

Att läsa högt för eleverna innan de ska gå ut på första rasten för dagen verkar vara den vanlig-

aste tiden för högläsning enligt resultatet. Det är oftast då högläsning ligger på schemat i de 

flesta klasserna. Denna stund anser jag gör att elevernas läslust och även deras ordförråd ökar. 
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Utifrån observationerna som har genomförts sker fyra av fem innan eleverna ska gå ut på sin 

första rast. Jag tror att detta antal hade kunnat se annorlunda ut om jag hade haft mer tid att 

observera fler lektioner. Under denna högläsningsstund läser läraren en skönlitterär bok som 

eleverna lyssnar på. Läraren kan stanna upp vid svåra ord och förklarar dem under läsningens 

gång.  

Jacobs, Morris & Swinyards (2000) skriver i sin studie att det är vanligast med bilderböcker 

och boksamtal i årskurserna F-3. Stina och Lisa, som arbetar i förskoleklass, använder sig 

mycket av bilderböcker under högläsningen. Men även lärarna i årskurs 3 använder sig av bil-

derna i böckerna för att eleverna ska få en större förståelse av texten. Karin använder sig av 

klassrummets kanon under högläsningen, eftersom alla elever då kan se bilderna och texten 

under tiden hon läser. Fast (2008) anser att bilderna i en bok är lika viktig för elevernas läs- 

och skrivutveckling som texten är. När ett barn ska lära sig läsa använder de bokens bilder 

som ett stöd för att kunna hitta en mening i bokens text. Bilder kombinerade med text gör väl-

digt mycket för elevernas utveckling. De får en större förståelse för det läraren läser då bil-

derna hjälper eleven att skapa inre bilder till texten. Med hjälp av det tror jag även att eleverna 

lättare kan komma ihåg den lästa texten.  

När Karin visar eleverna texten i boken genom klassrummets kanon får eleverna möjlighet att 

följa med i texten samtidigt som hon läser. Kaplan & Tracey (2007) anser att elever som har 

tillgång till texten samtidigt som läraren läser bläddrar i boken, läser på fel sida eller tittar på 

bilder i boken istället för att följa med i texten. Däremot tycker Chambers (2011) att nybörjar-

läsare bör ha texten framför sig för att kunna hänga med bättre när läraren läser. Jag tycker 

därför att Karin har hittat ett bra sätt att lösa detta på. Genom projektorn får alla elever möjlig-

het att följa med i texten men de kan inte titta på en annan sida eller läsa i förväg. Jag tror att 

det är bra att eleverna kan följa med i texten samtidigt som läraren läser, då de får möjlighet 

att se ord och meningar samtidigt som de får höra dem. Genom att både se och höra texten 

samtidigt tror jag främjar elevernas läs- och skrivutveckling mer.  

6.3 Observationerna 

Studiens andra frågeställning var hur eleverna i praktiken får möjlighet att utveckla sin läsför-

måga med hjälp av högläsning i undervisningen. Då jag valde att inte informera lärarna kring 

vad jag exakt ville se under observationerna, då det kunde påverkat resultatet av forskningen, 

har jag inte ställt för- eller efterfrågor till lärarna om deras högläsningslektioner. Men efter att 
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ha observerat lektionerna har jag fått en uppfattning om hur eleverna i undervisningen får 

möjlighet att utveckla sin läsförmåga. Som tidigare nämnts tror jag att resultatet kunde varit 

mer trovärdigt om jag hade haft tiden till att observera fler lektioner. Men jag tror att de fem 

lektioner jag har observerat har gett ett bra resultat överlag. Vidare kommer jag att beskriva 

mina reflektioner och tankar kring observationerna och hur högläsningslektionerna har bidra-

git till elevernas utveckling av deras läsförmåga. Alla lektionerna utvecklar elevernas läsför-

måga på olika sätt. Under alla observationerna får eleverna möjlighet att utveckla goda läsför-

ståelsestrategier, sitt ordförråd, sin läslust och sin koncentrationsförmåga.  

6.3.1 Läsförståelse 

Alla lärarna använder sig av för- och efterfrågor om den lästa texten, vilket bidrar till att ele-

verna får en större förståelse för boken. Oavsett om de ska börja läsa i en ny bok eller om de 

är i mitten av en bok diskuterar de om boken innan de börjar läsa. För att eleverna ska få en 

förförståelse och kunna bilda sig en egen uppfattning om vad den nya boken kommer handla 

om diskuterar till exempel Karin bokens framsida och titel med eleverna. Det bidrar till att 

elevernas nyfikenhet för boken väcks och de vill få svar på alla tankar och funderingar de har 

om boken. Även på Lisas lektion började de läsa en ny bok och diskuterar därför bokens titel 

och framsida innan de börjar läsa i den. Eleverna i båda klasserna blev under diskussionerna 

intresserade och nyfikna på vad som kommer att hända i boken. Under observationerna av 

Anna, Sofie och Stinas lektioner fortsatte de i en bok de redan har läst i innan. Men även de 

började med att fråga eleverna om vad boken handlade om senast de läste i den.  

När observationerna började gå mot sitt slut frågade lärarna eleverna om vad texten handlade 

om. Detta nämner lärarna i sina intervjuer då de anser att diskussioner om texten de läser är 

viktigt för elevernas förståelse. De får då möjlighet att samtala om sina tankar och funderingar 

med varandra i klassen vilket kan ge eleverna en större förståelse. Diskussionerna om texten 

kunde även innehålla elevernas egna erfarenheter om de har varit med om något liknande 

själva. Eleverna har då lättare att komma ihåg texten ifall den är elevnära då de kan ha upplevt 

liknande eller samma sak själva.   

6.3.2 Ordförråd  

Elevernas ordförråd har en stor påverkan på deras läsförståelse, då ett större ordförråd ger ele-

verna en bättre förståelse (Tjernberg, 2013). För att öka elevernas ordförråd stannar alla lä-

rarna upp under observationerna för att förklara och diskutera kring svåra ord eller begrepp. 

Alla lärarna har i första hand frågat ifall det är någon elev i klassen som vet vad ordet betyder 
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och har sedan förklarat ordet för klassen. Genom att stanna upp när ett svårt ord dyker upp i 

texten ger det eleverna möjlighet att direkt få en bättre förståelse för texten. De kan då lättare 

hänga med och behöver inte sitta och fundera på vad ordet betyder. När det gäller att förklara 

svåra ord gjorde Sofie på ett lite annorlunda sätt än vad de andra lärarna gjorde. Hon hade för-

berett sig genom att läsa igenom texten innan och tagit ut de ord hon trodde att eleverna skulle 

ha lite svårare för. Sedan gick hon igenom dessa ord på tavlan innan hon läste texten för ele-

verna. Genom det behövde hon inte stanna upp vid dessa ord under läsningen utan det blev ett 

bättre flyt i läsningen.  

6.3.3 Läslust och koncentration 

Eftersom jag endast har observerat fem lektioner var det svårt att veta ifall elevernas läslust 

eller koncentration ökar genom lärarnas arbetssätt och metoder kring högläsning. Men några 

exempel på att elevernas läslust ökade var under Annas och Lisas lektioner. Anna läste slutet 

av klassens högläsningsbok som är en bok i en serie. Hon avslutade lektionen med att tipsa 

eleverna om att det finns fler böcker om karaktärerna i den boken de hade läst. Lisas klass 

läste även en bok som det finns fler böcker av i samma serie vilket hon förklarade för ele-

verna. Genom detta tror jag att det väcker lite läslust hos de elever som tycket boken var bra. 

Det kan skapa en vilja till att själv lära sig läsa för att kunna läsa de andra böckerna i serien. 

Även elevernas utveckling av deras koncentrationsförmåga är svår att se då jag tror att det är 

något eleverna utvecklar under en längre tid. Eftersom de klasser jag har observerat är i slutet 

av läsåret har de redan utvecklat sin koncentration en del. Koncentrationsförmågan är något 

alla lärarna tar upp i sina intervjuer och de anser att högläsningen hjälper till att utveckla den. 

Karin anser att koncentrationsförmågan är något eleverna måste ha med sig från början annars 

blir det svårt att ha olika lektioner, till exempel en högläsningslektion.   
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7 Avslutande ord 

Studien visar att högläsning är en betydelsefull del av elevernas läs- och skrivutveckling. Ti-

digare forskning och de intervjuade lärarna anser att högläsningen främjar elevernas läslust, 

läsförståelse och ordförråd. Vidare forskning kring detta skulle kunna undersöka vilken bety-

delse högläsning skulle få om den var en given del av undervisningen i skolan. Skulle elever-

nas läsförmåga i Sverige öka om högläsning var med i Läroplan för grundskolan, förskole-

klassen och fritidshem 2011 (Skolverket, 2011)? På vilket sätt skulle högläsningen då påverka 

elevernas utveckling av deras läsförmåga?    
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Bilaga 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

2. Vilken årskurs jobbar du i nu? 

3. Använder du dig av högläsning i din undervisning? 

- Hur ofta? 

- Hur lång tid läser du? 

- Samma tid varje dag? 

- Egen kommentar? 

4. Hur använder du dig av högläsning i din undervisning? 

5. Vad brukar eleverna göra under tiden? 

- Fruktstund? 

- Måla eller rita? 

- Annat? 

6. Vilken betydelse tycker du att högläsningen har för elevernas utveckling av deras läs-

förmåga? 

- Är det något annat du tycker att högläsningen främjar? Mer eller mindre? 

7. På vilket sätt tycker du att du använder dig av högläsning för att främja elevernas ut-

veckling i deras läsförmåga? 

- Hur gör du? 

- Varför? 

- Egen kommentar? 

8. Är det något annat du tänker på? Egen kommentar? 

 

 


