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Tidigare forskning har visat att högläsning bidrar 

positivt till en mängd olika effekter rörande elevers 

språkutveckling. Forskning har även visat att 

högläsning inte är en prioriterad aktivitet i den 

dagliga undervisningen och används ofta när det 

finns tid över eller när eleverna är trötta och 

okoncentrerade. Syftet med undersökningen är att 

granska hur några verksamma lärare i årskurserna 

1-3 ser på betydelsen av och syftet med högläsning i 

den dagliga verksamheten. Syftet är även att 

granska vilket utrymme lärarna anser att 

högläsning har i undervisningen.  För att besvara 

undersökningens syfte ställs följande 

frågeställningar: 

• Vad anser lärare att högläsning får för 
utrymme i den dagliga undervisningen?  

• Vilket syfte anser verksamma lärare att 
högläsning har för elevers språkutveckling? 

Studien är en kvalitativ studie genomförd med 
semistrukturerade intervjuer med sex stycken 
verksamma lärare och studien är inspirerad av den 
sociokulturella teorin. I resultatet framkommer det 
att alla lärare anser att högläsning har stor 
betydelse i deras undervisning men syftet med 
högläsning är varierande. Endast en av sex lärare 
har högläsning som en schemalagd aktivitet.  
 

Previous research has shown that read-aloud has a 
positive impact regarding student’s language. 
Research has also shown that the read-alouds are 
not a priority in the schedule and are often used as 
a method when there is some time left or when the 
students are tired.  The aim of this study is to 
explore how teachers in primary school look at the 
purpose of read-alouds in their daily work. The aim 
was also to explore what place the teachers are 
giving the read-aloud in their education. To answer 
the aim the following questions were asked:   

• What place do the teachers think the read-
aloud are given in their daily education? 

• What purposes do the teachers believe that 
the read-aloud has for student’s language 
development? 

This study is a qualitative study based on 

interviews with six teachers and is inspired by the 

sociocultural perspective. The result shows that all 

the teachers think that the read-alouds are 

important in their teaching but the purposes of the 

read-alouds are varying. Only one of six teachers is 

using the read-aloud as a scheduled activity. 
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I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) framkommer det att eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. En vanlig metod i 

årskurserna 1-3 för att ge elever möjlighet att utveckla språket är högläsning. I läroplanen 

framkommer det inte att högläsning bör vara en aktivitet i skolan men under bland annat 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har den visat sig vara vanligt förekommande. Genom 

studier har det framkommit att högläsning ofta är en aktivitet som är separerad från den 

övriga undervisningen och som sker när det finns ”en stund över” eller när eleverna tappar 

koncentrationen, till exempel före en rast. Det är sällan som lärare använder högläsningen 

som en prioriterad och schemalagd aktivitet under skoldagen (Skoog, 2012).  

Forskning har pekat på att högläsningen kan bidra positivt till en mängd olika faktorer, både 

för elevernas egen språkutveckling, men även för läsglädje och sammanhållning i 

klassrummet. Genom högläsning kan elevernas motivation till läsning öka och bidra till att 

de blir intresserade av böcker. Den bidrar även till att eleverna skapar ett rikare ordförråd 

och får en bättre läsförståelse (Trelease, 1989).  

Ämnet och undersökningen är starkt förenat med min kommande yrkesroll som 

grundskolelärare då högläsning är en vanligt förekommande aktivitet i årskurserna 1-3. 

Eftersom högläsning har visat sig ha positiv inverkan på elevers språkutveckling men inte 

framstår som prioriterad i undervisningen anser jag att det är intressant att undersöka hur 

lärare arbetar med den i den dagliga verksamheten samt vilket syfte lärare anser att den har. 

Anser verksamma lärare att högläsning har betydelse för elevers språkutveckling eller är den 

mest en aktivitet för att eleverna ska få en avkopplande stund? Studien är en kvalitativ 

undersökning genomförd med semistrukturerade intervjuer med sex stycken verksamma 

lärare i svenska grundskolor i någon av årskurserna 1-3.  

Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning av högläsning i årskurs 1-3 (kapitel 2). 

Därefter behandlas syfte och frågeställningar (kapitel 3). Fortsättningsvis redogörs i 

metodavsnittet hur undersökningen har genomförts (kapitel 4). Därefter kommer studiens 

resultat indelat i, undersökningsdeltagare, högläsningens betydelse, högläsning i 

undervisningen, syfte med högläsning och innan, under och efter högläsningen (kapitel 5). 

Fortsättningsvis diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och lärande teori 

(kapitel 6) och avslutningsvis nämns vidare forskning i avslutande ord (kapitel 7). 

1. 1. Inledning 



 

2 

 

 

Bakgrunden inleds med hur högläsning används i årskurserna 1-3 (avsnitt 2.1) och fortsätter 

med att beskriva hur den kan användas som ett didaktiskt redskap (avsnitt 2.2). Sedan tas 

positiva effekter av högläsningen upp (avsnitt 2.3). Därefter tas högläsning upp i förhållande 

till aktuella styrdokument (avsnitt 2.4) och slutligen i förhållande till den sociokulturella 

teorin (avsnitt 2.5).   

2.1 Högläsning i årskurs 1-3 

Begreppet högläsning kan associeras med olika typer av läsning. I denna undersökning 

syftar högläsning på den läsning som läraren gör högt för en grupp elever. Högläsning 

definieras av nationalencyklopedin (högläsning, u.å) som ”att läsa en text högt för åhörare”.  

Kommunikationen som består av lyssnande är den förmåga som används allra mest i skolan 

om vi jämför med att läsa och skriva. Den kommunikation som eleverna använder mest i 

skolan är alltså lyssnandet. Att lyssna på läraren i olika situationer kan bidra till att det 

skapas relationer och sociala band mellan lärare och elever (Adelmann, 2009). Genom 

klassrumsstudier har det däremot visat sig att just högläsning ofta sker som ett eget inslag, 

fristående från den övriga undervisningen och den sker inte sällan tillsammans med någon 

annan aktivitet som fruktstund eller som avbrott på ett arbetspass. Tiden för högläsning 

läggs ofta innan rast eller innan lunch och blir därför inte prioriterad och hinns inte med på 

önskvärt sätt. Hur mycket tid som läggs på högläsning under dagen varierar och även när 

den sker. Högläsning har alltså oftast inte någon egen schemalagd tid under skoldagen. Den 

sker inte med någon regelbundenhet (Skoog, 2012). Högläsning bör ske regelbundet varje 

dag då den bidrar till en mängd positiva effekter, både för elevernas egen språkutveckling 

och även för gemenskap och sammanhållning i klassrummet. Det är viktigt för lärare att 

fundera på när högläsning är mest lämplig under dagen och planera att genomföra 

högläsning den tiden varje dag. Högläsning bör prioriteras och det är viktigt att inte välja 

bort den för att det inte anses finnas tid eller att det är något annat som är viktigare att hinna 

med istället (Heimer, 2016). För att högläsningen ska bli effektiv och meningsfull är det 

viktigt att den får ta plats i undervisningen och att den ses som ett betydelsefullt redskap. För 

att högläsningen ska bidra till de positiva effekter som den har möjlighet att ge måste den 

genomföras när eleverna är mottagliga för att ta till sig ny kunskap (Copenhaver, 2001).   

2. 2. Bakgrund 
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2.2 Positiva effekter av högläsning i undervisningen 

Genom forskning har det framkommit att högläsning i årskurserna 1-3 bidrar positivt till ett 

flertal olika effekter i elevers språkutveckling (Fast, 2007; Johnston, 2016). En viktig effekt 

i elevers språkutveckling är att eleverna skapar ett eget intresse för läsning och skapar en 

egen vilja att börja läsa. Högläsning kan bidra till att elever får en positiv bild av läsning och 

till böcker. En positiv bild av läsning och en hög motivation bidrar till deras egen 

läsutveckling. Får eleverna komma i kontakt med läsning genom högläsning kan de få en 

bild av att böckernas värld kan vara både spännande och rolig (Trelease, 1989). Genom 

högläsning kan eleverna leva sig in i berättelsens värld och lära sig mycket omedvetet som 

kan komma till användning när de sedan ska lära sig att läsa och skriva själva. Berättelserna 

kan alltså ses som en väg in i skriftspråkets värld och öka elevernas motivation till att själva 

läsa. Eleverna kan få syn på värdet och betydelsen av det skrivna ordet. Genom högläsning 

kan eleverna även få kunskap om människors liv, samhällets kultur och högläsningen kan 

vara en väg in i att prata om deras egna liv och upplevelser (Fast, 2007).   

Elevernas läsförståelse kan utvecklas med hjälp av högläsning. Genom högläsning kan en 

bättre läsare läsa texter som elever som inte nått samma nivå ännu inte läser själva. Detta 

kan leda till att eleverna kan ta till sig texter som ligger på en högre språklig nivå. Elever 

behöver höra ord och texter för att få en förståelse för dem innan de kan läsa och förstå 

texten själva (Trelease, 1989). För elever som ännu inte nått en högre språklig nivå är det 

enklare att förstå och ta till sig en text som blir högläst istället för att läsa den själv. Detta 

gör att eleverna får syn på en mängd olika delar som grammatik, olika genrer och nya ord 

(Fox, 2013). Genom högläsning kan eleverna nå en högre nivå i sin förmåga att analysera 

och reflektera över texter. Genom att läraren ställer öppna frågor där eleverna måste fundera 

mer än bara att berätta och återberätta kan läraren stötta eleverna i deras läsförståelse, 

ordförråd och uttal (Johnston, 2016). En av de positiva effekter som högläsning bidrar till är 

att eleverna utvecklar ett rikare ordförråd med ord som inte är lika frekventa i deras vardag. 

Stannar lärare upp och diskuterar orden med eleverna bidrar detta positivt till elevernas 

ordförråd (Kindle, 2009). Högläsning bidrar till att öka elevernas ordförråd och på så sätt 

även till deras egen läsförståelse. Ordförrådet är starkt kopplat till läsförståelse då det är 

svårt att ha en god läsförståelse utan ett bredare ordförråd (Trelease, 1989). 
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2.3 Högläsning som didaktiskt redskap 

För lärare kräver högläsning en hel del arbete och tanke för att den ska nå de positiva 

effekter som den kan bidra till gällande elevernas språkutveckling. Dock kan det främst 

handla om hur läraren tänker kring varför högläsning används i undervisningen, vilket syfte 

den har och inte lika mycket kring hur läraren läser. Det är även av stor vikt att eleverna får 

delta i samtal och reflektion kring texterna vid högläsningen för att den ska vara givande för 

deras språkutveckling (Jönsson, 2007). Effektiva lärare väver in samtal och diskussioner i 

högläsningen och skapar ett samtal mellan elever, texten och läraren (Kindle, 2009). En 

givande högläsningsstund handlar alltså om mer än att läraren öppnar en bok och läser. Det 

är positivt att eleverna får vara delaktiga och involverade i högläsningen, att de får vara 

deltagande genom till exempel frågor eller olika läsförståelsestrategier. Högläsningen bör 

innehålla både öppna, genomtänkta frågor under högläsningen men även arbete med texten 

efteråt för att eleverna ska träna sina språkliga förmågor ytterligare (Johnston, 2016). 

Vanligtvis sker arbete med högläsning främst genom att läraren stannar upp vid svåra ord 

eller för att visa bilder. Diskussionen sker oftast på en konkret nivå, som till exempel 

beskrivande av svåra ord, och vanligtvis förekommer det inga djupare boksamtal kring 

högläsningstexterna där eleverna får fundera kring djupare frågor som många böcker faktiskt 

berör (Skoog, 2012). 

Johnston (2016) framhåller att nyckeln till en lyckad högläsning är att använda ett 

systematiskt tillvägagångssätt med ett genomtänkt syfte och metodval, detta börjar med att 

välja en passande bok. Böcker ska väljas ut noga, vara engagerande och av olika genrer och 

karaktär för att nå olika delar i den läroplan läraren utgår ifrån. Läraren måste även ha 

funderat kring hur olika aspekter ska genomföras som till exempel visande av bilder, 

summering av texten, författarens syfte med boken och hur läraren ska läsa med inlevelse, 

med mera. Det är alltså viktigt att läraren har planerat högläsningen för att nå de positiva 

effekter som är önskvärt för elevernas språkutveckling.  

Ett läromedelsmaterial som är förknippat med högläsning och läsförståelse i skolan är ”En 

läsande klass” som är ett gratismaterial på internet och som har skickats ut till landets alla 

skolor. Detta har lett till att det är många skolor och lärare som använder sig av det i sin 

undervisning. (Damber & Nilsson, 2014). Syftet med projektet är att läsförståelsearbetet ska 

prioriteras och att elevers läsförståelse ska bli bättre. Utgivarna av materialet har gett ut en 

bok med en studieplan riktad mot F-6 som ska göra den forskning som finns kring ämnet 
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lättillgängligt och applicerbart i undervisningen (En läsande klass, 2016). Dock har 

materialet fått en hel del kritik. I materialet framkommer det att det är knutet till forskning 

men forskningen redogörs inte och det blir därför ifrågasatt. Det framkommer heller inte 

tydligt vilka som ligger bakom materialet och materialet nämns som, ett mångordigt 

hemmabygge. De uppgifter som finns i materialet anses vara monotona och bidrar inte alls 

till att eleverna skapar någon läsglädje, engagemang eller bidrar positivt till att utveckla 

deras läsförståelse (Damber & Nilsson, 2014).   

2.4 Högläsning i aktuella styrdokument 

Att lärare ska använda högläsning i undervisningen är inget som framkommer i 

styrdokumenten för grundskolan. Det är upp till läraren att planera och organisera 

undervisningen så att alla elever når kunskapskraven (Skolverket, 2011). Högläsning 

används i dagens klassrum (Skoog, 2012) och forskning har visat att den har positiv 

inverkan på elevers språkutveckling (Johnston, 2016). Enligt läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2011) ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk för att tänka, 

kommunicera och lära. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att läsa och 

analysera skönlitteratur samt andra texter för olika syften.  Eleverna ska lära sig att lyssna 

och återberätta, de ska kunna kommentera och återge för eleven några betydelsefulla delar 

av innehåll och genom detta visa en grundläggande läsförståelse. I möte med olika typer av 

texter utvecklar eleverna sitt eget språk och sin förståelse för omvärlden (Skolverket, 2011).  

2.5 Sociokulturellt perspektiv 

Studien kommer att inspireras av den sociokulturella teorin som grundar sig i Lev 

Vygotskijs forskning om lärande.  Teorin grundar sig i att lärande sker i en social kontext 

och i interaktion med andra. Eleverna utvecklas tillsammans med andra genom samtal och 

diskussion. Lärandet är alltså inte en individuell process. Individer utformas utifrån sociala, 

kulturella och historiska erfarenheter och individens språkinlärning handlar om vilka 

situationer och sammanhang individen befunnit sig i (Gibbons, 2010).  

I den sociokulturella teorin anses människan vara i ständig utveckling och det är naturligt för 

människan att utvecklas och lära sig nya saker. Med denna tanke följer även Vygotskijs idé 

om den proximala utvecklinggszonen, vilket handlar om att eleverna ska utvecklas i för dem 

den närmsta zonen för utveckling. Det som en elev kan göra tillsammans med en mer 
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erfaren person kan eleven senare klara av att göra själv. Eleven har då blivit stöttad av en 

annan person för att utvecklas i sitt lärande (Säljö, 2010). Den sociokulturella teorins idé om 

lärande och utveckling kan kopplas till högläsning då högläsning kan ses som en stöttning 

för eleverna i deras egen språkutveckling. Trelease (1989) menar att högläsning stöttar 

eleverna i språkutvecklingen genom att de då kan ta del av mer komplicerade texter som de 

ännu inte hade klarat av att läsa och ta till sig själva. Heimer (2016) framhåller vikten av att 

välja högläsningsböcker som utvecklar elevernas förståelse och som ligger på en mer 

avancerad nivå än vad eleverna kan välja och läsa själva. Detta kan kopplas till Vygotskijs 

tanke kring den proximala utvecklingszonen. Säljö (2010) framhåller att en viktig aspekt i 

Vygotskijs argumentation är att språket är mycket betydelsefullt för att människan ska 

kunna kommunicera och skapa en gemensam förståelse.  

Ett framstående begrepp i den sociokulturella teorin är mediering som kan delas upp i 

språkliga och materiella redskap. De språkliga redskapen är de system som används för att 

kommunicera eller tänka och i dessa innefattas bland annat våra bokstäver och siffror. 

Vygotskij beskriver detta som att människorna tänker i omvägar med hjälp av de 

medierande redskapen. Utöver de språkliga redskapen finns även de materiella eller fysiska 

redskapen. Vi måste lära oss hur vi ska använda de fysiska redskapen om de ska vara till 

någon hjälp. Vissa redskap bygger på att det finns både språkliga och fysiska redskap, hit 

hör till exempel böcker där bokstäverna och språket hör till de språkliga redskapen men där 

det fysiska materialet hör till de materiella redskapen. En bok blir då ett medierande verktyg 

för att tänka, kommunicera och lära (Säljö, 2010).  
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Studiens syfte är att granska hur några verksamma lärare i årskurserna 1-3 ser på betydelsen 

av och syftet med högläsning i den dagliga verksamheten. Syftet är även att granska vilket 

utrymme lärarna anser att högläsning har i undervisningen.  

 Vad anser lärare att högläsning får för utrymme i den dagliga undervisningen?  

 Vilket syfte anser verksamma lärare att högläsning har för elevers språkutveckling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. Syfte och frågeställningar 
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Metodkapitlet inleds med hur materialinsamlingen har genomförts (avsnitt 4.1). Därefter tas 

forskningsetiska aspekter upp (avsnitt 4.2) och följs av vilka kriterier för urval studien 

grundar sig i (avsnitt 4.3). Fortsättningsvis presenteras undersökningens materialurval 

(avsnitt 4.4) och till sist i metodkapitlet berörs hur materialanalysen har genomförts (avsnitt 

4.5).  

4.1 Metod vid materialinsamling 

Studien är en kvalitativ undersökning där insamlingen sker genom semistrukturerade 

intervjuer (Bryman, 2012) med verksamma lärare i årskurserna 1-3. Alla intervjuer utgår 

från samma frågor men genom semistrukturerade intervjuer har jag som intervjuare större 

frihet att frångå ordningen och ställa följdfrågor. I kvalitativa intervjuer ligger fokus på 

intervjupersonernas egna uppfattningar (Bryman, 2012). Metoden valdes för att studien 

utgår från lärarnas åsikter och uppfattningar kring betydelsen av och syftet med högläsning 

och vilket utrymme högläsning får i den dagliga undervisningen.  

Jag valde att genomföra intervjuerna tillsammans med en skribent till som också hon 

undersöker hur högläsningen används i 1-3 men med annat syfte och andra frågeställningar. 

Syftet med att genomföra intervjuerna tillsammans var att öka antalet 

undersökningsdeltagare då det visade sig vara problematiskt att finna lärare som ville 

genomföra en intervju. Tillsammans blev antalet lärare som ville vara intervjudeltagare 

större än om vi genomförde intervjuerna enskilt då vi inte fått tag på lika många 

intervjudeltagare själva. Intervjuerna utgick från elva stycken frågor med tillhörande 

följdfrågor för att få ut så mycket information som möjligt från intervjuerna. Följdfrågor 

skrevs som hjälpmedel för mig som intervjuare för att leda intervjuerna framåt men 

följdfrågor ändrades, uteslöts och lades även till under intervjuerna. Innan intervjuerna 

delade frågorna upp mellan oss intervjuare och båda två fick tillföra frågor och reflektioner 

under tiden. Se intervjufrågor i bilaga 1.  

Undersökningen grundar sig i vad lärare själva anser att högläsningen har för utrymme i 

undervisningen och vad den har för syfte. För att öka validiteten i undersökningen valdes 

intervjuer som utgick från lärarnas uppfattning om högläsning i undervisningen. Det är svårt 

att helt utesluta sina egna tankar och värderingar i studien vilket jag strävade efter att 

försöker utesluta, genom att endast fokusera på vad informanterna anser om högläsning. För 

4. 4. Metod 
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att öka reliabiliteten användes samma frågor till alla intervjudeltagare och de transkriberades 

ordagrant utifrån inspelat material.  

4.2 Forskningsetiska aspekter 

I materialinsamlingen har de fyra forskningsetiska aspekterna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, tagits hänsyn till, De fyra 

aspekterna är hämtade från vetenskapsrådet (2002). Informationskravet har tagits hänsyn till 

genom att undersökningsdeltagarna fick veta innan de tackade ja till att deltaga att jag skulle 

undersöka hur de ser på betydelsen av och syftet med högläsning. Deltagarna fick även 

möjlighet att tacka ja eller nej till att delta och kunde avbryta sin medverkan om de så 

önskade. Innan inspelning av intervjuerna fick deltagarna även godkänna att de spelades in, 

samtyckeskravet.  Undersöksdeltagarna har i undersökningen varit anonyma i allt material 

och deras namn nämns varken i inspelat material, transkribering eller i examensarbetet. Det 

nämns inte heller var lärarna i undersökningen arbetar för att minska risken att kunna veta 

vilka som är deltagare. Här har jag tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet 

innebär att materialet i undersökningen inte får delas ut och användas för kommersiellt bruk 

eller andra syften som inte är vetenskapliga vilket inte kommer att ske.  

4.3 Kriterier vid urval av informanter 

Det första kriteriet vid urval av informanter var att lärarna som väljs ut för intervju är 

verksamma lärare vid det tillfälle som intervjuerna äger rum.  

Det andra kriteriet var att lärarna som intervjuas ska arbeta som lärare i någon av 

årskurserna 1-3 då det är där undersökningens fokus ligger. 

Det tredje kriteriet för urval var att lärarna skulle använda sig av högläsning som ett 

didaktiskt redskap i sin undervisning. Anledningen till att lärarna skulle använda högläsning 

var för att undersökningen skulle utgå från vad lärarna anser att högläsningen har för syfte i 

sin undervisning vilket blir svårt om de inte använder högläsning som ett redskap.  

Det fjärde kriteriet var att skolorna där lärarna arbetar skulle variera, alla informanter skulle 

alltså inte arbeta på samma skola och alla skolor skulle inte ligga i samma kommun. 

Anledningen var att lärare på samma skola kan undervisa liknande och ha samma struktur 

när det gäller högläsning i sin undervisning.  
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4.4 Urval 

Utifrån kriterierna för urval valdes sex stycken verksamma lärare ur årskurserna 1-3. 

Lärarna valdes från tre olika kommuner och fyra olika skolor för att för att få en spridning 

mellan både olika skolor och olika kommuner. Lärarna arbetade på kommunala skolor och 

vid urvalet valdes även lärare ut med varierad yrkeserfarenhet för att få en så stor variation 

mellan informanterna som möjligt.  

4.5 Materialanalys 

Efter intervjuerna transkriberades de och för att få med både vad lärarna säger och hur de 

säger det transkriberades intervjuerna ordagrant med ord som t.ex. hm, liksom, eh osv. Efter 

transkriberingen sker en analys av materialet och de intervjufrågor som berör samma delar 

av högläsningen analyserades ihop. Det mest relevanta utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar valdes ut i analysen och delades upp i kategorier. Jag valde att ta en intervju 

i taget och sammanfattade lärarnas svar under den kategori där jag ansåg att det var relevant. 

Jag valde att kategorisera och sammanfatta lärarnas svar under fem kategorier för att lättare 

se likheter och skillnader mellan lärarnas svar. Det gjorde det även möjligt att sortera ut den 

information som var relevant i relation till undersökningens syfte och frågeställningar.  

Intervjupersonernas svar delades in i följande kategorier: 

1. Lärarnas uppfattning av högläsningens betydelse 

2. Hur högläsningen genomförs i undervisningen 

3. Tiden som ägnas åt högläsning i undervisningen 

4. Lärarnas syfte med högläsning 

5. Syftet med högläsning i förhållande till elevers språkutveckling 

Den första och andra kategorin valdes ut utifrån undersökningens syfte som är att, granska 

hur verksamma lärare ser på betydelsen av högläsning. Kategori nummer två, hur 

högläsningen genomförs i undervisningen, kopplas till hur lärarna ser på betydelsen av 

högläsning. Arbetar lärarna på ett medvetet och prioriterat sätt med högläsning kan det tyda 

på att de anser att den har stor betydelse. Den tredje kategorin kopplas till undersökningens 

första frågeställning och kategori nummer tre och fyra är relevant för den andra 

frågeställningen.  
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I resultat kommer de sex intervjuade lärarnas svar sammanställas i fem avsnitt. Resultatet 

inleds med en beskrivning av undersökningsdeltagarna (avsnitt 5.1) Därefter beskrivs 

lärarnas syn på högläsningens betydelse (avsnitt 5.2). Fortsättningsvis beskrivs vilket 

utrymme högläsning får i lärarnas undervisning (avsnitt 5.3) och därefter beskrivs vad 

lärarna anser att högläsningen har för syfte (avsnitt 5.4). Fortsättningsvis redogörs för hur 

lärarna arbetar med högläsning (avsnitt 5.5) och slutligen sammanfattas resultatet i en 

resultatsammanfattning (avsnitt 5.6).  

5.1 Undersökningsdeltagare 

I undersökningen deltog sex lärare med varierande yrkeserfarenhet. Jag har valt att inte 

använda lärarnas namn i resultatet utan betecknar dem lärare 1-6.  

Lärare 1 har arbetat som lärare i tolv år och är verksam i årskurs 2. Lärare 2 har arbetat i tio 

år och arbetar nu i årskurs 1. Lärare 3 är verksam i årskurs 1 och har arbetet som lärare i 

snart 30 år. Lärare 4 är relativt nyexaminerad och har arbetet som lärare i två och ett halvt år 

och arbetar i årkurs 1. Lärare 5 arbetar i årskurs 1 och 2 och har varit verksam i fem år.  

Lärare 6 har arbetet i tre år och arbetar nu i årskurs 3.   

5.2 Högläsningens betydelse 

Lärarna som intervjuades fick svara på frågan: 

 Anser du att högläsningen är viktig som didaktiskt redskap? 

På frågan var alla sex lärare överens om att högläsningen är ett mycket viktigt redskap i 

undervisningen. Lärare 1 anser att högläsning är viktigt och att det märks på eleverna att de 

tycker att det är en fantastisk stund som de njuter av. Läraren märker även att eleverna inte 

får högläsning i samma utsträckning hemma längre och därför är det ännu viktigare att de får 

ta del av högläsning i skolan. Lärare 2 anser att högläsningen är viktigt och lärare 3 anser att 

högläsning borde prioriteras mer än vad den gör och att det är lätt att den inte hinns med. 

Högläsning borde få ta större plats eftersom det är en så pass viktig del i elevernas 

språkutveckling. Det kommer ofta något annat emellan som anses vara viktigare för stunden 

eller som eleverna behöver göra klart. Lärare 3 förklarar: 

5. 5. Resultat 
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Vi hinner nog inte med det idag […] det vore så bra att göra färdigt det andra 

jobbet först […] det är annat som pockar på den tiden.  

Lärare 4 anser att högläsning är speciellt viktig för yngre elever som inte nått så långt i sin 

egen språkutveckling. Eleverna lägger då stor vikt på att avkoda och kan inte ta till sig hela 

innehållet. Vid högläsning får eleverna en annan läsförståelse än vid enskild läsning i yngre 

åldrar. Läraren säger att: 

När de själva läser så lägger de fortfarande så mycket fokus på att avkoda och 

så, de kanske inte har kommit så långt i sin egen läsförståelse när de själva 

läser utan det kommer man ju till när man har blivit en bättre läsare. Det blir 

som ett komplement till när de själva läser.  

Lärare 5 anser att högläsningen är viktig för att öppna upp bokvärlden för eleverna, det finns 

så många texter och böcker som eleverna inte väljer eller har förmåga att läsa själva. Lärare 

6 anser att högläsning är viktig för elever med läs- och skrivsvårigheter. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan ta till sig innehållet i olika texter genom högläsning.  

5.3 Högläsning i undervisningen 

Under intervjuerna svarade alla sex lärare att högläsning är en naturlig aktivitet i den dagliga 

undervisningen och att den används som ett didaktiskt redskap. Lärarna fick därefter svara 

mer specifikt på hur mycket tid som läggs på högläsning, under vilken del av skoldagen och 

om den är schemalagd. Hos fem av de sex intervjuade lärarna (lärare 1-5) var svaret att tiden 

för högläsning varierar och det är olika tid från dag till dag. Det finns alltså ingen 

schemalagd tid för högläsning i någon av de fem klasserna som lärarna är verksamma i vid 

intervjutillfället utan den sker vid olika tider från dag till dag. Lärare 1-5 svarade att det 

dock sker några gånger i veckan och lärare 1, lärare 3 och lärare 5 svarar att de har en vilja 

att läsa högt varje dag, men detta är inte alltid möjligt att genomföra. Lärare 1 svarar att: 

Jag försöker läsa minst några gånger i veckan. Helst skulle jag vilja läsa varje 

dag men det är inte alltid jag får till det. Men ofta, jag använder det ofta.  

Tiden vid vilken högläsning sker varierar från dag till dag hos lärare 1-5 och lärare 3 svarar 

att den oftast sker ”när det finns tid över” eller när läraren känner att det passar. Gemensamt 

för de fem lärare (lärare 1-5) som inte har högläsning schemalagt är att de oftast använder 
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högläsning som en paus, oftast före rast, före lunch, vid hemgång eller när eleverna behöver 

varva ner och lugna sig efter något annat moment. Lärare 3 svarar att: 

Det är inte alltid samma tillfälle varje dag […] vi har olika tillfällen. Oftast, 

ska jag säga, är det före en rast eller i slutet av dagen. […] som i slutet av 

dagen när de börjar bli trötta, man har haft en ganska intensiv dag.  

Lärare 6 skiljde sig från de övriga fem lärarna genom att lärare 6 använder högläsning som 

en schemalagd aktivitet varje morgon. Denna tid kan komma att ändras om det är något 

annat som kommer i vägen men då flyttas tiden för högläsning till någon annan tid under 

dagen. Högläsningen sker alltså i klassen tjugo minuter varje dag.   

Lärarna fick även frågan om de tänker medvetet på vilken tid under dagen som läggs på 

högläsning. Svaren på detta varierade mellan de sex lärarna. Lärare 1 och lärare 2 svarar att 

de inte tänker medvetet på vilken tid under dagen de läser högt och lärare 3 svarar att tiden 

för högläsning ibland är medveten beroende på vilken dag det är. Om det är en väldigt 

intensiv dag kan eleverna behöva varva ner och få lyssna till högläsning, då ses det som ett 

medvetet val av tid. Lärare 3 svarar att: 

Ibland kanske det ju bara för att det är lustfyllt, att det är en härlig stund men 

sen har vi ju mer högläsning där vi kanske jobbar inom ett visst område […] 

om det bara är det här vanliga, mysiga avsluta en dag och få sitta och lyssna, 

då kanske jag inte tänker så mycket.   

Lärare 6 har valt att lägga tjugo minuter varje morgon för att få en lugn och skön start på 

dagen. Läraren anser att genom att starta dagen med högläsning skapas en lugn miljö som 

präglar resten av dagen.   

De intervjuade lärarna fick svara på frågan om eleverna får göra något annat samtidigt som 

läraren läser högt. Även vid denna fråga blev svaren varierande mellan lärarna. Lärare 3 och 

lärare 2 svarar att högläsning görs i samband med fruktstund, lärare 5 svarade att eleverna 

ibland får måla, dock inte alltid och lärare 1 och lärare 4 svarar att eleverna mycket sällan får 

göra något samtidigt. En av anledningarna till att eleverna inte får göra något samtidigt 

svarar lärare 1 är för att ”eleverna ska lära sig att bara lyssna och att koncentrera sig”. Alla 

elever klarar inte att göra något samtidigt som de lyssnar.  
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5.4 Syfte med högläsning 

De sex lärare som intervjuades fick följande frågor kring syftet med högläsning i 

undervisningen:  

 Varför använder du högläsning i undervisningen? 

 Vilket syfte anser du att högläsningen har för elevers språkinlärning?  

Svaren på frågan varför lärarna använder högläsning i undervisning varierade bland de sex 

lärarna men några svar var gemensamt hos flera. Gemensamt för lärare 1, lärare 2 och lärare 

5 var att de använde högläsning för att göra eleverna nyfikna på böcker och skapa en känsla 

av att läsning är roligt. Ett gemensamt svar hos lärare 1, lärare 3, lärare 4 och lärare 6 var 

även att syftet med högläsningen i undervisningen var att den bidrar till att eleverna får ett 

ökat ordförråd samt att det bidrar till elevernas läsförståelse och till elevernas 

språkutveckling. Utöver de gemensamma svar som nämnts ovan varierade lärarnas svar 

betydligt kring deras syfte med högläsning och därför redogörs vidare lärarnas svar separat.  

Lärare 1 svarade att anledningen till varför högläsning används i undervisningen är för att 

klassen får en gemensam upplevelse genom att de läser en text tillsammans. Lärare 1 

förklarar att: 

Du kan ju få en gemensam upplevelse när du väljer en bok  […] och så vill 

man ju liksom få de att bli nyfikna på böcker och inse att läsning är ju jättekul, 

att man blir sugen på att läsa själv.  

Lärare 1 svarar även att högläsning används för att det går att välja böcker som man vill att 

de ska få höra men som de inte hade valt själva. 

Lärare 2 anser att högläsning används i undervisningen för att eleverna lär sig att skapa inre 

bilder och att de får ta del av texternas handling på ett sätt som de ännu inte klarar av att 

göra själva. Högläsning är positiv i undervisningen för att eleverna ska få höra olika genrer. 

Syftet med högläsning för elevernas språkutveckling är för att genom att läsa texter högt ges 

eleverna möjlighet att höra betoningar, satsmelodi och hur språket är uppbyggt.  

Lärare 3 ansåg att högläsning bidrar till att eleverna får en lugn och skön stund och eleverna 

skapar inre bilder som de sedan kan ha användning av i övrig undervisning. Högläsning 
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bidrar även till att eleverna får höra om olika händelser som handlar om andra, till exempel 

djur eller andra barn. Lärare 3 förklarar att: 

De får ju höra om andra, det kan handla om barn, om djur, olika händelser i 

tillvaron som kan göra att det underlättar för dem att bearbeta vissa saker 

faktiskt, det kan ju handla om känslor, det kan handla om relationer. 

Lärare 3 anser att högläsning bidrar till elevernas egen språkutveckling genom att de får höra 

en helhet av språket och det är viktigt att de får höra högläsning i skolan då läraren anser att 

eleverna inte får samma mängd läsning i hemmet längre.  

Lärare 4 menade att högläsning bidrar till att eleverna lär sig göra koppling mellan texter 

och lär sig uttrycka och förklara hur de tänker. Högläsning bidrar till att eleverna utvecklar 

en förmåga att formulera sig. Genom att samtala kring texterna får eleverna en annan 

förståelse för texten än om de hade läst den själva och de lär sig att läsa mellan raderna. 

Lärare 5 svarade att genom att läsa högt får eleverna träna på att koncentrera sig och får en 

skön och avkopplande stund. De får även ta del av olika typer av böcker och de får 

inspiration till hur en berättelse är uppbyggd.  

Lärare 6 ansåg att högläsning bidrar till elevernas egen läsning genom att de får höra hur 

språket är uppbyggt med bland annat betoning på ord och hur man gör en paus vid punkter. 

Eleverna får även höra olika ord i olika sammanhang. Läraren ansåg även att högläsning 

gynnar flerspråkliga elevers språkutveckling.  

5.5 Innan, under och efter högläsningen 

Under intervjuerna fick lärarna svara på frågor kring hur de arbetar med högläsning i 

undervisningen och om de kopplar högläsningen till den övriga undervisningen. Svaren 

kring arbetet med högläsning varierade något men det fanns några delar som majoriteten av 

lärarna använde. Bland annat svarade lärare 1, lärare 4 och lärare 6 att de under tiden de 

läser stannar och diskuterar svåra ord med eleverna och frågar vad olika ord betyder just för 

att öka deras ordförråd. Alla sex lärare svarade att de arbetar med högläsning på något sätt, 

mer än att de endast läser texterna och när boken är slut så är arbetet kring den färdigt. Dock 

varierade arbetet från gång till gång, beroende på vilket syfte högläsningen hade och vilken 

text det var som lästes högt.  
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Lärare 1, lärare 2, lärare 4 och lärare 5 valde att ta upp ”En läsande klass” (2016) som ett 

material som används i samband med högläsning. Hur materialet användes och i vilken 

utsträckning varierade dock mellan lärarna och mellan skolorna. I en av de skolor som 

besöktes, där lärare 2 och lärare 5 arbetade, använde ”En läsande klass” i stor utsträckning 

och hade arbete med materialet schemalagt varje vecka där eleverna fick arbeta med 

högläsningstexter väldigt grundligt. Hos lärare 1 fanns materialet med i bakhuvudet hos 

läraren och läraren hade tagit till sig materialet men omarbetat det för att passa sitt eget sätt 

att undervisa. Lärare 4 arbetade med materialet men hade precis börjat med det i årskurs 1 

och det skulle följa med eleverna i kommande årskurser.  

Utöver att stanna upp och diskutera svåra ord med eleverna svarade även lärare 1 att arbetet 

med högläsning varierar från gång till gång. Vid högläsning får eleverna oftast sätta sig 

skönt, lyset släcks och de får endast lyssna till texten och läraren använder rösten för att 

fånga elevernas intresse. Vid andra tillfällen kan högläsningen ha ett större utrymme och 

eleverna får till exempel måla vilka inre bilder de fick under högläsningen. Lärare 1 väljer 

även att mycket sällan visa eleverna bilderna i boken för att eleverna själva ska skapa bilder. 

I klassen används högläsning separat från övrig undervisning och kopplas sällan till det som 

eleverna arbetar med i andra ämnen.  

Lärare 2 arbetar inte med högläsningen mycket mer än att läsa texterna högt. Läraren 

försöker dock välja böcker som kopplas till det som eleverna arbetar med i den övriga 

undervisningen. Läraren försöker att läsa texterna innan de ska läsas inför klassen för att 

undersöka om de kommer att passa gruppen. Lärare 2 arbetar även på den skola där ”En 

läsande klass” har ett stort utrymme och har tagit stor plats i arbetet med högläsning. 

Lärare 3 svarade att arbetet med högläsning sker på olika sätt men det vanligaste är att 

högläsning sker för att det ska vara lustfyllt och därför läser läraren bara texten och låter bli 

att arbeta så mycket mer med den. När texten är färdigläst får eleverna svara på vad de 

tyckte var bra med boken, vad som var mindre bra och om de skulle vilja läsa den igen. Vid 

andra mer specifika tillfällen där syftet är att eleverna ska få en förståelse för texten sker det 

samtal kring olika ämnen som texten tar upp och eleverna kan få rita bilder eller skriva 

meningar kopplat till texten. Högläsningen är ibland kopplad till övrig undervisning, men 

inte alltid.  
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Lärare 4 använder främst diskussion vid svåra ord och arbete med ”En läsande klass”. 

Läraren arbetar även med vissa samtal kring olika händelser i texterna som läses högt. 

Arbetet med högläsning följer inte något mönster utan är olika från gång till gång. Texterna 

som ska vara till högläsning försöker läraren läsa själv först för att kunna stanna vid ord som 

anses vara svåra och diskuterar där det anses behövas av olika anledningar.  

Lärare 5 och lärare 6 gör inget större arbete kring högläsning förutom diskussion vid svåra 

ord och samtal efter högläsningen. Lärare 5 arbetar på skolan där ”En läsande klass” tar det 

största utrymmet för boksamtal och diskussioner kring texter. Högläsningen kopplas inte 

alltid till den övriga undervisningen men läraren försöker göra det i den utsträckning som är 

möjlig.    

5.6 Resultatsammanfattning 

Syftet med undersökningen var att undersöka betydelsen av högläsning. Samtliga lärare 

ansåg att högläsning är ett mycket viktigt didaktiskt redskap och lärarna använde sig av 

högläsning som metod i undervisningen. Undervisningen kring högläsning var främst 

diskussion med eleverna vid svåra ord eller arbete med ”En läsande klass”. 

Svaren mellan lärarna visade sig variera och på första frågeställningen, vad anser lärare att 

högläsning får för utrymme i den dagliga undervisningen, blev svaret att den sker ofta men 

att den sällan är schemalagd. Tiden som högläsningen sker var varierande och skedde oftast 

när det fanns en stund över eller innan rast. Endast lärare 6 visade sig ha högläsning 

schemalagd 20 minuter varje dag.  

På andra frågeställningen, vilket syfte anser verksamma lärare att högläsning har för elevers 

språkutveckling, skiljde sig svaren åt. Lärarna hade olika syften med högläsningen som till 

exempel att den ska bidra till ett ökat läsintresse, ökat ordförråd, en gemensam upplevelse, 

att eleverna får höra texter de inte skulle välja själva, olika genrer, hur språket är uppbyggt, 

skapa inre bilder, formulera sig eller för att få en lugn och avkopplande stund. 
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Diskussionen inleds med en metoddiskussion där undersökningens metod diskuteras (avsnitt 

6.1). Därefter diskuteras undersökningens resultat i relation till bakgrunden (avsnitt 6.2) och 

avslutningsvis sammanfattas diskussionen (avsnitt 6.3). 

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med undersökningen var att undersöka lärares syn på betydelsen av högläsning vilket 

krävde reflekterande och utförliga svar vilket gjorde att metoden blev en kvalitativ 

undersökning med semistrukturerade intervjuer. En kvantitativ studie med enkätfrågor 

valdes bort på grund av att möjligheten att ställa följdfrågor och få en diskussion med 

informanterna försvinner vid enkätfrågor till skillnad från vid en semistrukturerad intervju 

där friheten att ställa följdfrågor och föra en diskussion ökar (Bryman, 2013).  

Inför intervjuerna valdes sex lärare ut. En svårighet som uppkom vid valet av att välja lärare 

som skulle intervjuas var att hitta lärare som är intresserade av att delta i undersökningen. 

Jag valde därför att gå ihop med en annan skribent som skriver om högläsning i årskurserna 

1-3, men med ett annat syfte och andra frågeställningar, för att utöka möjligheten att finna 

villiga intervjudeltagare. Vi mailade ett antal skolor i närområdet utan några resultat. Därför 

valde vi att höra av oss till lärare som vi hade någon anknytning till vilket visade sig vara 

enklare. Detta resulterade i att vi fick tag på sex stycken lärare tillsammans. I studien deltar 

sex stycken lärare vilket är en mycket liten del av Sveriges lärarkår. Studien hade behövt 

genomföras på ett större antal lärare för att kunna generaliseras men studien visar en del av 

hur det ser ut bland verksamma lärare.  

Vid första intervjun visade det sig att några av mina frågor vävdes in i varandra och några 

frågor var irrelevanta i relation till undersökningens syfte. I och med valet av att använda 

semistrukturerade intervjuer där det är större frihet att använda följdfrågor och föra en 

diskussion fick jag ändå ut mycket av intervjun. Ett alternativ hade varit att använda första 

intervjun som en pilotstudie men på grund av svårigheten att finna lärare och att jag ansåg 

att jag fick en bra intervju trots revidering av frågor valde jag att ha med den i resultatet. De 

kommande intervjuerna där frågorna hade reviderats visade sig blev ett bättre flyt och jag 

fick mer uttömmande och relevanta svar.  

6. 6. Diskussion  
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Intervjuerna spelades in efter samtycke med berörda lärare vilket visade sig vara positivt. 

Att jag valde att spela in intervjuerna ledde till att jag inte behövde fokusera på att skriva 

ned vad som sades och all fokus kunde ligga på att genomföra intervjun och få reflekterande 

och uttömmande svar kring högläsning.  

6.2 Resultatdiskussion  

Jag valde att i undersökningen inspireras av den sociokulturella teorin och kopplade 

högläsning främst till aspekter rörande elevers språkutveckling i ämnet svenska. Den 

sociokulturella teorin kan kopplas till högläsning på olika sätt, bland annat genom att en bok 

kan ses som ett medierade verktyg för att tänka, kommunicera och lära (Säljö, 2010) vilket 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011).  

En del i undersökningens syfte var att granska vilken betydelse verksamma lärare anser att 

högläsningen har i verksamheten. Samtliga lärare svarade mycket tydligt att högläsning är 

betydelsefull och viktig i undervisningen. Jag valde även att ställa frågor kring hur lärarna 

arbetar med högläsning för att undersöka om de arbetar med den på ett prioriterat sätt. 

Genom intervjuerna visade det sig att högläsning oftast är en fristående del som sker separat 

från övrig undervisning. Det sker oftast inte heller några mer avancerade och genomarbetade 

lektioner kopplade till högläsningen utan det handlar främst om att läsa en text och stanna 

upp och diskutera svåra ord. Eftersom samtliga lärare anser att högläsning har stor betydelse 

är det märkligt att det inte sker mer arbete innan, under och efter högläsningen och detta 

anser jag är ett tecken på att den inte är en prioriterad del i undervisningen. Eftersom lärarna 

anser att den är mycket viktig och betydelsefull i undervisningen är det märkligt att den inte 

är mer prioriterad i deras planering och genomförande. 

Flera av lärarna i studien väljer att svara att syftet med högläsningen är att de kan välja 

böcker som eleverna inte skulle välja själva, de kan läsa svårare texter än vad eleverna själva 

ännu klarar av samt att eleverna får höra ord som de inte har hört tidigare. Lärare 2 beskriver 

att ”dom kanske inte riktigt kommer in i handlingen när de läser själva, nybörjarläsare”. 

Genom att ha analyserat undersökningen genom ett sociokulturellt perspektiv kan dessa svar 

kopplas till Vygotskijs tanke om den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2010) där i detta 

fall lärarna väljer att utveckla eleverna genom att välja texter som ligger i elevernas 

närmaste utvecklingszon. Fox (2013) nämner denna positiva aspekt av högläsning. Hon 

skriver att för elever som inte nått en hög språklig nivå är det enklare att förstå och 
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tillgodogöra sig en text som de får höra genom högläsning. Detta bidrar bland annat till att 

eleverna får höra nya ord.  

Syftet med undersökningen är även att granska vilket utrymme lärarna anser att 

högläsningen har i undervisningen och den första frågeställningen i undersökningen är:  

 Vad anser lärare att högläsning får för utrymme i den dagliga undervisningen? 

Skoog (2012) framhåller i sin forskning att högläsning inte får något större utrymme i 

undervisningen och att det ofta är ett fristående inslag, separerat från övrig undervisning. 

Copenhaver (2001) menar att högläsningen måste få uppta en betydelsefull del i 

undervisningen för att den ska kunna nå de positiva effekter som den har möjlighet att göra. 

Genom intervjuerna där jag undersöker hur verksamma lärare använder sig av högläsningen 

i undervisning visade det sig att endast en av sex lärare har högläsning som en schemalagd 

aktivitet samt att den sällan är kopplad till den övriga undervisningen. Samtliga lärare 

hävdar däremot att högläsning är väldigt viktig som didaktiskt redskap och anser att den är 

mycket viktig i deras dagliga undervisning. Vad hänger det då på att den inte får ta en mer 

betydelse full plats i undervisningen? Varför är högläsning inte en schemalagd aktivitet och 

prioriterad i relation till övrig undervisning om lärare själva anser att den är viktig för 

elevernas språkutveckling? Lärare 3 anser att det är tiden som är problemet och att det är så 

mycket annan undervisning som prioriteras innan högläsningen. Läraren förklarar att:  

Vi hinner nog inte med det idag […] det vore så bra att göra färdigt det andra 

jobbet först […] det är annat som pockar på den tiden.  

Copenhaver (2001) anser att högläsning måste ske vid en tid under dagen där eleverna är 

mottagliga för att inhämta ny kunskap. Fem av sex intervjuade lärare har inte högläsning 

schemalagt utan den sker när det finns tid över, oftast före rast, före lunch eller sista stunden 

på dagen. Dessa tider på dagen anses av lärarna vara den tid som eleverna inte är mottagliga 

för att lära något nytt och därför väljer de att lägga högläsning vid dessa stunder. 

Copenhaver (2001) anser att vid dessa tillfällen når inte högläsning de positiva effekter den 

har möjlighet att göra för elevernas språkutveckling. Trots detta visar min studie att det ofta 

är den tiden som högläsning används i undervisningen och även vid VFU har jag sett att 

högläsning ofta väljs bort och det är annan undervisning som anses viktigare och prioriterad. 

Anledningen till varför högläsning sker före raster eller när eleverna börjar tappa 

koncentrationen kan vara att högläsning är den undervisningsform som faktiskt lämpar sig 
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vid de tillfällena i relation till annan undervisningsform som till exempel en 

matematikgenomgång. Det som är intressant blir då frågan vad lärarna anser att syftet med 

högläsning är? Är syftet att göra något avslappnande på de stunder där eleverna är trötta 

eller är högläsningen ett viktigt redskap för elevernas egen språkutveckling?  

Den andra frågeställningen i undersökningen är: 

 Vilket syfte anser verksamma lärare att högläsning har för elevers språkutveckling? 

Att högläsning har en positiv inverkan på elevers språkutveckling i årskurserna 1-3 är ett 

flertal forskare (Johnston, 2016; Fast, 2007; Trelease, 1989; Fox, 2013; Kindle, 2009) 

överens om, vilket det visade sig att även alla sex intervjuade lärare var medvetna om på 

varierande sätt. Däremot var syftet med högläsning för elevernas språkutveckling mellan de 

olika lärarna varierande och varför de använder högläsning i undervisningen skiljde sig åt. 

Jönsson (2007) framhåller vikten av att lärare har tänkt kring varför de använder högläsning 

i undervisning och vad syftet är. Detta bidrar till att högläsning kan nå det som lärarna anser 

att den ska göra. Hos tre av lärarna framkom det att de använder högläsning i sin 

undervisning för att skapa ett intresse hos eleverna och för att få dem att vilja läsa själva. 

Högläsning skapar även en känsla av att böcker är roligt och lärorikt för eleverna. Denna 

anledning till att använda högläsning i undervisningen nämner även Trelease (1989) och 

Fast (2007) som en positiv effekt.  

Ett annat återkommande syfte med lärarnas högläsning är att den bidrar till att öka elevernas 

ordförråd. Detta har forskning visat att den bidrar till. Genom högläsning kan eleverna ta till 

sig ord som inte är lika vanligt förekommande att de möter i sin vardag. Högläsning bidrar 

till ett ökat ordförråd genom att lärare stannar upp i texten och diskuterar ord och ställer 

frågor (Johnston, 2016; Kindle, 2009). Genom undersökningen visade det sig att detta är 

något som sker i undervisningen och fyra av sex lärare stannar upp under högläsningen och 

diskuterar svåra ord med eleverna.  

Lärarnas svar kring syftet med undervisningen var mycket varierande och det framkom en 

mängd olika anledningar till varför de använder högläsning. Dock var det bara lärare 6 som 

varje dag prioriterar högläsning och som har den schemalagd. Forskning (Copenhaver, 

2011) har visat att det är viktigt att den är prioriterad om den ska kunna nå alla de effekter 

som den kan nå. Dock svarar flera lärare att syftet med högläsningen är för att eleverna ska 
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få en skön och avkopplande stund där de endast får lyssna och ta till sig en text genom att 

läraren läser högt. Om detta är högläsningens syfte anser jag att det inte borde vara något 

problem med att den inte är schemalagd och sker när eleverna är mindre mottagliga för 

inhämtande av kunskap. Som till exempel förklarade lärare 3 att: 

Ibland kanske det ju bara för att det är lustfyllt, att det är en härlig stund men 

sen har vi ju mer högläsning där vi kanske jobbar inom ett visst område […] 

om det bara är det här vanliga, mysiga avsluta en dag och få sitta och lyssna, 

då kanske jag inte tänker så mycket.   

Om syftet däremot är att eleverna ska utveckla ordförrådet, läsförståelse, språkets struktur 

eller att de ska få syn på olika genrer anser jag med stöd av forskning att högläsningen borde 

prioriteras mer och användas vid ett mer medvetet valt tillfälle under skoldagen.  

En intressant del i undersökningens resultat var lärarnas val att ta upp ”En läsande klass” 

(2016) i diskussionen kring högläsning. I två fall hade materialet mer eller mindre tagit över 

arbetet med högläsning i undervisningen och två av lärarna använde materialet men hade 

omarbetat det för att passa in i deras undervisning. Materialet har fått en hel del kritik och 

har visat sig inte har någon tydlig redovisad anknytning till forskning (Damber & Nilsson, 

2014) trots att det nämns på deras hemsida. Flera av de intervjuade lärarna beskriver att 

syftet med högläsning är för att skapa läsglädje, ett intresse för läsning och ett engagemang 

hos eleverna. Damber & Nilsson (2014) framhåller att det är just de aspekterna som 

materialet ”En läsande klass” inte bidrar till i elevernas språkutveckling. Att materialet 

skickades ut till alla skolor och fanns gratis på internet gjorde att skolor i landet tog till sig 

materialet snabbt. En positiv aspekt av materialet som jag kan tycka som de nämner på sin 

internetsida (En läsande klass, 2016) är det faktum att syftet är att lyfta arbetet med 

läsförståelse på agendan vilket den uppenbarligen har gjort då fyra av sex lärare valt att 

arbeta med materialet och väljer att nämna det i en intervju kring arbete med högläsning. 

6.3 Diskussionssammanfattning  

Under metoddiskussionen diskuterades svårigheter som uppstod under undersökningen 

vilket främst var möjligheten att få tag på undersökningsdeltagare. Metoden var en kvalitativ 

undersökning med semistrukturerade intervjuer där anledningen till metodvalet var att få en 

bra diskussion med möjlighet att få lärares syn på högläsning i deras undervisning.  
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I resultatdiskussionen diskuteras undersökningens resultat i förhållande till tidigare forsning 

och sociokulturell teori. Resultatet visade att samtliga lärare använder sig av högläsning ofta 

och tycker att den är ett betydelsefullt didaktiskt redskap. Detta visar sig dock inte i hur de 

använder sig av den i undervisningen då endast lärare 6 har den schemalagd och övriga läser 

oftast högt ”när det finns tid över” eller innan rast. Anledningen till detta kan vara bristande 

tid och att annat är mer prioriterat än högläsning. Alla sex lärare visade sig ha ett syfte med 

sin högläsning men på varierande sätt. De olika syften som lärarna hade med högläsningen 

var även forskning överens om att den bidrar positivt till. Högläsningen kopplas även till den 

sociokulturella teorin där en bok kan ses som ett medierade verktyg för att tänka, 

kommunicera och högläsning kan ses som en möjlighet att utveckla eleverna i ”deras 

närmaste utvecklingszon”.  
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Genom studien av lärares åsikter kring högläsning i undervisning framkom det att de anser 

att högläsning har en stor betydelse i deras undervisning men att den inte får det utrymme 

hos alla lärare som är önskvärt. Vidare forskning skulle kunna beröra hur högläsning skulle 

kunna genomföras mer prioriterat i undervisning för 1-3. Intressant hade även varit att 

undersöka vad det skulle få för betydelse för elevernas språkutveckling och för övrig 

undervisning om högläsning hade en mer prioriterad plats på schemat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 7. Avslutande ord  
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Bilaga 1: 

Examensarbete - intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken årskurs arbetar du i nu? 

3. Använder du dig av högläsning i undervisningen? 

4. När använder du högläsning? 

– Hur ofta? 

– Vilken tid under skoldagen?  

– Alltid samma eller olika tider? 

– Gör eleverna något annat samtidigt som du läser högt? Frukt? Målar? 

5. Varför använder du högläsning i undervisningen? 

6. Vad anser du att högläsningen har för betydelse för elevers språkinlärning? 

7. Anser du att högläsningen är viktig som didaktiskt redskap? 

– Varför? Varför inte? 

8. Hur arbetar du med högläsning i klassrummet? 

– Varför väljer du just det arbetssättet? 

– Tänker du medvetet på val av metod vid högläsning? 

– Hur kan en högläsningslektion se ut? 

9. I vilka ämnen använder du högläsning? 

10. Hur väljer du ut böcker till högläsningsstunderna?  

– Påverkar valet av högläsningsbok högläsningen? 

11. Har du något annat att tillägga om högläsning?  

 


