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Sammanfattning 
Studien behandlar lärarens 

högläsning i årskurserna 1-3. Syftet är 

att undersöka vad lärare med lång 

respektive kort erfarenhet inom yrket 

anser att högläsning har för betydelse 

i undervisningen. Undersökningen 

ska även beröra varför lärare 

använder sig av högläsning i 

undervisningen samt hur de arbetar 

med högläsning.  

Studien är en kvalitativ studie och utgår 

ifrån den sociokulturella teorin. Tre lärare 

med lång erfarenhet och tre lärare med 

kort erfarenhet inom yrket intervjuades. 

Resultatet visar att samtliga lärare anser 

att högläsning är en viktig del i 

undervisningen.  Lärarna ger varierande 

svar kring varför de använder sig av 

högläsning samt hur de arbetar med 

högläsning. Resultatet är liknande oavsett 

lärarnas erfarenhet inom yrket.  

 

Abstract 
This study discusses teachers read-aloud 

in primary school. The aim with the study 

is to examine how teachers with long as 

opposed to short teacher experience value 

the importance of reading aloud in 

school. The study examines why and how 

teachers use reading aloud. The study is 

qualitative and based on the sociocultural 

theory. Three teachers with long, and 

three with short teacher experience 

participated in the interviews. The results 

show that all teachers find reading aloud 

important in school. The answers to why 

and how teachers use reading aloud 

varies. The difference between teachers 

with long and short experience does not 

differ. 
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1. Inledning 

Högläsning är en aktivitet som ofta sker i klassrum i förskoleklass upp till trean 

(Kindle, 2009). Genom att läsa högt i skolan skapas en gemenskap i klassrummet 

och en interaktion kring boken sker (Körling, 2012). Högläsning kan kopplas till 

den sociokulturella teorin där lärandet sker genom samtal och interaktion med 

andra (Gibbons, 2011). Forskning pekar på att läraren bör fundera över hur mycket 

tid som ska ägnas åt högläsning beroende på elevgrupp (Copenhaver, 2001). Elever 

som lyssnar till mycket högläsning får en minskad läsförmåga i förhållande till 

elever som inte lyssnar till mycket högläsning (Lane & Wright, 2007).  

I de aktuella styrdokumenten framkommer det inte att högläsning ska vara en del av 

den dagliga undervisningen. Läraren ska utforma undervisningen så att alla elever 

når kunskapskraven (Skolverket, 2011b). I styrdokumenten finns flera olika 

aspekter som eleverna kan få ta del av när läraren högläser. De aspekter som 

högläsning kan bidra med är bland annat till att eleverna får ett ökat ordförråd 

(Kindle, 2009) och kunskap kring olika typer av texter så som olika genrer (Lane & 

Wright, 2007). Eleverna kan även få en ökad läsförståelse vid diskussion kring 

innehållet i boken (Trelease, 1989). För att högläsningen ska bli effektiv för 

elevernas språkutveckling bör läraren planera sin högläsningslektion (Johnston, 

2016). 

Denna studie kommer att beröra högläsning i årskurserna 1-3 då det är en aktivitet 

som sker i många klassrum. Studien ska behandla vilken betydelse lärare med lång 

respektive kort erfarenhet inom yrket anser att högläsning har i undervisningen. 

Studien kommer även beröra varför lärare använder sig av högläsning i 

undervisningen samt hur de arbetar med högläsning. Anledningen till varför studien 

ska behandla lärare med lång respektive kort erfarenhet inom yrket är för att se om 

högläsning används lika ofta oavsett hur länge lärare har varit verksam.  

Studien inleds med en bakgrund där en redogörelse för högläsning görs, 

högläsningens effekter för elevers lärande, arbete med högläsning, skolans uppdrag 

samt teorier (avsnitt 2). Därefter redovisas studiens syfte och frågeställningar 

(avsnitt 3). I metodavsnittet görs en beskrivning på kvalitativ intervju, urval, 

genomförande samt forskningsetiska principer (avsnitt 4). I avsnitt 5 redovisas 
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resultatet. Resultatet är indelat utifrån lärare med kort erfarenhet respektive lång 

erfarenhet. Rubrikerna behandlar: när lärarna högläser, varför lärarna högläser samt 

vilken betydelse de anser att högläsning har, hur de arbetar med högläsning samt 

val av högläsningsbok. Diskussionen inleds med metoddiskussion och därefter en 

resultatdiskussion (avsnitt.6). Avslutningsvis görs en sammanfattning av 

studien(avsnitt.7). 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av högläsning (kap 2.1). Därefter görs en 

redogörelse för vilka effekter högläsning har för elevers lärande (kap 2.2). Vidare 

görs en beskrivning på hur läraren kan arbeta med högläsning för att göra elevernas 

lärande så effektivt som möjligt (kap 2.3). Fortsättningsvis kopplas högläsning till 

de aktuella styrdokumenten (kap 2.4). Avslutningsvis beskrivs den sociokulturella 

teorin som kopplas till högläsning (kap. 2.5). 

2.1 Högläsning 

Den högläsning som denna undersökning kommer att beröra är lärarens högläsning 

som sker i klassrummet i årskurserna 1-3. Kindle (2009) beskriver att högläsning är 

en aktivitet som oftast sker i klassrummen i årskurs 1-3. Westlund (2009) 

framhåller att läraren bör högläsa för eleverna varje dag. Högläsning bör användas i 

den dagliga undervisningen under hela grundskolan (2009). När läraren högläser 

skapas en gemenskap mellan eleverna och läraren och det sker ett samspel mellan 

boken och eleverna, samt ger eleverna en förståelse för vad läsning innebär. 

Högläsning skapar en gemensam berättelse i klassrummet (Körling, 2012). Enligt 

Körling (2012) är ”Högläsning […] inte att tala. Högläsning är att tala skriftlikt” 

(Körling, 2012, s.6). Samtidigt finns det forskning som pekar på att läraren bör 

fundera över hur mycket tid som ska ägnas åt högläsning. Läraren bör fundera över 

vad tiden till högläsning ger för elevernas språkutveckling samt vad målet med att 

högläsa är. Alla elever har olika förutsättningar och tiden som ska ägnas åt 

högläsning kan variera beroende på elevgrupp (Copenhaver, 2001). Lane & Wright 

(2007) beskriver att elevernas individuella läsförmåga försämrades i de klasser där 

högläsning fick mycket utrymme i undervisningen i förhållande till de klasser där 

högläsning inte används i lika stor grad. Eleverna ägnar mindre tid till att läsa 

individuellt och lyssnar mer till högläst text, vilket minskar deras läsförmåga (Lane 

& Wright, 2007).  
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2.2 Högläsningens effekter för elevers lärande 

Tidigare forskning visar att högläsning bidrar till elevernas språkutveckling. Genom 

att läraren högläser för sina elever får de bland annat ett ökat ordförråd. Detta 

inbegriper att de lär sig nya begrepp när läraren stannar upp och diskuterar sådana 

med eleverna (Kindle, 2009) samt att de får förståelse för ord som inte endast 

används i det vardagliga talet (Trelease, 1989; Lennox, 2013). Elevernas utveckling 

av ordförrådet kan påverkas av hur stort ordförråd läraren har samt vilken typ av 

bok läraren väljer. Lärare med ett väl utvecklat ordförråd väljer böcker som har ett 

varierat språk och varierande begrepp (Corrigan, 2011).  

Läraren kan anpassa sitt val av högläsningsbok beroende på vad läraren vill att 

eleverna ska lära sig (Lane & Wright, 2007). Genom att variera utbudet av 

högläsningsböcker får eleverna en bredare kunskap kring olika typer av genrer 

(Lane & Wright, 2007; Körling, 2012). Eleverna får även kunskap kring hur språket 

är uppbyggt när de lyssnar till högläsning (Körling, 2012).  

För att skapa en god läsförståelse hos eleverna är högläsning ett bra hjälpmedel. 

Genom diskussion vid högläsningen får eleverna en förståelse för vad boken handlar 

om. Den individuella läsningen får en stöttning av högläsningen då eleverna får ett 

intresse av läsning via högläsningen (Trelease, 1989). Eleverna kan få en bättre 

förståelse för en bok vid högläsning än vad de skulle få vid individuell läsning. När 

eleverna lyssnar till en text får de bland annat kunskap om grammatiken och språket 

(Fox, 2013). Eleverna får även lära sig att lyssna (hörförståelse) när högläsning görs 

(Westlund, 2009). Det finns flera faktorer som kan påverka om högläsningen blir 

effektiv för elevernas lärande. Det är bland annat den pedagogiska kunskapen som 

läraren har, vilken bok läraren väljer samt interaktionen kring boken. Att läsa högt 

för sina elever kan skapa ett intresse för att läsa och skriva, eleverna kan även bli 

bättre på att läsa individuellt när de får lyssna till en högläst text (Lennox, 2013). 

Genom att högläsa för eleverna kan läraren förmedla känslan av att läsning och 

böcker är roligt. Högläsning skapar en gemenskap i klassrummet då eleverna delar 

sina tankar och funderingar med varandra (Jönsson, 2007). 

Litteratur är en viktig del i barns lärande. Genom att lyssna till olika typer av 

litteratur får eleverna inre bilder. Tänkandet som sker inom litteraturen bearbetas bäst 
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med andra. Att läsa för barn är nödvändigt för att ge dem ett intresse för böcker och 

för att läsa (Chambers, 1987). Högläsning i klassrummet kan hjälpa eleverna in i 

bokvärlden. När eleverna lyssnar till en högläst text skapar de föreställningsvärldar 

som kan komma att ändras under högläsningens gång. Genom högläsning får 

eleverna chans att reflektera över sina tankar och samtala kring dem med andra 

(Stensson, 2006). När läraren högläser får eleverna chans att göra inferenser. 

Inferenser innebär att läsaren kopplar texten till sina egna inre bilder och erfarenheter 

(Stensson, 2006). Läsaren får en förståelse för det som står ”mellan raderna” i texten. 

Med hjälp av tidigare erfarenheter och inre bilder tolkar läsaren texten. Genom att 

läraren ställer frågor till eleverna där svaret inte står i texten, kan eleverna läsa 

”mellan raderna” och göra inferenser (Westlund, 2009).  

 

2.3 Arbete med högläsning 

Inom forskningen finns olika förslag på hur läraren kan arbeta med högläsning i 

undervisningen i syfte att skapa en effektiv högläsningslektion. Ett sätt är att låta 

högläsningen ske när eleverna är utvilade och redo för att inhämta kunskap, detta 

för att elevernas lärande ska bli så effektivt som möjligt (Copenhaver, 2001). Enligt 

Johnston (2016) bör läraren planera sin lektion genom att använda sig av strategier 

för att göra högläsningen effektiv för elevernas lärande. Detta kan göras genom att 

till exempel förbereda frågor som läraren ställer till eleverna under läsningen. Ett 

exempel på en fråga är: Vad tror ni kommer att hända? Genom att ställa öppna 

frågor får eleverna chans att reflektera över texten och detta kan leda till en bättre 

läsförståelse. Denna typ av strategi kan eleverna ha nytta av i sin individuella 

läsning (Johnston, 2016). Eleverna blir medvetna om sina inre tankar och bilder när 

läraren ställer öppna frågor kring texten. En strategi som eleverna kan få ta del av 

med hjälp av lärarens högläsning är att läraren stannar upp och tänker högt 

(Stensson, 2006). Genom att läraren säger ”detta förstår jag inte. Jag måste läsa om 

det här stycket” (Stensson, 2006, s.122) eller ”Vad betyder detta […] Jag måste se 

efter vad som stod i början på kapitlet (Stensson, 2006, s.122), får eleverna en 

modell för hur de kan göra i sin individuella läsning när de inte förstår vad de har 

läst.  
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Samtal kring den höglästa texten bör ske före, under och efter högläsningen. Med 

hjälp av parsamtal får alla elever chans att prata och dela sina tankar samt vara 

aktiva. Genom att ställa frågor före läsningen och under läsningen får tänkandet ett 

mer djup och eleverna får dela sina tankar med varandra (Stensson, 2006).  

Vid högläsning bör läraren vara medveten om de svårigheter som finns med att läsa 

högt. Alla elever skapar inte inre bilder och alla elever kommer inte ihåg vad boken 

handlade om senast den lästes. När läraren stannar upp och ställer frågor är det inte 

säkert att alla elever vet vad de ska säga. Vissa elever har svårt att följa med när 

läraren högläser och detta kan bero på bokvalet, koncentrationssvårigheter eller att 

eleven inte förstår på grund av språksvårigheter (Stensson, 2006). Det är lättare att 

förstå en bok om eleverna kan göra egna kopplingar till texten utifrån sina egna 

erfarenheter. Om en bok handlar om något som eleverna inte kan koppla till sina 

egna erfarenheter blir det svårt för dem att göra kopplingar till boken och få en 

förståelse för innehållet (Stensson, 2006).  

För att skapa en lyckad högläsningsstund bör läraren tänka över sitt val av 

högläsningsbok. En högläsningsbok bör vara intressant för eleverna för att de ska 

vara engagerade under högläsningsstunden. Läraren måste fundera över vad målet 

med högläsningsstunden är och anpassa valet av högläsningsbok utefter det 

(Johnston, 2016). Läraren kan välja att läsa böcker med olika genrer så som komedi 

eller action. Läraren kan även variera utbytet av texttyper så som en berättande text, 

beskrivande text eller en faktatext. Valet av högläsningsbok bör anpassas beroende 

på vad läraren vill att eleverna ska lära sig. När läraren till exempel högläser en 

faktatext får eleverna kunskap kring ett ämne och en bakgrundskunskap (Stensson, 

2006).  

Flera forskare är överens om att högläsningsstunden blir effektiv om läraren stannar 

upp i texten och ställer frågor till eleverna. Genom att stanna upp och ställa frågor 

får eleverna bland annat ett ökat ordförråd, bättre läsförståelse, skapa inre bilder 

och kunskap kring språkets grammatik och struktur (Kindle, 2009; Trelease, 1989). 

Samtidigt finns det forskning som pekar på att elevernas ordförråd och kunskap om 

den grammatiska strukturen utvecklas även utan att läraren stannar upp och ställer 

frågor kring boken. När eleverna lyssnar till en högläst text hör de hur språket är 

uppbyggt (Fox, 2013). Genom att läraren använder sig av gester vid högläsningen 
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kan innehållet förtydligas. När någon i boken är rädd kan läraren visa detta genom 

att göra gester (Kindle, 2009). Att bara högläsa en bok utan att stanna upp och 

diskutera ord med eleverna visar sig inte ha så stor effekt för elevernas lärande. För 

att eleverna ska lära sig nya ord krävs en interaktion kring texten (Brabham & 

Lynch-Brown, 2002). 

En modell som kan användas vid högläsning är materialet En läsande klass som är 

skapat av Martin Widmark. Widmark (2014) framhåller att planeringarna bygger på 

forskningsbaserade modeller så som Reciprocal Teaching (RT) och Transactional 

Strategies Instruction (TSI). Dessa modeller handlar bland annat om att förutspå, 

ställa frågor, reda ut oklarheter samt sammanfatta. Materialet En läsande klass 

handlar om olika läsförståelsestrategier som eleverna lär sig. Det finns en 

studiehandledning samt lektionsplaneringar till materialet som finns från årskurs 1-

6. Materialet går igenom fem olika strategier. Läraren introducerar en strategi i 

taget och förklarar vilket syfte strategin har. Detta kan göras genom att läraren 

modellerar strategin för eleverna. En strategi bör användas flera gånger innan man 

går vidare till nästa strategi. Målet är att eleverna ska bli stjärnläsare. Vilket 

innebär att eleverna kan använda sig av alla strategierna samtidigt (Widmark, 

2014). Nedan presenteras vad strategierna heter samt syftet med varje strategi 

• Spågumman handlar om att förutspå vad som kommer att hända i texten 

genom att titta på bilder, rubriker och bildtexter. Strategin används innan, 

under samt efter läsningen.  

• Reportern ställer frågor till texten på tre nivåer: på raderna, mellan raderna 

samt bortom raderna. Frågor som ställs på raderna är frågor som kan 

besvaras genom information som finns i texten. Frågor mellan raderna 

besvaras genom att göra egna slutsatser utifrån texten. Frågor bortom 

raderna besvaras genom att läsaren använder egna kunskaper och 

erfarenheter för att svara på frågor. Strategin används under och efter 

läsningen. 

• Konstnären används under läsningen och handlar om att skapa inre bilder 

under läsningen. 
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• Detektiven reder ut nya uttryck, ord och oklarheter. Detta görs genom att 

bland annat läsa om ordet eller meningen, använda sina förkunskaper, slå 

upp ordet eller fundera på om det är ett ord som är sammansatt av flera ord.  

• Cowboyen sammanfattar det som är viktigast i texten. Strategin används 

under och efter läsningen.  (Widmark, 2014). 

Projektet En läsande klass har fått kritik från flera håll. Jan Nilsson, lektor på 

lärarutbildningen i Malmö, anser att En läsande klass är ett ovetenskapligt 

hemmabygge. Han menar att det finns en brist på vetenskaplighet vad det gäller 

materialet och att det kan ifrågasättas. Nilsson ”materialet försöker ge sken av att det 

skulle bygga på vetenskaplighet. Det gör det inte. I varje fall lyckas de inte visa det” 

(Nilsson, 2014). Westlund (2014) anser att när man arbetar med En läsande klass 

sker mycket fokus på vad förståelsestrategierna heter istället för att fokusera på 

texten och få en djupare förståelse. Hon riktar även kritik mot läsförståelsestrategin 

Konstnären, där hon pekar på att det inte är en förståelsestrategi. Hon beskriver att 

Konstnären handlar om att sitta och måla vilket inte handlar om en förståelsestrategi 

(Westlund, 2014).  

Westlund (2009) beskriver olika typer av läsförståelsestrategier som utgår från 

forskningsmodellen Reciprocal Teaching (RT). Modellen kommer ifrån Brown & 

Palincsars forskning som Barbro Westlund har översatt till svenska. Det finns fyra 

strategier som är Spågumman Julia som förutspår, Nicke Nyfiken som ställer frågor, 

Fröken Detektiv som reder ut oklarheter och Cowboy Jim som fångar in det som är 

viktigast. Fokus ska inte endast ligga på en strategi i taget utan alla strategier kan 

användas samtidigt vid högläsning. Dessa strategier kan eleverna sedan ta med sig i 

sin individuella läsning (Westlund, 2009). 

En annan metod som kan användas vid högläsning är Aidan Chambers modell med 

boksamtal. När boksamtal sker ställer läraren fyra grundfrågor som lyssnaren svarar 

på. Den första frågan som ställs behandlar om det är något speciellt som lyssnaren 

gillade i boken. Den andra frågan berör om det var något som lyssnaren inte gillade i 

boken. Därefter ställs en fråga angående om det var något som var svårt i boken eller 

om det finns något ”frågetecken” som behövs redas ut. Den sista frågan som ställs är 

om lyssnaren märkte något mönster eller kopplingar i boken. När denna typ av 

boksamtal sker kan läraren till en början be eleverna att endast ge korta svar på 
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frågorna. Därefter går läraren igenom en fråga i taget och skriver upp svaren på 

tavlan för att alla elever ska kunna se. När läraren har sammanställt svaren på tavlan i 

olika listor görs sedan en jämförelse bland listorna. Läraren och eleverna letar efter 

likheter mellan de olika spalterna och drar streck mellan dessa. Det första 

diskussionsämnet sker oftast där det har hamnat flest streck. Genom att arbeta på 

detta sätt sker flera diskussioner och eleverna får chans att dela sina tolkningar med 

varandra (Chambers, 1993).  

 

2.4 Skolans uppdrag 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 (Lgr11) 

framkommer det inte att högläsning ska vara en del av den dagliga undervisningen. 

Eleverna ska däremot, enligt syftet i kursplanen för ämnet svenska, få möjlighet till 

att skapa ett intresse för att läsa och skriva (Skolverket, 2011a). Vilket alltså enligt 

forskare som Lennox (2013) skulle kunna åstadkommas via högläsning. I syftet i 

kursplanen för ämnet svenska framkommer det även att eleverna ska möta olika 

typer av texter som till exempel skönlitteratur, faktatexter och kapitelböcker. 

Eleverna ska ta till sig viktig information genom att lyssna samt förstå budskapet i 

den muntliga informationen. Eleverna ska även kunna föra resonemang och relatera 

detta till sina egna erfarenheter (Skolverket, 2011a).  Genom att använda högläsning 

kan eleverna få ta del av flera olika aspekter (Johnston, 2016) som framkommer i 

styrdokumenten. I centralt innehåll i årskurs 1-3 för ämnet svenska framkommer det 

att eleverna ska lära sig begrepp som används för att bland annat uttrycka åsikter, 

kunskaper och känslor. I det centrala innehållet framkommer det även att eleverna 

ska få ta del av texter i form av kapitelböcker, bilderböcker, berättande texter och 

faktatexter. Genom högläsning i undervisningen kan eleverna få ta del av dessa 

förmågor som framkommer i styrdokumenten. 

 

2.5 Teorier 

	
Undersökningen präglas av den sociokulturella teorin utifrån Lev Vygotskijs teorier. 

Den sociokulturella teorin har sin grund i att lärande och språkets utveckling sker i 
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interaktion med andra och förekommer som en social process genom att samtala med 

andra (Gibbons, 2011; Jerlang, 2008). Vygotskij beskriver den närmaste proximala 

utvecklingszonen som innebär den utveckling en individ gör innan den lär sig något. 

Individen utvecklar den nivån den befinner sig i för att nå nästa nivå. Inom den 

sociokulturella teorin används begreppet schaffolding. Med hjälp av stöttning av 

lärare eller en kamrat kan individen utveckla sitt lärande för att sedan nå den 

närmaste zonen för utveckling. Individen får mycket stöd till en början som sedan 

avtar. För att hjälpa individen som lär sig ställs frågor som berör det som är viktigt 

att tänka på vid lärandet. Detta hjälper individen att komma framåt i sitt lärande 

(Säljö, 2010).   

 

Vygotskij beskriver mediering som innebär att människan använder sig av olika 

redskap för att förstå omvärlden. Vygotskij beskriver redskap som bland annat 

språkliga och materiella redskap. Det språkliga redskapet används för att 

kommunicera genom till exempel bokstäver och begrepp. Det språkliga redskapet 

kan utvecklas genom till exempel kulturella gemenskaper. Det materiella redskapet 

kan vara till exempel en bok (Säljö, 2010).  
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare med lång respektive kort 

erfarenhet anser att högläsning har för betydelse i undervisningen i årskurserna 1-3.  

Detta syfte uppnås genom att besvara följande frågor: 

• Hur använder lärare med lång respektive kort erfarenhet högläsning i 

klassrummet? 

• Varför väljer dessa lärare att använda högläsning i klassrummet? 
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4. Metod 

	
Metoden inleds med en beskrivning av kvalitativa intervjuer (kap.4.1). Vidare görs 

en beskrivning på hur urvalet gjordes (kap.4.2). Därefter beskrivs genomförandet av 

undersökningen (kap.4.3). Till sist görs en redogörelse för de forskningsetiska 

principerna (kap.4.4). 

	

4.1 Kvalitativ intervju 

	
Undersökningsmetoden genomfördes genom kvalitativa intervjuer. En kvalitativ 

intervju sker som ett samtal med den som intervjuas. Några viktiga aspekter att tänka 

på vid en kvalitativ intervju är att intervjuaren håller sig till ämnet och att frågorna 

som ställs inte är ledande frågor. Intervjufrågorna bör vara öppna för att 

informanterna ska kunna koppla frågorna till sina egna erfarenheter. Ordningen som 

följer inför en kvalitativ metod är att insamling av data sker och sedan tolkas det 

insamlade materialet. Därefter beskrivs resultat och slutsatser som framkommer i 

undersökningen (Bryman, 2011). Undersökningen genomfördes med hjälp av 

kvalitativa intervjuer med sex stycken lärare som är verksamma inom förskoleklass 

till årskurs tre. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att frågorna till en 

början är öppna och blir sedan mer detaljerade. Vid en semistrukturerad intervju kan 

följdfrågor ställas och frågorna behöver inte ställas i den ordning som är gjord från 

början (Bryman, 2011).  

 

4.2 Urval 

För att få tag i fler lärare valde jag och en annan student att göra intervjuerna 

tillsammans. Syftet var att försöka intervjua så många som möjligt. Vi tog kontakt 

med sex stycken lärare som är verksamma inom förskoleklass upp till årskurs tre. Vi 

hade svårt att få ihop lärare som ville delta i studien. Lärarna som blev intervjuade 

har vi tidigare varit i kontakt med under vår verksamhetsförlagda utbildning [VFU]. 

För att få svar på undersökningens syfte och frågeställningar intervjuades lärare om 

området högläsning. Intervjuerna genomfördes under fem olika tillfällen och utgick 
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ifrån tio frågeställningar samt följdfrågor till några av frågeställningarna. 

Intervjuerna genomfördes på fyra olika kommunala skolor. Anledningen till att 

intervjuerna genomfördes på olika skolor är för att lärare på samma skola kan arbeta 

med högläsning på liknande sätt. Då undersökningen ska jämföra lärare med lång 

respektive kort erfarenhet var kravet att intervjua lärare med max fem års erfarenhet 

samt lärare med mer erfarenhet än fem år. Jag har valt att inte skriva vad 

informanterna heter utan de lärarna med mindre än fem års erfarenhet benämns som 

Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. De lärarna med längre erfarenhet än fem år benämns 

Lärare 4, Lärare 5 och Lärare 6.  

4.3 Genomförande 

Frågorna ställdes utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Vid första 

intervjun valde vi att ta bort en följdfråga då vi ansåg att den ställdes för tidigt i 

intervjun. Intervjuerna gjordes i en lugn miljö för att informanterna inte skulle bli 

distraherade av ljud (Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in och de som 

medverkade i intervjuerna accepterade detta. Efter intervjuerna transkriberades 

intervjuerna för att sedan analyseras. Vi transkriberade intervjuerna tillsammans men 

analyserna gjordes själva för att inte få likvärdiga svar vid resultatet. Vid analysen 

delade jag upp lärarna med kort erfarenhet respektive lång erfarenhet för att få en 

bättre överblick. Jag delade in intervjuerna i olika kategorier för att se om det fanns 

några likheter mellan lärarna med kort respektive lång erfarenhet. Därefter jämförde 

jag vilka skillnader och likheter det fanns mellan lärarna som hade kort erfarenhet 

inom yrket och de lärare som hade lång erfarenhet inom yrket.  

4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt valdes kvalitativa intervjuer. Genom 

att använda sig av kvalitativa intervjuer utgår intervjuerna från informanternas 

uppfattningar och genom detta ges ett så trovärdigt resultat som möjligt. Studien 

anses ha en tillförlitlighet då samtliga lärare är verksamma inom årskurs 1-3 och 

använder sig av högläsning i sin undervisning. Resultatet berör endast vad en liten 

del av Sveriges lärarkår har för uppfattning om högläsning i undervisningen. 

Samtliga intervjufrågor handlade om högläsning och informanterna fick inte tillgång 
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till frågorna innan intervjun och kunde därför inte förbereda sina svar. Varje intervju 

transkriberades ordagrant för att få med allt som informanterna sa.  

4.5 Forskningsetiska principer 

Undersökningen har genomförts utifrån de forskningsetiska aspekterna som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtliga forskningsetiska aspekter har uppfyllts genom att informanterna har tagit 

del av vad undersökningen har för syfte innan intervjun genomfördes. De intervjuade 

deltagarna blev förfrågade om att vara med i en intervju. Deras personuppgifter 

kommer inte att lämnas ut och uppgifterna kommer bara att användas i 

undersökningen (Bryman, 2011). 
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5. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna. Första delen av resultatet inleds med en 

redogörelse av intervjuer med lärare med kortare erfarenhet än fem år (kap 5.1.). 

Andra delen av resultatet inleds med en redogörelse av intervjuer med lärare med 

längre erfarenhet än fem år (kap5.2). Resultatet är indelat i olika kategorier som är: 

När använder sig lärarna av högläsning? (kap.5.1.1; kap.5.2.1). Varför använder sig 

lärarna av högläsning i sin undervisning och vilken betydelse anser de att högläsning 

har. (kap.5.1.2; kap 5.2.2) Hur arbetar lärarna med högläsning? (kap. 5.1.3. kap 

5.2.3). Val av högläsningsbok (kap. 5.1.4; kap 5.2.4).  

 

5.1 Lärare med kortare erfarenhet än fem år 

	

Lärare 1 har arbetat i två och ett halvt år och är verksam i en årskurs ett. Lärare 2 

har arbetat i fyra år och arbetar nu i en årskurs ett och två. Lärare 3 har arbetet i tre 

år och är verksam i årskurs tre.   

	

5.1.1	När	använder	sig	lärarna	av	högläsning?	

	
Lärare 2 och 3 beskriver att de har högläsningen planerad och den sker nästan varje 

dag. De framhåller att högläsningsstunden är en del av den dagliga undervisningen. 

Lärare 3 har som mål att börja varje dag med att högläsa i 20 minuter. Det blir ett 

helt annat lugn när hon börjar dagen med högläsning och hon beskriver även att 

eleverna vill att hon ska högläsa varje morgon. ”Vi har ju som mål att varje morgon, 

att vi börjar med det. Men sen kan det bli i slutet istället beroende på om det är någon 

annan aktivitet och sådär.”  Lärare 2 försöker högläsa ungefär 15 minuter om dagen 

men hon framhåller också att gruppen styr tiden av högläsning beroende på om de 

tycker om att lyssna till en högläst text. Lärare 1 har ingen planerad högläsningstid 

utan beskriver att det sker några gånger i veckan. På frågan om Lärare 1 högläser på 

samma tid varje gång svarar hon:  
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Nej det är de inte. Vi har ingen så speciell, att vi börjar varje morgon till exempel med 

högläsning. Utan det är olika, sen är det olika ibland är det ju kapitelböckerna med 

högläsning sen har man ju högläsning ibland när man jobbar med fakta om något djur och 

då kan jag läsa om det. Men asså några gånger i veckan blir det ju i alla fall. 

 

5.1.2	Varför	använder	sig	 lärarna	av	högläsning	 i	sin	undervisning	och	vilken	betydelse	

anser	de	att	högläsning	har. 
	

Alla lärare beskriver att högläsningsstunden skapar en lugn och skön stund i 

klassrummet. Lärare 1 beskriver att hon använder sig av högläsning i sin 

undervisning för att eleverna ska få en bättre läsförståelse. Vid diskussion kring 

boken skapas en förståelse för innehållet. Hon använder sig även av högläsning för 

att det blir en lugn och skön stund i klassrummet. Hon beskriver: ”Nä men och sen är 

det ju, det är ju ett tillfälle när vi får det lite lugnt och skönt. När man läser de här 

vanliga högläsningsböckerna, de här kapitelböckerna. Det är ju lite lugnande och 

avslappnande.” 

 

Lärare 2 framhåller att hon använder sig av högläsning i undervisningen i flera olika 

avseenden. Genom att lyssna till en högläst text får eleverna träna på koncentration. 

Eleverna får även komma in i den skönlitterära världen genom att lyssna på 

högläsning och de får kunskap kring olika typer av böcker. På frågan vilken 

betydelse hon anser att högläsning har svarar hon: ” […] det är viktigt. Så att det inte 

hamnar i, nånstans i skymundan. Att det ska finnas tid till det också.” Vid högläsning 

får eleverna lyssna på hur språket är uppbyggt genom vid betoning på ord och pauser 

vid när det är punkt, framhäver lärare 3. Hon beskriver att hon har flera elever i 

klassen som har gått i den internationella skolan tidigare, som har svenska som 

andraspråk. För dem är högläsning ett bra hjälpmedel för att höra hur språket låter 

vid bland annat betoningar på ord och hur betoningen låter vid frågor. Hon 

framhåller också att det finns flera dyslektiker i klassen och därför väljer hon att 

använda sig av mycket högläsning i sin undervisning. Den text som eleverna inte 

klarar av att högläsa väljer hon att högläsa för att de ska kunna tillägna sig den 

kunskap som behövs. 
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5.1.3	Hur	arbetar	lärarna	med	högläsning?	
	
 
Lärare 1 och 2 använder sig av modellen En läsande klass i sin undervisning.  

Lärare 1 fick svara på en följdfråga angående ifall hon tyckte att modellen En 

läsande klass var bra. Hon beskriver: ”Ja. Det tycker jag, faktiskt. Sen har inte vi 

hunnit gå igenom alla än, vi har haft spågumman mest än så länge.” 

 

På frågan hur de arbetar med högläsningen beskriver Lärare 2: ”Men just nu jobbar 

vi med En läsande klass och där är det ju faktiskt högläsning, även om det är en styrd 

högläsning.” Samtliga lärare diskuterar mycket kring det de läser i 

högläsningsböckerna. De stannar upp under tiden de läser och diskuterar begrepp och 

kopplar boken till elevernas egna erfarenheter. Lärare 2 beskriver olika arbetssätt 

som hon har arbetat med högläsning. Hon har arbetat med något som kallas 

månadens stjärnförfattare där läraren presenterade en författare varje månad. Läraren 

redovisade lite fakta kring författaren och högläste böcker som författaren hade 

skrivit. Genom att arbeta på detta sätt fick eleverna kunskap kring olika typer av 

texter. Ett annat arbetssätt som hon har arbetat med är boksamtal. Läraren ritar en 

glad och en ledsen gubbe på tavlan, ett frågetecken samt en pusselbit. Efter en bok 

har blivit högläst diskuteras dessa symboler med eleverna. Den glada gubben 

symboliserar vad som var bra med boken och den ledsna gubben symboliserar vad 

som var mindre bra. Vid frågetecknet sker en diskussion kring om det var något som 

man inte förstod. Pusselbiten symboliserar om man kan koppla ihop något i boken 

till sitt egna liv.  

 

5.1.4	Val	av	högläsningsbok 
 

När lärarna fick svara på frågan som berörde val av högläsningsbok gav de olika 

svar. Lärare 3 väljer högläsningsböcker av olika genrer för att eleverna ska få lyssna 

till olika typer av texter. Hon beskriver: ”Ja det är just, har jag tänkt olika genrer. 

Alltså någon biografi, någon ja dramatiskt, någon fiction alltså olika typer av texter.” 
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Lärare 1 väljer högläsningsbok utifrån vad eleverna är intresserade av. Hon försöker 

även välja en bok beroende på vad de arbetar med i klassen. För tillfället har de ett 

temaarbete kring värdegrunden och då försöker hon välja högläsningsböcker som 

handlar om det. Lärare 2 framhåller att valet av högläsningsbok varierar beroende på 

vilken grupp det är som lyssnar till högläsningen. Om det är en årskurs 1 som lyssnar 

till högläsning är högläsningsboken en bilderbok, därför att de inte orkar lyssna så 

mycket. Därefter används en roligare kapitelböcker som högläsningsbok för att 

eleverna ska tycka att det är kul att lyssna till högläsning. 

 

5.2 Lärare med längre erfarenhet än 5 år.  

Lärare 4 har arbetat som lärare i tolv år och är verksam i en årskurs tvåa. Lärare 5 

har arbetat i tio år och är verksam i årskurs ett. Lärare 6 har arbetat som lärare i 

ungefär 30 år och är verksam i årskurs ett. 

	
	

5.2.1	När	använder	sig	lärarna	av	högläsning?	
	

Lärare 4 och 5 tänker inte medvetet på vilken tid under dagen som de ska högläsa. 

Lärare 4 har ingen bestämd tid som hon ska högläsa under dagen. Hon beskriver att 

många kanske läser på morgonen men hon högläser när det passar under dagen. Hon 

beskriver: ”Jag har ingen, det är inte så att jag har någon bestämd tid varje dag, nej 

det har jag inte. Det kan man ju ha, det är många som har på morgonen men det har 

inte jag.” 

Lärare 5 och 6 har inte heller någon bestämd tid under dagen som de ska högläsa. 

Lärare 5 högläser oftast när det är fruktstund som äger rum innan rast. Lärare 6 

högläser också oftast innan rast eller på slutet av dagen. Den sistnämnda läraren är 

dock den enda som har högläsning som en planerad aktivitet i schemat. Om en 

skoldag är väldigt intensiv och läraren vet att eleverna är trötta, då brukar hon läsa i 

slutet av dagen för eleverna för att de ska få en lugn och skön stund. På frågan om 

hon har högläsning som en planerad aktivitet svarar hon: ”Ja alltså det har man ju 

med i sin planering, vet jag att det är en dag som till exempel är en, som i slutet av 

dagen när man börjar bli trötta, man har haft en ganska intensiv dag, då vet jag, då är 
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det skönt att lägga som en sista stund eller då inför rasten, när dom ändå ska äta sin 

frukt, då är det skönt att få göra det i lugn och ro inne.” Alla lärare framhåller att 

eleverna inte brukar göra något annat vid högläsning, det enda som eleverna brukar 

göra i sådana fall är att äta sin frukt.  

5.2.2	Varför	använder	sig	 lärarna	av	högläsning	 i	sin	undervisning	och	vilken	betydelse	

anser	de	att	högläsning	har.	

	
	
Högläsningen ger eleverna inre bilder som de kan ha nytta av i sitt framtida arbete 

framhåller alla lärare. Lärare 4 beskriver att hon aldrig visar några bilder för eleverna 

när hon läser, hon vill att eleverna ska skapa sina egna inre bilder. En viktig aspekt 

som lärare 5 beskriver är att eleverna får lära känna olika karaktärer vid högläsning 

som de kanske inte lär sig av sig själva eller från böcker som de själva inte hade valt. 

Hon beskriver även att när man högläser för eleverna så får de höra satsmelodin samt 

olika betoningar. Lärare 4 och 6 framhåller vikten av att högläsning ökar elevernas 

ordförråd. Genom att stanna upp och diskutera orden med eleverna får de en 

förståelse för vad orden betyder. Lärare 6 beskriver: ”De ökar ju sitt ordförråd och är 

det svåra ord så pratar vi oftast för de räcker upp handen och frågar eller jag ställer 

en fråga, vad tror ni att de menar nu? Så det är ju hela tiden, ja det är ett viktigt 

redskap i vårt svenskaarbete.” 

 

Det är endast lärare 4 som beskriver att det skapas en gemensam upplevelse kring en 

bok när en lärare högläser. Hon nämner hur viktigt valet av högläsningsbok är då hon 

funderar ut vad hon vill att högläsningsstunden ska ge för eleverna. Genom 

diskussioner kring högläsningsböckerna får eleverna ett gemensamt samtal med 

varandra som de inte får när det läser individuellt. På frågan vad hon anser att 

högläsning har för betydelse svarar hon: 

 
Jag tycker att det är jätteviktigt […] Att du gör det liksom, att du gör det till en härlig 

stund. Jag menar jag märker det att många barn njuter ju av detta och tycker att det är 

fantastiskt när man liksom läser. Jag tror att det är inte alla barn som får höra det hemma, 

så jag tror att där har vi en jätteviktig uppgift.  
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5.2.3	Hur	arbetar	lärarna	med	högläsning? 
	
Lärare 6 berättar att hon högläser för sina elever för att det är lustfyllt. När 

högläsningen ska vara lustfylld för eleverna framhåller hon att hon inte planerar 

högläsningsstunden. När det gäller olika typer av temaarbeten är däremot 

högläsningsstunden planerad. Vid till exempel värdegrundsarbete sker mer samtal 

kring högläsningsboken. Lärare 5 försöker använda sig av ”en läsande klass” tänket 

när hon högläser. Hon försöker även välja sin högläsningsbok utifrån vad de arbetar 

med i klassen och vad hon som lärare vill att de ska diskutera. Lärare 5 beskriver: 

”Ibland så tar jag bara en bok som, men ofta så försöker jag tänka vad jobbar jag med 

vad är det jag vill få ut av det som vi läser är någonting som jag vill ta upp att vi ska 

diskutera.” 

 

Både lärare 4 och 5 beskriver att de använder sin röst mycket när de högläser för att 

försöka fånga elevernas intresse vid högläsningsstunden. Lärare 4 brukar släcka ner 

ljuset när hon ska högläsa och eleverna får lägga ner huvudet på bänken. Hon 

försöker även gå runt i klassrummet när hon högläser. Hon beskriver att de som sitter 

längst fram hör bäst, därför väljer hon att gå runt i klassrummet för att alla elever ska 

få chans att lyssna.  

 

5.2.4	Val	av	högläsningsbok	

	
Lärare 5 beskriver att bokvalet varierar beroende på om det är något speciellt hon vill 

ta upp i klassen. Hon försöker koppla högläsningen till det som undervisningen i 

övrigt handlar om. Hon beskriver: ”Eller så tänker jag, vad behöver klassen få lite 

nya idéer och tankar om. Hur man är mot varandra i hemma eller i leken eller hur 

man beter sig mot varandra.” 

 

Lärare 4 försöker välja böcker som hon tror att ingen i klassen har lyssnat till tidigare 

och som kan leda till många diskussioner. Lärare 6 framhåller att hon får tips av 

kollegor vid val av högläsningsbok.  
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5.3 Jämförelse 

Den största skillnaden mellan lärare med lång respektive kort erfarenhet inom 

läraryrket är att två lärare med kort erfarenhet har högläsningsstunden som en 

planerad aktivitet i undervisningen. En lärare med längre erfarenhet har högläsningen 

planerad och den planerade högläsningen sker då när hon vet att eleverna har haft en 

intensiv dag och de börjar bli trötta. De två lärare med kortare erfarenhet har 

högläsningsstunden planerad i princip varje dag och de har även ett syfte med 

högläsningen. Den planerade högläsningen sker inte när eleverna är trötta efter en 

intensiv dag. Det är endast en lärare, lärare 3, som har en bestämd tid för 

högläsningen. Den sker de första 20 minuterna på morgonen. För de andra lärarna 

sker högläsningsstunden oregelbundet.  

En aspekt som skiljer lärarna med lång respektive kort erfarenhet är att lärarna med 

lång erfarenhet framhåller att de använder sig av högläsning för att eleverna ska 

skapa inre bilder. Lärarna med kort erfarenhet nämner inget om att de använder sig 

av högläsning för att eleverna ska skapa egna inre bilder. Alla lärare framhåller olika 

anledningar till varför de väljer att använda sig av högläsning i sin undervisning. Den 

enda som skiljer lärarna åt är att lärarna med lång erfarenhet nämner att de använder 

sig av högläsning i undervisningen för att eleverna ska skapa inre bilder.  

Det som skiljer lärarna med kort och lång erfarenhet är att lärarna med kort 

erfarenhet arbetar mer kring högläsningsboken. De beskriver olika arbetssätt som de 

har arbetat med så som till exempel En läsande klass och Aidan Chambers 

boksamtal. Alla lärare med kort erfarenhet nämner att de stannar upp under tiden de 

läser och diskuterar begrepp med eleverna samt kopplar boken till elevernas egna 

erfarenheter. Samtliga lärare med längre erfarenhet inom yrket beskriver att de inte 

jobbar vidare så mycket med högläsningen förutom en som har ”en läsande klass” 

tänket när hon högläser. Två lärare med längre erfarenhet diskuterar svåra begrepp 

som uppkommer när det högläser.  

När lärarna ska välja en högläsningsbok finns det inget som skiljer sig mellan lärare 

med kort respektive lång erfarenhet. Lärarna ger olika svar på vad de tänker på när 

de väljer en högläsningsbok. Det finns en gemensam aspekt mellan en lärare med 

kort erfarenhet och en lärare med lång erfarenhet. Båda försöker välja en bok utifrån 
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vad de arbetar med i den övriga undervisningen. 
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6. Diskussion 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion (6.1) och därefter diskuteras 

undersökningens resultat i förhållande till bakgrund resultatdiskussion (6.2).  

6.1 Metoddiskussion 

	
Eftersom undersökningen utgår från lärarens högläsning valdes kvalitativa intervjuer. 

För att öka intervjuernas antal gjordes intervjuerna tillsammans med en annan 

student. Vi har olika syfte och frågeställningar kring vår undersökning så detta var 

genomförbart. Det var svårt att få ihop lärare som ville intervjuas trots att vi var två 

stycken som hade möjlighet att kontakta lärare. Då min undersökning berör lärare 

med lång respektive kort erfarenhet inom yrket behövde tre av lärarna ha mer än fem 

års erfarenhet och tre av lärarna mindre än fem års erfarenhet.  

Inför intervjuerna valdes semistrukturerade intervjuer, detta för att ha en mall att utgå 

ifrån när intervjuerna genomfördes. Efter första intervjun gjordes en ändring kring en 

frågeställning. En frågeställning var: Använder du dig av högläsning i 

undervisningen? Och därefter: Varför/ varför inte? Vi valde att ta bort frågan 

Varför/varför inte? Då vi ansåg att den kom för tidigt i intervjun. Jag är nöjd med 

frågeställningarna som ställdes i intervjun, dock kändes det som flera av dem gick in 

i varandra vilket ledde till att informanterna redan hade svarat på vissa 

frågeställningar. Alla lärare med lång erfarenhet beskrev att de använde sig av 

högläsning i undervisningen för att eleverna skulle få skapa egna inre bilder. Det 

ställdes ingen fråga kring varför de ville att eleverna skulle skapa inre bilder, vilket i 

efterhand hade varit intressant att få veta. Det hade även varit intressant att få veta 

varför lärarna inte har en planerad tid för högläsning i klassrummet. Det är endast två 

lärare, med kortare erfarenhet, som har högläsningen planerad i sin undervisning. Det 

hade varit intressant med en följdfråga kring varför lärarna inte väljer att ha 

högläsningsstunden som planerad. Två lärare med kort erfarenhet använde sig av 

modellen En läsande klass och en lärare med längre erfarenhet använde sig av ”en 

läsande klass tänket” vid högläsningen. Fler frågor angående denna modell hade 

kunnat ställas till de informanterna som använde sig av modellen. Så som till 
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exempel varför de valde just den modellen samt vad de anser är bra med modellen 

inom högläsning. 

Det fanns en möjlighet att genomföra undersökningen med hjälp av observationer. 

Genom att observera lärarens högläsningslektion hade jag fått svar på hur läraren 

arbetar med högläsning i undervisningen. Resultatet visar dock att endast en lärare 

har en planerad tid för högläsning, vilket hade försvårat möjligheten till att göra 

observationer. Undersökningen berörde även varför lärare använder sig av 

högläsning samt vad de anser att högläsning har för betydelse i undervisningen. Den 

mest lämpade metoden för detta, anser jag är intervjuer då det går att ställa 

följdfrågor till informanterna, vilket hade varit svårt att göra vid till exempel enkäter.  

Jag anser att resultatet är tillförlitligt med de intervjuerna som gjordes. Sedan går det 

att fundera över ifall resultatet hade blivit mer tillförlitligt om fler intervjuer hade 

gjorts. Jag fick svar på de frågor som behövdes för att undersökningens syfte och 

frågeställningar skulle uppnås. Det finns en möjlighet till att resultatet hade sett 

annorlunda ut om studien berörde lärare med fem år inom yrket respektive lärare 

med femton år inom yrket. Det är dock svårt att avgöra om resultatet hade varit 

annorlunda beroende på hur lång yrkeserfarenhet lärarna har. Resultatet varierar 

beroende på vilken syn och tid högläsning får i undervisningen. Om intervjuerna 

hade genomförts med lärare som har en planerad tid för högläsningsstunden hade 

resultatet förmodligen varit annorlunda. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

	
Syftet med undersökningen var att undersöka vad lärare med lång respektive kort 

erfarenhet anser att högläsning har för betydelse i undervisningen i årskurserna 1-3. 

Frågeställningarna i undersökningen berörde hur lärare med lång respektive kort 

erfarenhet använder sig av högläsning i undervisningen samt varför de väljer att 

använda sig av högläsning.  

Samtliga lärare som har ingått i studien framhåller att högläsning är viktigt och är en 

del av deras undervisning. Högläsningen sker spontant och i vissa fall är 

högläsningsstunden planerad. Två av tre lärare med kortare erfarenhet inom yrket har 

högläsningsstunden planerad och en av tre lärare med längre erfarenhet inom yrket 
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har högläsningsstunden planerad. Det är dock endast en lärare, en lärare med kortare 

erfarenhet inom yrket, som har en planerad tid för högläsningsstunden som oftast 

sker 20 minuter på morgonen. Enligt Copenhaver (2001) bör högläsningsstunden ske 

när eleverna är utvilade och redo för att inhämta kunskap, detta för att göra elevernas 

lärande så effektivt som möjligt. Högläsningsstunden bör även vara planerad för att 

eleverna ska se det som en viktig och förväntad aktivitet (Copenhaver, 2001). Lärare 

3, som hade 20 minuters högläsningsstund varje morgon, beskriver att eleverna ville 

att hon skulle läsa högt varje morgon. Detta påvisar att en planerad högläsningsstund 

blir en förväntad aktivitet, som Copenhaver (2001) nämner. Två andra lärare är 

medvetna om att många har högläsningsstunden på morgonen men de väljer själva 

att inte införa aktiviteten på morgonen. Det är intressant att endast en lärare har en 

planerad högläsningstid varje dag, då forskning visar att högläsningsstunden bör vara 

planerad och inte spontan.  Samtidigt kan det diskuteras om högläsning kan ske ändå 

även om högläsningstiden inte sker när eleverna är utvilade och redo för att inhämta 

kunskap som Copenhaver (2001) framhåller. Eftersom samtliga lärare anser att 

högläsningen är viktig kan man fråga sig varför de inte har högläsningsstunden som 

en planerad aktivitet i undervisningen. En aktivitet som inte är planerad är för mig 

inte prioriterad. Ingen av lärarna beskriver att högläsning sker när det finns tid över. 

Men en högläsningsstund som inte är planerad kan i många fall ske när det finns tid 

över.  

Lane & Wright (2007) beskriver att elever som lyssnar till mycket högläst text i 

undervisningen får en minskad läsförmåga i förhållande till elever som lyssnar 

mindre till högläst text. De elever som lyssnar mycket till högläst text får mindre tid 

till att läsa individuellt och detta leder till en sämre läsförmåga (Lane & Wright, 

2007).  I resultatet framgår det inte ifall lärarna prioriterar den individuella läsningen 

mer än högläsning. Av egna erfarenheter från VFU prioriteras den individuella 

läsningen mer än högläsning. Högläsning sker oftast när det finns tid över eller när 

eleverna ska äta sin frukt. Samtidigt finns det forskning som pekar på att läraren bör 

fundera över hur mycket tid som ska läggas på högläsning och att tiden som läraren 

lägger på att läsa högt varierar beroende på vilken elevgrupp läraren har 

(Copenhaver, 2001). Detta kan kopplas till Lärare 2 som även hon nämner att 

högläsningstiden varierar beroende på vilken elevgrupp som lyssnar till högläst text.  
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Resultatet visar att det inte skiljer sig något avsevärt kring högläsning för lärare med 

lång respektive kort erfarenhet. Det finns några aspekter som skiljer lärarna åt men 

det är svårt att säga om det beror på att de har jobbat längre respektive kortare inom 

yrket. Anledningen till att det inte finns några märkbara skillnader mellan lärarna kan 

vara för att det inte läggs någon prioriterad tid för högläsning i undervisningen i 

jämförelse med den individuella läsningen. Högläsning sker i de flesta fall för att det 

är lustfyllt och för att få en lugn och skön stund. 

Lärarna med längre erfarenhet beskriver att de använder sig av högläsning i 

undervisningen för att eleverna ska få skapa inre bilder. Forskning visar att 

högläsning hjälper eleverna att skapa inre bilder (Trelease, 1989). I materialet En 

läsande klass (Widmark, 2014) är en förståelsestrategi att eleverna ska skapa inre 

bilder under högläsningen. I styrdokumenten framkommer det att eleverna ska kunna 

göra enkla resonemang samt kunna relatera till egna erfarenheter (Skolverket, 

2011a). När eleverna skapar inre bilder sker en typ av inferens då de kopplar det lästa 

innehållet till egna erfarenheter med hjälp av kultur och kunskap. Eleverna måste 

läsa mellan raderna och göra egna kopplingar till texten, detta får eleverna chans till 

att göra vid högläsning (Westlund, 2009).   

Forskning visar att eleverna kan få en bättre läsförståelse vid högläsning när läraren 

stannar upp och diskuterar boken med eleverna. Elevernas individuella läsning kan få 

en stöttning med hjälp av högläsning (Trelease, 1989). Detta kan kopplas till 

scaffolding ,inom den sociokulturella teorin, som innebär att eleverna får stöttning i 

sitt lärande (Säljö, 2010). I detta fall sker stöttningen av läraren som högläser, vilket 

kan hjälpa eleverna i sin individuella läsning. Individen får en stöttning att nå den 

närmaste zonen för utveckling (Säljö, 2010). Stensson (2006) beskriver hur läraren 

kan modellera vid högläsningen för att eleverna ska få en hjälp vid sin individuella 

läsning, genom att stanna upp och tänka högt (Stensson, 2006). Ingen av samtliga 

lärare beskriver att de använder sig av metoden ”tänka högt” vid högläsning. Genom 

att tänka högt vid högläsningen kan eleverna få en modell för hur de ska göra vid sin 

individuella läsning. 

Endast en lärare, en lärare med kortare erfarenhet, nämner att elevernas läsförståelse 

kan öka vid diskussion kring högläsningsboken. Två lärare, Lärare 3 och 5, beskriver 

att eleverna får kunskap kring språket när de lyssnar till en högläst text. Eleverna får 
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bland annat lyssna till betoningar och hur det låter när man till exempel ställer en 

fråga. Forskning visar att eleverna bland annat får kunskap kring språket och 

grammatiken när de lyssnar till högläsning (Fox, 2013).  

Forskning pekar på att högläsning bidrar till att eleverna ökar sitt ordförråd när 

läraren stannar upp i texten och diskuterar begreppen med eleverna (Kindle, 2009). 

Samtliga lärare med kort erfarenhet inom yrket och två lärare med lång erfarenhet 

inom yrket beskriver att de under högläsningen stannar upp och diskuterar begrepp 

med eleverna. I det centrala innehållet för årskurs 1-3 i ämnet svenska framkommer 

det att eleverna ska lära sig nya ord och begrepp (Skolverket, 2011a). Högläsning är 

ett bra tillfälle för att lära eleverna nya begrepp. På frågan varför lärarna använder sig 

av högläsning i klassrummet är det endast två lärare, med längre erfarenhet, som 

beskriver att de använder sig av högläsning för att eleverna ska lära sig nya begrepp. 

Lärare 6 beskriver att högläsning är ett viktigt redskap inom ämnet svenska, för att 

bland annat lära eleverna nya begrepp. Lärarna stannar upp och diskuterar begreppen 

med eleverna, precis så som forskning pekar på (Kindle, 2009; Brabham & Lynch-

Brown, 2002).  

Det skiljde sig lite kring hur lärarna med lång respektive kort erfarenhet arbetade 

med högläsning. Av resultatet visar det att lärarna med lång erfarenhet inte arbetar 

med högläsningen utan de läser mest för att eleverna ska få skapa inre bilder och för 

att det är lustfyllt. Vilket är intressant då forskning visar att elevernas lärande blir 

effektivt om läraren planerar högläsningen genom att använda sig av olika typer av 

strategier, så som att ställa öppna frågor under högläsningen (Johnston, 2016). Två 

av lärarna med kort erfarenhet arbetar med En läsande klass när de högläser.  

Trots att En läsande klass har fått kritik väljer många lärare att använda sig av 

metoden. Lärare 2 nämner att hon anser materialet är en styrd högläsning. Från den 

verksamhetsförlagda utbildningen VFU har En läsande klass varit en del av 

undervisningen. Lektionerna blir väldigt styrda då fokus ligger på en 

läsförståelsestrategi i taget. När eleverna ska vara Konstnärer handlar det, som 

Barbro Westlund (2014) framhåller, att eleverna ska måla vilka inre bilder de fick 

när de lyssnade till texten. Hon menar att fokus hamnar på att måla och att det inte är 

en förståelsestrategi.   
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Lärare 2 beskriver att hon arbetade med boksamtal vid högläsning. Metoden som 

läraren beskriver är Aidan Chambers modell med boksamtal där eleverna efter varje 

högläst bok reflekterar över några frågor (Chambers, 1993). Lärare 2 nämnde fyra 

olika symboler som hon ritade på tavlan efter att en bok hade blivit högläst. Dessa 

symboler var: en glad gubbe, en ledsen gubbe, ett frågetecken samt en pusselbit. 

Dessa symboler representerar de olika frågorna som Chambers (1993) beskriver i sin 

modell kring boksamtal. Flera lärare använde sig av En läsande klass som modell vid 

högläsning, men endast en använder sig av Aidan Chambers modell. Genom att 

använda Chambers (1993) modell kan många givande diskussioner göras 

tillsammans med eleverna och eleverna får chans att dela sina tolkningar kring den 

höglästa texten. 

Det är bara en lärare, en lärare med längre erfarenhet, som nämner att det skapas en 

gemenskap i klassrummet när högläsning sker. Läraren beskriver att samtal kring 

boken sker mellan eleverna vilket inte det inte hade gjort om eleverna läste själva. 

Detta kan kopplas till den sociokulturella teorin som handlar om att lärandet sker i 

interaktion med andra. När samtal sker med andra utvecklas lärandet och språket 

(Gibbons, 2010). Även Chambers (1987) beskriver att tänkandet som sker inom 

litteraturen bearbetas bäst tillsammans med andra. Detta visar att genom högläsning 

får eleverna chans att diskutera innehållet med varandra och få förståelse för hur 

andra tänker kring innehållet.  

Det är endast en lärare, Lärare 3, som försöker välja högläsningsbok utifrån olika 

genrer. Lane & Wright (2006) framhåller att eleverna får en bredare kunskap kring 

böcker om läraren varierar sitt val av högläsningsbok. I det centrala innehållet för 

årskurs 1-3 inom ämnet svenska ska eleverna ta del av olika typer av texter 

(Skolverket, 2011a). Genom att tänka över sitt val av högläsningsbok kan eleverna få 

ta del av olika typer av texter och genrer vid högläsningsstunden.  Jag anser att 

högläsningsstunden är ett bra tillfälle att introducera olika typer av texter för 

eleverna. Lärare 3 beskriver att hon försöker välja olika typer av böcker så som till 

exempel biografi, drama eller fiction när hon högläser. 

Genom att högläsa för sina elever kan elevernas intresse för läsning öka. Läraren kan 

förmedla känslan av att läsning är roligt för eleverna och skapa en nyfikenhet för 

böcker (Jönsson, 2007). I syftestexten för ämnet svenska framkommer det att 
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eleverna ska få möjlighet att skapa ett intresse för att läsa (Skolverket, 2011a). Det är 

ingen av samtliga lärare som medverkade i studien som nämner att de använder sig 

av högläsning för att eleverna ska skapa ett intresse för att läsa. Enligt mig är 

högläsning ett bra hjälpmedel för att ge eleverna ett intresse för att läsning. Genom 

att högläsa böcker som intresserar eleverna kan deras intresse för böcker öka. 

Genom undersökningen har jag fått en djupare förståelse för hur lärare arbetar med 

högläsning i sin undervisning samt varför de väljer att använda sig av högläsning 

som undervisningsmetod. Samtliga lärare anser att högläsning är en viktig del i 

undervisningen men i många fall är den inte planerad.  
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7. Avslutande ord 

Studien visar att samtliga lärare som har medverkat anser att högläsning är en viktig 

del i den dagliga undervisningen. Dock är den i många fall inte planerad. Lärarna har 

olika anledningar till varför de högläser och hur de arbetar med högläsning. 

Högläsning mellan lärare med lång respektive kort erfarenhet skiljer sig inte något 

avsevärt. Det är svårt att säga ifall resultatet beror på att lärarna har arbetat längre 

eller kortare inom yrket. Vidare forskning inom högläsning skulle kunna beröra hur 

eleverna får möjlighet till att skapa inre bilder, då samtliga lärare med längre 

erfarenhet inom yrket använde sig av högläsning för att eleverna ska få skapa inre 

bilder.  
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 Bilaga 1  

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken årskurs arbetar du i nu? 

3. Använder du dig av högläsning i undervisningen?  

– Hur ofta? 

- Anser du att högläsning ska vara en del av den dagliga 

undervisningen? 

4. När använder du högläsning? 

– Vilken tid under skoldagen? 

– Alltid samma eller olika tider? 

- Varför just den tiden? 

- Tänker du medvetet på vilken tid du ska högläsa? 

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

5. Varför använder du högläsning i undervisningen? 

6. 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? 

7. Vad anser du att högläsningen har för betydelse för elevers 

språkinlärning? 

- Ser du någon förändring i elevernas högläsning med hjälp av högläsning? 

Isåfall vad? 

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

– Varför? Varför inte? 
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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? 
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Bilaga 2  

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på grundlärarprogrammet F-3 i 

Jönköping. Vi ska börja skriva på vårt examensarbete som kommer att handla om 

lärarens högläsning och jämföra hur lärare med kortare respektive längre erfarenhet 

inom läraryrket arbetar med högläsning. Vi undrar om någon lärare har möjlighet 

och vill ställa upp på en intervju som tar ca 30 minuter. Vi söker lärare med max 

fem års erfarenhet samt mer erfarenhet än fem år. Intervjuerna kommer att spelas in 

och sedan transkriberas. Det är frivilligt att ställa upp och all information kommer 

endast att användas för detta examensarbete.  

Med vänlig hälsning Amanda och Anna.  
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