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Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur och varför sex verksamma lärare i 

årskurs 2 tillämpar högläsning i undervisningen. Studien utgörs av en kvalitativ ansats 

och tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar på vikten av att arbeta med 

högläsning i undervisningen då det gynnar språkutvecklingen. Resultatet visar även att 

högläsning tillämpas i undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet till avkoppling. 

Hur de tillfrågade lärarna väljer att arbeta med en färdigläst bok varierar men det van-

ligast förekommande är att eleverna får i uppgift att sammanfatta boken i form av sam-

tal eller en skrivuppgift. Det framkommer dock att efterarbete med en färdigläst bok 

inte alltid sker, främst på grund av tidsbrist. Slutsatsen är att de tillfrågade lärarna är 

medvetna om högläsningens positiva påverkan för elevernas kunskapsutveckling. Trots 

detta upplevs högläsning inte tillämpas i tillräcklig omfattning. Vi kan vidare genom 

denna studie konstatera att följden av att högläsning vanligen inte är schemalagt är att 

det ofta bortprioriteras i undervisningen. 

_______________________________________________________________ 

Nyckelord: arbetssätt, högläsning, språkutveckling. 
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1 Inledning 

För att möjliggöra delaktighet i dagens samhälle krävs att vi har goda språkkunskaper. Att ha 

goda språkkunskaper är vidare nödvändigt för att vi ska kunna tänka, kommunicera och lära 

(Körling, 2012, s. 8). Då språket är ett av det viktigaste verktyget vi har för att möjliggöra 

förståelse för vår omvärld är det av betydelse att vi ges möjlighet att utveckla det (Schmidt, 

2013, s. 21-23). Grunden för språkutveckling startar i tidig ålder genom exempelvis högläsning, 

det vill säga när en vuxen läser högt för ett barn (Eckeskog, 2013, s.16-17). Forskning visar 

många positiva följder med att högläsa för barn. I samband med högläsning stärks ordförrådet 

och intresset för läsning ökar (McCaffrey & Hisrich, 2017, s. 93-94). Körling (2012, s. 18) 

menar även att högläsning genererar en väg in till skriftspråket. 

      Trots att forskning visar många fördelar med högläsning visar undersökningar att vårdnads-

havare läser allt mindre för sina barn (Läsrörelsen, 2012; Egmont, 2019). Då högläsning bidrar 

till barns utveckling på många olika sätt upplevs läraren därmed få en betydande roll gällande 

att läsa högt för elever (Damber, 2015, s. 257). I läroplanen för grundskolan synliggörs vidare 

ett flertal centrala innehåll som kan relateras till högläsning (Skolverket, 2018). I kursplanen i 

svenska för årskurs 1-3 framgår det att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att 

läsa och skriva. Vidare framgår även att eleven ska ges möjlighet att möta och utveckla sina 

kunskaper om olika typer av skönlitteratur (Skolverket, 2018, s. 257-258). 

      Chambers (2011, s. 64) uppmanar lärare att dagligen högläsa för elever och menar att hög-

läsning ska fortsätta ske kontinuerligt oavsett årskurs. Under verksamhetsförlagd utbildning har 

vi uppmärksammat att högläsning i undervisningen tillämpas, men i begränsad omfattning. 

Högläsning upplevs ske när tid för detta finns och syftet med högläsningen framgår inte alltid. 

Det är därför angeläget att undersöka hur och varför lärare arbetar med högläsning i undervis-

ningen. Föreliggande studie utgörs av en kvalitativ ansats och tolkas ur ett sociokulturellt per-

spektiv. Studien ger vidare en kännedom om hur och i vilket syfte sex verksamma lärare i års-

kurs 2 arbetar med högläsning i undervisningen. Resultatet visar att de tillfrågade lärarna är 

medvetna om högläsningens många positiva följder för elevernas utveckling och lärande. Trots 

denna medvetenhet anser sig inte de tillfrågade lärarna använda tillräcklig högläsning i sin 

undervisning.   
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1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur och varför sex verksamma lärare i årskurs 

2 tillämpar högläsning i undervisningen. För att uppnå syftet besvaras följande konkreta forsk-

ningsfrågor: 

1. I vilken omfattning arbetar sex lärare i årskurs 2 med högläsning?  

2. Vilket syfte har sex lärare i årskurs 2 med högläsning?  

3. Hur resonerar sex lärare i årskurs 2 kring hur de arbetar med högläsning? 

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen disponeras med en indelning av materialet bestående av tre delar, vilka är följande: 

inledning, huvuddel och avslutning. Den inledande delen består av titelsidan, ett sammandrag 

av uppsatsen och innehållsförteckningen. Huvuddelen innehåller inledning, forskningsbak-

grund, forskningsmetoder, resultat, analys och diskussion. Den avslutande delen innehåller slut-

satser, förslag på framtida forskning, litteraturförteckning och bilagor. Dispositionen följer 

Denscombes (2018, s. 462-465) rekommendationer angående hur en forskningsrapport kan 

struktureras.  
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2 Forskningsbakgrund 

I följande kapitel redogörs teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. I avsnitt 2.1 Teo-

retiskt utgångspunkt redogörs det teoretiska perspektiv som studien tolkas utifrån. I avsnitt 2.2 

Tidigare forskning presenteras den forskningsbakgrund som studien baseras på.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

Föreliggande studie utgår från det sociokulturella perspektivets syn på lärande. Grundaren till 

det sociokulturella perspektivet är Vygotskij (1999, s. 18-19). Vygotskij ansåg att människans 

kunskaper har sitt ursprung från olika varianter av interaktion med andra människor. Därtill 

betonar Vygotskij vikten av samspel mellan människor för att lärande ska uppstå (Vygotskij, 

1999, s. 11). Vidare är begreppet mediering centralt inom det sociokulturella perspektivet. Be-

greppet tillämpas för att ge en bild av de fysiska och psykologiska redskap människan har till 

sitt förfogande för att förstå och hantera det dagliga livet. Vygotskij ansåg att människan är i 

behov av båda dessa redskap för att möjliggöra såväl tänkande som kommunikation med andra 

människor. Fysiska redskap kan exempelvis innefatta penna och papper och psykologiska red-

skap innefattar hjälpmedel som används för tänkande och kommunikation, till exempel alfabe-

tet och siffror. Vygotskij ansåg vidare att det viktigaste psykologiska redskapet är språket då 

detta möjliggör att människan kan kommunicera och dela erfarenheter med andra människor. 

Språket ses därmed som ett redskap för lärande då människan med hjälp av språket kan hjälpa 

andra (Vygotskij, 1999, s. 17). Vygotskij resonerar även kring begreppet den proximala ut-

vecklingszonen. Begreppet handlar om vad barnet behärskar på egen hand i jämförelse med vad 

barnet behärskar tillsammans med en kamrat eller vuxen. Stödet från denna omgivning är tänkt 

att möjliggöra att barnet presterar mer än vad denne skulle behärska på egen hand och att barnet 

senare även ska kunna behärska samma sak utan stöd (Vygotskij, 1999, s. 13). 

2.2  Tidigare forskning om högläsning 

Föreliggande studie baseras på forskningslitteratur som betraktas vara relevant till denna studie.    

2.2.1 Högläsning i hemmet minskar 

Läsrörelsen genomför undersökningar gällande hur rutinerna kring högläsning ser ut i hemmet 

(Läsrörelsen, 2018, s. 9). Läsrörelsens senast genomförda undersökning visar att allt färre vuxna 

högläser för barn. Mätningarna visar att det endast är 35 procent av vårdnadshavarna som dag-

ligen läser högt för sina barn. År 2003 befann sig denna siffra på 74 procent (Läsrörelsen, 2012, 

s. 1). Vidare visar även undersökningar från Storbritannien att högläsning i hemmet minskar. 

Den senast genomförda undersökningen visar att det endast är 32 procent av vårdnadshavarna 

som dagligen högläser för sina barn (Egmont, 2019, s. 10). År 2017 befann sig denna siffra på 

36 procent (Egmont, 2017, s. 9). I forskningen framkommer även att högläsningen i hemmet 

minskar dramatiskt när barnen är i åldern 8-10 år. Vid denna ålder är det endast 19 procent av 

alla barn som blir lästa för varje dag (Egmont, 2019, s. 10).  
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2.2.2 Vikten av högläsning  

Damber (2015, s. 272) beskriver vikten av att högläsa för barn för att möjliggöra en god språk-

utveckling. Utifrån detta framhåller Myrberg (2003, s. 40) att lärare bör uppmuntra vårdnads-

havare att läsa högt för sina barn. Det är vanligt att barn i tidigt skede får tillgång till böcker i 

hemmet men för de barn som inte får det är det extra viktigt att de ges möjlighet till detta i 

skolan (Lawson, 2012, s. 9-10). McCaffrey & Hisrich (2017, s. 93-94) beskriver högläsningens 

många positiva följder. Genom högläsning får barnen möta nya ord vilket leder till att nyfiken-

heten för ord skapas och ordförrådet utvecklas. Vidare skriver de att högläsning erbjuder möj-

lighet till att barn utvecklar sitt språk och barnens läskunnighet utvecklas. Genom att lyssna till 

den text som läses högt får även barnet en uppfattning om hur skriftspråket är uppbyggt. Jöns-

son (2007, s. 18) är av samma mening och menar att högläsning är ett effektivt redskap att 

använda sig av för att ge liv i skriftspråket då eleverna ges möjlighet att lyssna till skriftligt 

språk där såväl meningsuppbyggnad som grammatik tydliggörs. Genom högläsningen får ele-

verna lyssna till nya ord vilket leder till ett utökat ordförråd. När eleverna ges möjlighet att 

lyssna till nya ord och hur de uttrycks kan vidare beskrivas som en muntlig öppning till skrift-

språket. Brabham & Lynch-Brown (2002, s. 465-467) menar att elevers ordförråd utvecklas i 

samband med högläsning. De lyfter dock att högläsning inte alltid bidrar till ett utvecklat ord-

förråd. Utifrån detta resonemang presenterar de olika strategier läraren kan använda sig av vid 

högläsningen. De olika strategierna benämns som ”just reading”, ”performance reading” och 

”interactional reading aloud”. Dessa strategier beskrivs ha olika påverkan på elevers ordförråd. 

”Just reading” kännetecknas av att läraren enbart läser högt för sina elever utan att arbeta med 

texten. Elevernas uppgift är att enbart lyssna. Denna strategi beskrivs därtill inte utveckla ele-

vers ordförråd i samma grad som de övriga strategierna där eleverna ges möjlighet att diskutera 

textens innehåll i större omfattning.  
    Eckeskog (2013, s. 91) menar att högläsning även bidrar till en god läsutveckling då det 

utvecklar barnets förmåga att kunna ta sig an och få förståelse för olika texter. Eckeskog (2013, 

s. 56-57) menar att när barn får lyssna till en text som läses högt förbereder de sig för läsningens 

olika moment och även vilka förmågor som erfordras för att kunna läsa självständigt. Förmågan 

att utvecklas som läsare sker ständigt och det är därför viktigt att högläsning sker kontinuerligt 

under hela skoltiden (Jönsson, 2007, s. 61-62). Damber (2010, s. 21-22) är av samma mening 

och lyfter fram högläsningens betydelse för utvecklandet av läsförmågan hos eleverna och po-

ängterar att högläsning därför bör ske kontinuerligt oavsett ålder.  
      Schmidt (2013, s. 68-69) lyfter ytterligare en aspekt med högläsningen. Hon menar att barn 

som får lyssna till högläsning ges större möjlighet att utveckla ett långsiktigt intresse för böcker 

och läsning i jämförelse med barn som inte får ta del av högläsning. Genom högläsning får 

barnet möjlighet att ta del av olika typer av texter och genrer vilket framkallar barns nyfikenhet 

för böcker och lusten till att läsa. Genom högläsning och dess aktuella berättelse ges även bar-

nen möjlighet att tas från den nuvarande situationen till magiska världar med äventyr vilket 

bidrar till att barn får använda sin fantasi och kreativitet. Schmidt (2013, s. 60) lyfter även att 

högläsning bidrar till att barn får djupare förståelse för hur innehållet i texterna kan framkalla 

varierande känslor. Därtill kan barnet få förståelse för sin omvärld. Jönsson (2007, s. 43-44) är 

av samma mening då hon menar att högläsning utvecklar elevernas förmåga att känna med-

känsla och få perspektiv på andra människors tankegångar och deras livssituationer. 

2.2.3 Arbetssätt i samband med högläsning 

Ett genomtänkt val av bok är avgörande för att uppnå högläsningstillfällen som är givande för 

eleverna. Vanligen baseras bokvalet utifrån vilket syfte läraren har med högläsningen. Eleverna 



 

5 

 

ska kunna relatera till bokens innehåll och valet av bok bör baseras på vilka förkunskaper ele-

verna har. För att möjliggöra ett givande högläsningstillfälle och en god läsupplevelse bör vi-

dare läraren använda sig av ytterligare förberedelser innan högläsningstillfället (Eckeskog, 

2013, s. 98-99). Jönsson (2007, s. 6-7) lyfter att läraren bör ha kännedom om det som ska läsas 

för att på bästa sätt kunna förmedla texten till eleverna. Damber (2010, s. 21-22) menar att om 

läraren förbereder sig genom att först läsa texten på egen hand så underlättar det att kunna göra 

texten levande, exempelvis med röstläge och gester som hjälp. Genom att läraren läser texten i 

förväg får hen även vetskap om vilka begrepp och uttryck som kan behöva diskuteras (Eck-

eskog, 2013, s. 98). För att eleverna ska bli intresserade av högläsningsboken lyfter Schmidt 

(2013, s. 245) att det kan vara en fördel att ha diskussion kring exempelvis framsidan av boken 

innan högläsningen sker. 

      Damber (2010, s. 21-22) lyfter vikten av en god läsmiljö i samband med högläsningen. Hon 

menar vidare att högläsningstillfället ska omfatta en lugn plats där lärare och elever deltar i en 

gemensam aktivitet. Schmidt (2013, s. 119) påpekar vidare att det är viktigt med rutiner i arbetet 

med högläsning. Med rutiner nämner hon exempelvis att högläsning bör vara schemalagt. Vi-

dare lyfter Damber (2010, s. 21-22) vikten av att välja rätt tidpunkt under dagen för högläsning. 

För att högläsningen ska bli givande menar Ewald (2007, s. 18-19) att den rätta tidpunkten är 

när eleverna är pigga och aktiva. Eckeskog (2013, s. 9) menar vidare att en viktig faktor för att 

uppnå en givande läsmiljö handlar om hur läraren väljer att framföra texten. För att fånga ele-

vernas intresse poängterar hon vikten av att läraren använder kroppsspråk och olika röstlägen 

vid högläsningen. Genom detta blir högläsningen roligare och läsaren väcker ett intresse hos 

eleverna för boken. För att eleverna ska ges möjlighet till djupare förståelse av boken och dess 

innehåll är det vidare viktigt att göra pauser under högläsningen (Eckeskog, 2013, s. 20). Detta 

för att läsaren tillsammans med lyssnaren ska kunna diskutera svåra ord eller uttryck men även 

för att diskutera bokens handling.    

      När högläsningsboken är färdigläst är det viktigt att eleverna ges möjlighet att bearbeta 

bokens innehåll. Det förekommer olika arbetssätt en lärare kan välja att använda sig av gällande 

hur eleverna ska bearbeta en färdigläst högläsningsbok. Läraren kan välja att arbeta med en 

färdigläst bok genom att eleverna ges möjlighet att rita eller dramatisera något specifikt från 

boken. Ytterligare ett sätt att bearbeta en färdigläst bok är att eleverna får arbeta skriftligt med 

boken genom att exempelvis skriva en sammanfattning av bokens handling (Ewald, 2007, s. 

125-127). För att möjliggöra djupare förståelse för bokens innehåll och för att eleverna ska få 

sina individuella upplevelser tillsammans med andra elever kan boksamtal ske (Eckeskog, 

2013, s. 80). Eckeskog (2013, s. 20-21) påvisar att samtalen innehållandes elevernas egna tolk-

ningar är att föredra i jämförelse med frågor av karaktären rätt eller fel. Detta då dessa samtal 

har tendens att bli mer givande för eleverna. Det gemensamma samtalet beskrivs som ett tillfälle 

där eleverna får ta del av andra elevers tolkningar och upplevelser av innehållet i boken. Eck-

eskog (2013, s. 56-57) förespråkar att högläsning och efterföljande boksamtal ska ske i mindre 

grupper för att fler elever ska kunna vara aktiva. Schmidt (2013, s. 262-263) är av samma me-

ning och menar att när eleverna arbetar i mindre grupper ges de möjlighet att utveckla en mer 

djupgående förståelse av bokens innehåll.  
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3 Metod och material 

I följande kapitel redogörs de metodval som studien baseras på. I avsnitt 3.1 Metodologi pre-

senteras studiens metodologiska vägval. I avsnitt 3.2 Genomförande beskrivs hur urval, datain-

samling och databearbetningsprocessen gått till. I avsnitt 3.3 Trovärdighet diskuteras hur stu-

dien förhåller sig till detta begrepp. Avslutningsvis, i avsnitt 3.4 Etiska överväganden redogörs 

hur de forskningsetiska principerna har tillämpats i studien.  

3.1 Metodologi 

Syftet med studien är att undersöka hur och varför sex verksamma lärare i årskurs 2 arbetar med 

högläsning i undervisningen. Föreliggande studie utgår från en kvalitativ undersökningsmetod 

i form av intervjuer. Detta då denna metod upplevdes som det rimligaste alternativet till att 

samla in fyllig och nödvändig datamängd utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Denscombe (2018, s. 292) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun är en effektiv metod 

att använda sig av för att insamla data som baseras på erfarenheter, uppfattningar och åsikter 

där forskningssyftet är att utveckla djupgående förståelse för dessa. Intervjuerna med verk-

samma lärare i årkurs 2 genomfördes vidare i form av personliga intervjuer. Med personliga 

intervjuer menas att intervjuerna genomförs individuellt (Denscombe, 2018, s. 270). 

Denscombe nämner vidare många fördelar med att använda sig av personliga intervjuer. Om 

behovet finns är det exempelvis enkelt att spåra från vem informationen kom ifrån då vardera 

intervju enbart består av en källa. En annan fördel är att personliga intervjuer är enkla att kon-

trollera då forskaren enbart har en informants idéer att fördjupa sig i och även endast en infor-

mant att leda under intervjutillfället. Ytterligare en fördel är att arbetet med transkriberingar blir 

enklare och utskriften av de inspelade intervjuerna blir även tydligare med endast en informant.   

      Vidare valdes att följa Fejes & Thornberg (2015, s. 37) rekommendationer angående hur 

databearbetningsprocessen kan gå tillväga. Studien är tolkad utifrån ett sociokulturellt perspek-

tiv då det upplevdes vara rimligt till föreliggande studie, sett utifrån studiens syfte och forsk-

ningsfrågor.  

3.2 Genomförande 

I följande avsnitt presenteras hur urval, datainsamling och databearbetningsprocess gått till.  

3.2.1 Urval 

Urval av informanter skedde utifrån en önskan att intervjua nyckelpersoner som är aktiva i 

skolverksamheten och som vidare kunde tillhandahålla inblickar och kunskaper grundade på 

erfarenheter gällande högläsning. För att möjliggöra en fyllig insamling av data efterfrågades 

därmed verksamma lärare i årskurs 2 med erfarenhet av högläsning i undervisningen. Anled-

ningen till att studien genomfördes med verksamma lärare i årskurs 2 grundar sig främst i att 

personliga upplevelser är att läraren då börjar utveckla användandet av högläsningen som ett 

pedagogiskt verktyg i undervisningen. Eleverna i årskurs 2 upplevs även vanligen ha knäckt 

läskoden. Sammantaget har sex lärare intervjuats då detta upplevdes vara rimligt för att uppfylla 

syftet och för att besvara forskningsfrågorna. För att finna verksamma lärare i årskurs 2 kon-

taktades tillhörande övningsskolor samt personliga kontakter. Intervjuerna genomfördes vidare 

på skolor som är belägna i två skilda kommuner.   
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3.2.2 Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod tillämpas kvalitativa intervjuer. Intervjuerna med verksamma lärare 

i årskurs 2 genomfördes individuellt och pågick i cirka 30 minuter. Lärarna gavs möjlighet att 

själva komma med förslag om tid och plats för intervjutillfället för att de skulle känna sig be-

kväma under intervjun. Vid intervjuerna användes frågor som var sammanställda utifrån studi-

ens syfte och forskningsfrågor. Frågorna ställdes utifrån en låg grad av standardisering. Med 

detta menas att frågorna ställdes i den ordning som upplevdes som den bästa vid respektive 

intervjutillfälle (Denscombe, 2018, s. 269). Intervjuerna hade vidare en låg grad av strukture-

ring. Med detta menas att intervjufrågorna var utformade för att möjliggöra och ge informanten 

utrymme att tala fritt och svara med deras egna ord utan att våra personliga värderingar fick 

möjlighet att leda informanterna in på något specifikt spår (Denscombe, 2018, s. 269). Infor-

manterna informerades innan intervjutillfällena om syftet med undersökningen men de gavs 

ingen möjlighet att ta del av frågorna innan intervjutillfället. Intervjufrågorna synliggörs i Bi-

laga 1 Intervjuguide. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas utifrån Denscombes 

(2018, s. 395-398) rekommendationer hur denna process kan gå till. Till transkriberingarna an-

vändes därtill ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word som hjälp när den insamlade datan 

skulle skrivas ned i text. De enskilda raderna i textdokumentet tilldelades ett specifikt radnum-

mer av anledningen att underlätta lokalisering och identifiering av specifika uttalanden i inter-

vjuutskriften.   

3.2.3 Databearbetning 

Den metod som valdes att användas till analys av materialet är den metod Fejes & Thornberg 

(2015, s. 37) väljer att benämna kategorisering. Denna metod beskriver de vidare som vanligt 

förekommande vid analys av intervjuutskrifter. Som första steg i denna process behövde vi bli 

väl förtrogna med insamlad data, det vill säga transkriberingarna. Detta blev vi genom att läsa 

transkriberingarna ett flertal gånger. Omläsningarna av transkriberingarna möjliggjorde att vi 

kunde börja identifiera eventuellt kommande teman från den insamlade datan. Nästa steg inne-

bar att utsagorna från transkriberingarna urskildes för att möjliggöra bildandet av passande ko-

der till dessa. Vi valde vidare att namnge koderna. Koderna utvärderades tillsammans för att 

möjliggöra bildandet av kategorier. Kategorierna som bildades var ”Högläsningens omfattning 

i undervisningen”, ”Syfte med högläsning i undervisningen” och ”Arbetssätt i samband med 

högläsning”. De bildade kategorierna är därmed desamma som uppsatsens forskningsfrågor. 

Till kategorin ”Syfte med högläsning i undervisningen” bildades sedan underkategorierna 

”Språkutveckling” och ”Avkoppling”. Till kategorin ”Arbetssätt i samband med högläsning” 

bildades underkategorierna ”Före högläsning”, ”Under högläsning” och ”Efter högläsning”. 

Underkategorierna bildades för att tydliggöra struktur och förenkla sammanställningen av 

materialet. Genom djupgående arbete med kategorierna sammanställdes det som upplevdes 

vara väsentligt i vardera kategori för att till sist möjliggöra urskiljandet av det som utifrån forsk-

ningsfrågorna var ändamålsenligt för studien. 

3.3 Trovärdighet 

Studiens trovärdighet stärks genom att intervjuerna har genomförts utifrån studiens ändamål 

och det som undersökningen är avsedd att mäta för att besvara forskningsfrågorna. Vi finner 

därtill att den insamlade datan är relevant utifrån undersökningens syfte och dess forsknings-

frågor. Vi beskriver och redogör tydligt hur vi har gått tillväga för att samla in och bearbeta 

data. Det är därmed möjligt att granska hur forskningsprocessen har gått till. Då vår studie utgår 
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från kvalitativa intervjuer är det dock värt att beakta att det är svårt att upprepa en intervju med 

någon exakthet. Den insamlade datan från de kvalitativa intervjuerna anses vidare vara upprik-

tigt lämnad. Intervjuerna genomfördes med relativt låg struktur från vår sida med avsikt att 

informanten skulle kunna besvara frågorna med en bredare frihet. Intervjuerna genomfördes i 

informanternas arbetsmiljö för att de skulle känna sig trygga under intervjutillfället samt för att 

vi skulle få en helhetsbild av hur läraren kan arbeta med högläsning. Det är dock värt att beakta 

att det är problematiskt att bedöma trovärdighet i informanternas besvaranden. Denscombe 

(2018, s. 290) diskuterar detta och menar att det finns en risk för att informanter kan svara 

utifrån vad de tror att forskaren vill ha för svar. Detta kan i sin tur eventuellt påverka trovärdig-

heten i studien.  

      För att bedöma trovärdigheten i studien har vi valt att följa några av Denscombes (2018, s. 

290-291) rekommendationer hur forskaren med hjälp av kontroller kan bedöma trovärdigheten 

i informanternas svar. Rimligheten i den insamlade datan kontrollerades när vi bedömde att 

informanten förväntas inneha tillräcklig kunskap om det ämne som diskuteras. Därmed avses 

informanterna inneha förmågan att mäta det som studiens har för avsikt att mäta (Denscombe, 

2018, s. 291). Vid transkribering och kategorisering av insamlad data från de sex genomförda 

intervjuerna har även några liknande teman framträtt från flera olika intervjuer. Denscombe 

(2018, s. 291) skriver att om liknande teman framkommer från flera intervjuer tyder det på att 

forskaren kan ha större tillit till den informationen i jämförelse till information som framträtt 

från enskilda uttalanden. 

      Sammanfattningsvis anser vi oss hålla en röd tråd genom studien. Processen med datain-

samling och databearbetning har utförts på ett korrekt sätt, informanternas svar har registrerats 

med omsorg samt förts över korrekt till databasen för analys. De insamlade svaren från infor-

manterna avser sig dessutom säga något om det som undersökningen avser att säga något om.   

3.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2017, s. 39-41) principer har använts för att säkerställa etiska aspekter på 

studien. Vi förhåller oss därmed till de fyra begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

integritet. Genom informationsbrevet som skickades till deltagarna innan undersökningen har 

de informerats om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

De har även informerats om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin med-

verkan om så önskas. Deltagarna har vidare givit sitt samtycke innan de deltagit i undersök-

ningen. Namn på skolor och deltagarnas personuppgifter tydliggörs inte i studien. Vidare an-

vänds inspelningar från intervjuer till transkribering för att därefter raderas. Det insamlade 

materialet från deltagarna används vidare enbart till denna studie. 
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4 Resultat och analys 

I följande kapitel redogörs resultatet utifrån sammanställd data från intervjuerna. Vid sortering 

av data har insamlad data genererat i tre kategorier, vilka är ”Högläsningens omfattning i under-

visningen”, ”Syfte med högläsning i undervisningen” och ”Arbetssätt i samband med högläs-

ning”. Dessa presenteras i följande avsnitt. Efter vardera avsnitt följs en analys av kategorin. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av resultatet. De sex informanterna som deltagit 

i studien benämns i detta avsnitt som Informant 1, Informant 2, Informant 3, Informant 4, In-

formant 5 och Informant 6.  

4.1 Högläsningens omfattning i undervisningen 

Samtliga tillfrågade lärare använder sig av högläsning i undervisningen. Omfattningen av hög-

läsning sträcker sig till några gånger i veckan, vanligen tre gånger/vecka. Tiden för högläs-

ningen varierad dock mellan de tillfrågade lärarna. Det skiljer sig vanligen från 10 minuter till 

20 minuter.  

Jag har tre högsläsningstillfällen varje vecka och då oftast 20 minuter per tillfälle. Tycker det känns 

lagom. Men ibland läser jag mer och ibland läser jag mindre. Det beror lite på situationen, hur den ser 

ut (Informant 1).  

 

Jag brukar högläsa några gånger varje vecka. Då läser jag cirka 10 minuter. Men det kan såklart skilja 

sig beroende på de olika tillfällena. Märker jag till exempel att eleverna inte orkar 10 minuter kanske 

jag måste korta ner tiden (Informant 3). 

 

Det är endast en av de tillfrågade lärarna som har högläsningen schemalagd. Resterande lärare 

väljer att läsa högt när passande tillfällen för detta ges.   

Jag har schemalagd högläsning på måndagar, onsdagar och fredagar och då läser jag alltid för ele-

verna vid dem tillfällena. Tycker det upplägget fungerar bra och jag känner att vi har fått in en bra 

rutin (Informant 1). 

Högläsning använder jag i undervisningen när det passar in i schemat. Jag har inte högläsning som ett 

planerat pass. Det blir mer att jag tar fram högläsningsboken när det passar. Jag skulle säga att det 

beror mycket på hur schemat ser ut (Informant 6).   

Det blir lite schematekniskt, alltså när det passar i schemat. Det kan också vara så att när eleverna blir 

klara tidigare än planerat med vissa arbeten och det finns några minuter kvar till rasten, då tar jag fram 

högläsningsboken. Då blir det mer som ett utfyllnadsmaterial (Informant 4). 

De tillfrågade lärarna upplever att de inte använder sig av tillräcklig högläsning i undervis-

ningen och önskar därför utöka högläsningstillfällena.   

Nej, jag känner nog inte att jag högläser tillräckligt ofta och jag vill absolut ha mer högläsning eftersom 

jag vet att det är så bra. Därför har jag som ambition att utöka högläsningen. (…). Jag önskar att det 

fanns mer tid för högläsning (Informant 2). 

Jag önskar att jag läste högt oftare än vad jag gör idag, men tyvärr känner jag att tiden inte riktigt finns 

till det. Men jag är ju medveten om att det handlar om hur man prioriterar  (Informant 6). 

De tillfrågade lärarna lyfter att det är deras ansvar att se till att högläsning tillämpas i undervis-

ningen. De lyfter även vikten av att barn bör bli lästa för i hemmet. Utifrån detta menar tillfrå-

gade lärare att de har ett ansvar att uppmuntra vårdnadshavare att läsa för sina barn genom att 

informera dem om vikten av högläsning för barns utveckling och lärande.   
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På föräldramöten försöker jag alltid att uppmuntra föräldrar att läsa för sina barn. På det senaste föräld-

ramötet visade vi en film som redogjorde en jämförelse gällande skillnaden på barns ordförråd, om de 

har blivit lästa för eller inte (Informant 5).  

Jag vet om att föräldrar läser mindre hemma. Det finns ju forskning på det. Det är tråkigt men jag känner 

inte att jag behöver kompensera det. Det finns liksom ingen tid för det (Informant 3).  

Jag har kännedom om att vårdnadshavare läser mindre för sina barn idag än vad dem gjorde för ett x 

antal år sedan. Men det finns ingen möjlighet för mig att kompensera det. Det jag kan göra är att upp-

muntra vårdnadshavarna till att högläsa för sina barn (Informant 2). 

4.1.1 Analys av högläsningens omfattning i undervisningen   

Undersökningen visar att det endast är en av sex tillfrågade lärare som använder sig av sche-

malagd högläsning. De resterande tillfrågade lärarna som inte har schemalagd högläsning me-

nar att de istället läser högt när tid finns. När högläsningen inte sker regelbundet och schema-

läggs tolkas det dock som att högläsningen enklare kan bli bortprioriterad. Detta i sin tur kan 

hindra eleverna i deras språkutveckling. McCaffrey & Hisrich (2017, s. 93-94) förespråkar vik-

ten av rutinmässig användning av högläsning. Jönsson (2007, s. 61-62) är av samma mening då 

hon menar att högläsning är avgörande för elevernas språkutveckling och därför bör högläsning 

ske regelbundet. 

      Trots högläsnings många positiva effekter visar forskning att vårdnadshavare läser allt 

mindre för barn i hemmet (Läsrörelsen, 2012; Egmont, 2019). Utifrån detta poängterar samtliga 

tillfrågade lärare vikten av att uppmuntra vårdnadshavare till att läsa för sina barn. De är dock 

överens om att de inte upplever att de behöver kompensera minskningen av högläsning i hem-

met i sin undervisning. Trots dessa resonemang framkommer det ändå att majoriteten av de 

tillfrågade lärarna önskar att de högläste i oftare än vad de gör idag. De framhäver vidare att de 

önskar att det fanns mer tid till att läsa högt. Vi tolkar det dock som att det många gånger handlar 

om hur läraren väljer att prioritera sin undervisning som avgör i vilken omfattning högläsning 

sker.   

      De tillfrågade lärarna visar en medvetenhet om vikten av högläsning för elevernas utveckl-

ing och lärande och de uppmanar utifrån detta vårdnadshavare att läsa högt oftare för sina barn. 

Detta kan tolkas utifrån Vygotskijs syn på lärande där människan anses utvecklas och lära sig i 

interaktion med andra (Vygotskij, 1999, s. 11). När läraren läser högt för eleverna tolkas det 

ska gynna elevernas utveckling på flera olika sätt. Den vuxne fungerar då som ett stöd i sam-

bandet med högläsningen vilket kan associeras till den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 

1999, s. 13). Högläsning kan vidare tolkas och ska fungera som ett redskap för elevernas språk-

utveckling vilket kan kopplas till begreppet mediering (Vygotskij, 1999, s. 17).  

4.2 Syfte med högläsning i undervisningen 

Några centrala syften till varför högläsning tillämpas i undervisningen menar de tillfrågade lä-

rarna är på grund av att det är språkutvecklande och avkopplande för eleverna. Följande un-

deravsnitt presenterar deras tankar kring dessa olika syften. Avslutningsvis redogörs en analys 

av de olika syftena med högläsning i undervisningen. 

4.2.1 Språkutveckling 

Samtliga tillfrågade lärare menar att högläsning utvecklar elevernas ordförråd. Högläsning in-

nebär att eleverna ges möjlighet att få möta många nya ord vilket leder till att deras ordförråd 

utökas.  
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I samband med högläsning kan eleverna ställas inför ett språk som kan vara lite svårare än vad de är 

vana vid. Då stimuleras både elevernas språk och deras ordförråd utvecklas (Informant 2).  

De tillfrågade lärarna menar att högläsning leder till att bra tillfälle att gemensamt diskutera ord 

och begrepp. Eleverna ges då möjlighet att lära av sina klasskamrater och med stöd från läraren.   

Eftersom högläsning innebär att alla som är i klassrummet lyssnar till samma ord kan vi tillsammans 

prata om vad olika ord betyder. Jag har som vana att alltid stanna upp under högläsningen för att kunna 

ha en diskussion kring olika ord som kan vara svåra att förstå (Informant 6).  

Några av de tillfrågade lärarna tar vidare upp att högläsning i undervisningen kan stötta eleverna 

i deras skrivande. Detta genom att högläsningen bidrar till att eleverna får höra hur meningar är 

uppbyggda.  

Vid högläsningen ges eleverna möjlighet att få lyssna till hur meningar byggs. Det här kan göra det 

lättare för dem när de sedan ska skriva på egen hand (Informant 3). 

De tillfrågade lärarna menar även att högläsning möjliggör diskussioner kring språk och språk-

bruk. Det framhålls att det är positivt att välja en högläsningsbok som innehåller ett språk som 

eleverna inte är vana vid.   

Jag upplever överlag att det som är väldigt bra är att de får möta språk som de inte är vana vid. Därför 

brukar jag också ibland välja böcker som eleverna troligtvis inte skulle ha valt på egen hand, så att säga 

(Informant 1).  

Vi valde tidigare att läsa en bok av Maria Gripe. Hennes böcker kan vara svåra för eleverna att läsa på 

egen hand och är antagligen böcker som eleverna själva inte skulle ha valt att läsa. Men i och med valet 

av denna bok kunde vi diskutera språket och språkbruket som förekom i just den boken (Informant 5). 

4.2.2 Avkoppling 

Det framkommer att högläsning i undervisningen vanligen ses som en gemensam stund för 

avkoppling. Högläsning innebär att eleverna inte behöver koncentrera sig på att avkoda ord och 

leder därför till att eleverna kan få en avkopplande stund.  

Högläsning är en mysig gemensam stund vi har i klassrummet. Jag märker att eleverna uppskattar när 

jag läser högt. Eleverna kan komma ner i varv och behöver enbart lyssna, vilket i sig är en bra övning 

för eleverna (Informant 1).  

Att högläsa är ett bra tillfälle för att få eleverna att komma ner i varv. Om jag märker att eleverna är 

extra trötta vid något tillfälle och jag känner att de behöver koppla av är det ett bra tillfälle att ta fram 

högläsningsboken (Informant 2).   

Högläsningen beskrivs även som ett effektivt verktyg läraren kan använda sig av vid olika över-

gångar, exempelvis efter andra arbeten eller som övergång när byte av aktivitet ska ske.   

Eleverna kan till exempel behöva högläsning efter en musiklektion då de kan vara uppe i varv efter en 

sådan lektion. Då används högläsning mer som ett avslappnande moment än att det finns ett tydligt syfte 

med högläsningen (Informant 2).   

Efter en lång skoldag kan många barn behöva varva ner innan de går vidare till fritids. Det blir ett lugnt 

avslut på skoldagen och för de barn som går på fritids kan det bli en lugn start för dem (Informant 5).   

Tidigare startade jag alltid dagen med att högläsa men nu har jag valt att lägga högläsningen som ett 

sätt att avsluta dagen på. Det kändes som ett bättre alternativ eftersom eleverna kan behöva en lugn 

stund som avslut på dagen då dem oftast är väldigt trötta (Informant 4).   
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För att få samtliga elever med sig i högläsningen väljer några av de tillfrågade lärarna att kom-

binera högläsningen med att eleverna samtidigt får rita på egen hand.  

Jag tänker inte att det är något negativt med att eleverna gör någonting annat medan jag högläser, tvär-

tom. Eleverna i den här klassen behöver det för att de ska kunna koppla av och sitta stilla vid sin plats. 

Och i den här klassen fungerar det inte att eleverna ska sitta helt stilla utan att röra sig vid högläsningen 

(Informant 2).  

Jag brukar låta dem ha papper och penna framför sig. Vissa behöver ha något annat att göra för att kunna 

lyssna. För samtidigt som jag vill att de ska få en lugn stund så förväntar jag mig ju att de lyssnar till 

det jag läser. Ibland kan jag ju till exempel ställa frågor om boken och då krävs det ju att dem ska ha 

lyssnat (Informant 6).   

4.2.3  Analys av syfte med högläsning i undervisningen 

Ett syfte som framkommer som centralt till varför tillfrågade lärare arbetar med högläsning är 

på grund av att det är språkutvecklande. När läraren läser högt för eleverna ges de möjlighet att 

få höra många nya ord som de annars kanske inte skulle ha mött vilket utvecklar deras ordför-

råd. Högläsningen tolkas dessutom bidra till att eleverna använder sig av varandras kunskaper. 

När svåra ord diskuteras tillsammans i klassen stöttar eleverna varandra i deras lärande. Vi 

tolkar det som att språkutveckling i detta fall innebär att eleverna i samband med högläsningen 

utvecklar språket genom att de med stöd från läraren ges möjlighet till utvecklat ordförråd. De 

får även höra hur meningar är uppbyggda.  

      Ytterligare en central del till varför högläsning tillämpas i undervisning framgår vara på 

grund av att det ses som ett tillfälle för avkoppling för eleverna. Många av de tillfrågade lärarna 

nämner exempelvis att de väljer att högläsa mellan olika aktiviteter. Syftet vid dessa tillfällen 

är att eleverna ska ges möjlighet till en lugn stund för avkoppling. Vid dessa tillfällen kan många 

elever vara trötta. Det upplevs dock uppstå en motsättning till detta resonemang då eleverna 

samtidigt tolkas ha förväntningar på sig att de ska vara aktiva lyssnare vid högläsningen. Det är 

en förutsättning att eleverna är koncentrerade då de vanligen förväntas kunna besvara frågor 

om det lästa texterna. Eckeskog (2013, s. 9) skriver att anknytande frågor till högläsning är en 

metod att använda sig av för att utöka elevernas förståelsestrategier som de ska kunna använda 

vid individuell läsning. Hon menar dock att detta förutsätter att eleverna är aktiva under hög-

läsningen (a.a.). Vi tolkar det därmed som att avkoppling i samband med högläsning innefattar 

aktivt deltagande från elevernas sida i skepnad av att såväl lyssna som att vara koncentrerad. 

Ewald (2007, s. 18-19) menar dock att högläsning inte ska kopplas till tillfällen för avkoppling 

och framhäver istället vikten av att eleverna är pigga i samband med högläsningstillfällen. Detta 

då högläsning kräver aktivt deltagande då det hela tiden pågår ett samspel med överföring av 

text från den som läser till den som lyssnar. Vi tolkar avkoppling i detta avseende som ett till-

fälle där eleverna blir lästa för och där de inte behöver lägga sin energi på att avkoda ord.   

      De tillfrågade lärarnas syften med högläsning i undervisningen kan associeras till det soci-

okulturella perspektivet och Vygotskijs syn på utveckling och lärande (Vygotskij, 1999). Vi 

tolkar det som att läraren i samband med högläsningen fungerar som ett stöd för eleverna i deras 

språkutveckling. Vid högläsningen ges eleverna möjlighet att möta många nya ord vilket ut-

vecklar deras ordförråd (McCaffrey & Hisrich, 2017, s. 93-94). Högläsningen tolkas dessutom 

bidra till att eleverna använder sig av varandras kunskaper. När svåra ord diskuteras tillsam-

mans i klassen stöttar eleverna varandra i deras lärande. Vidare utvecklar eleverna genom stöd 

från såväl lärare som klasskamrater ordförrådet och samtal- och diskussionsförmågan. Denna 

tolkning kan associeras till begreppet den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999, s. 13). 

Då eleverna förväntas vara aktiva lyssnare vid högläsningen tolkas högläsningen som ett sam-

spel med en pågående överföring av text mellan läraren och eleverna. Detta kan associeras till 
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Vygotskijs syn på lärande som menar att lärarande och utveckling uppstår i ett pågående sam-

spel med andra (Vygotskij, 1999, s. 11).   

4.3 Arbetssätt i samband med högläsning 

Följande underavsnitt presenterar informanternas resonemang kring hur de arbetar med högläs-

ning i undervisningen. Intervjuerna visar att arbetet i samband med högläsningen inte skiljer 

sig åt mellan lärarna i någon större utsträckning.  

4.3.1  Före högläsning 

Före högläsningen sker valet av bok. Resultatet från intervjuerna visar att valet av vilken bok 

som ska läsas högt baseras på vilket syfte de tillfrågade lärarna har med sin högläsning. Resultat 

från intervjuerna visar även att det är vanligt förekommande att de tillsammans i arbetslaget 

väljer vilken bok som ska högläsas.  

Jag skulle nog säga att allt börjar ju egentligen med att välja rätt bok. Vilken bok jag väljer beror på vad 

jag har för syfte med högläsningen just då. Oftast läser vi i arbetslaget en gemensam bok (Informant 4). 

Vi brukar bestämma i arbetslaget tillsammans, vilken bok vi ska använda oss av vid högläsningen. Så 

eleverna är liksom inte delaktiga i det beslutet (Informant 3).  

Från intervjuerna framgår att det främst är skönlitteratur som högläses. Valet av bok kan vidare 

grundas på syftet att eleverna ska bli introducerade nya genrer. Valet kan vidare även baseras 

på olika ämnen som de tillfrågade lärarna har avsikt att diskutera med eleverna.    

Ibland tycker jag att det är roligt att läsa böcker som innehar en genre som de troligtvis inte skulle ha 

valt om de fick bestämma själva. Syftet med det bokvalet blir då att eleverna ska bli presenterade en 

annan typ av text som de inte riktigt är vana vid (Informant 2).   

Ibland väljer vi böcker utifrån områden som kan vara aktuella just då bland eleverna. I samband med 

läsandet av Superhjältar kunde vi exempelvis ta upp och diskutera värdegrunden, hur man är som en 

kompis bland annat (Informant 6).  

Det framgår att det är viktigt att anpassa bokvalet efter vad som för tillfället är aktuellt i sam-

hället och utifrån vilken årskurs den tillfrågade läraren har. Det är vidare viktigt att eleverna 

kan relatera till handlingen i boken som väljs.  

Vi försöker att välja böcker utifrån vad som är aktuellt för stunden. Jag tror det är jätteviktigt för att få 

med sig eleverna. Vi håller oss uppdaterade via olika Facebooksidor bland annat (Informant 3).  

Man märker ganska snabbt om det är en bok som tilltalar eleverna eller inte. Det har hänt någon gång 

att jag har fått byta bok när jag upptäckt att boken inte alls fungerade för eleverna (Informant 1).  

Det är såklart viktigt att välja rätt bok. Men utgår man från deras åldersgrupp och en bok med spänning, 

då brukar du få med dig eleverna relativt lätt (Informant 4).    

4.3.2 Under högläsning 

Som start vid högläsningsstunderna framgår vikten av att knyta an till det som har lästs vid 

tidigare tillfällen. Vanligen sker detta genom diskussioner i helklass efter att läraren har ställt 

frågor kring vad som inträffade vid det sista högläsningstillfället.  
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Jag börjar alltid högläsningstillfället med att fråga eleverna vad som hände sist. Det gör jag för att upp-

repning är bra och för att bygga upp en stämning hos eleverna. Det kan även vara någon som varit sjuk, 

då brukar eleverna få återberätta det som klasskamraten har missat (Informant 4). 

Innan jag börja läsa brukar jag vilja fräscha upp minnet av det som vi läste vid det senaste högläsnings-

tillfället. Jag brukar ibland läsa det sista stycket och sedan kanske ställa några frågor. Det brukar hjälpa 

mina elever att snabbt komma ihåg vad som hände sist vi läste (Informant 3). 

Under högläsningstillfället är det vidare av betydelse med en god läsmiljö och att boken läses 

på ett sätt som väcker intresse. För att väcka intresset hos eleverna är det främst kroppsspråk 

och olika röstlägen som används som strategi hos de tillfrågade lärarna.   

För att göra boken jag läser levande är det väl egentligen oftast olika röstlägen som jag använder mig 

av. Det hjälper mig att få eleverna att hänga med. Det är liksom någonting som sker automatiskt när jag 

läser (Informant 2).   

Jag använder min röst när jag läser och sedan försöker jag även använda kroppsspråket. Det kan handla 

om att jag visar med händerna för att förstärka något speciellt som jag läser. Jag tror det gör det lite mer 

intressent (Informant 5). 

För att möjliggöra att lässtunden blir lugn och avkopplande väljer några av de tillfrågade lärarna 

att tillåta eleverna rita under högläsningsstunden. Övriga tillfrågade lärare ser hellre att eleverna 

enbart lyssnar vid högläsningen.  

Även om eleverna ritar samtidigt och gör någonting mer än att bara lyssna så vet jag att de hänger med 

i det jag läser för dem. Det märker jag till exempel när jag läser något som är roligt också skrattar dem 

(Informant 2).    

Nej, eleverna gör inte något annat under tiden jag högläser. När jag högläser vill jag ha ett fokus på 

högläsningen, och bara högläsningen. Det är en bra övning i sig, att eleverna får träna på att bara lyssna 

(Informant 1).  

Pauser i högläsning kan vara effektivt för att fånga alla elever i samband med högläsningen. 

Om eleverna är medvetna om att läraren när som helst under högläsningen kan ifrågasätta hand-

lingen leder det till att eleverna känner att de behöver lyssna aktivt. Under högläsningen stannar 

de tillfrågade lärarna upp när svåra ord eller uttryck dyker upp i texten. Det är endast en av de 

tillfrågade lärarna som väljer att pausa högläsningen för att ställa frågor kring handlingen. 

Jag stannar upp i högläsningen för att förklara uttryck som kan upplevas som svåra för eleverna. Ibland 

kan det även förekomma betydelsefulla ord som vi i klassen kan behöva diskutera. Det kan även handla 

om värdegrundsfrågor eller liknande (Informant 1). 

Jag brukar ha som vana att stanna upp lite då och då för att ställa lite spontana frågor. Ibland frågar jag 

vad som precis hände men någon gång har jag även frågat vad de tror kommer hända härnäst, för att 

bygga upp stämningen lite (Informant 4).  

4.3.3 Efter högläsning   

När en bok är färdigläst är det viktigt att eleverna får bearbeta bokens innehåll. Resultatet visar 

att de tillfrågade lärarna visar medvetenhet om att böcker kan bearbetas på olika sätt. Enligt 

samtliga lärare är dock det vanligaste arbetssättet att läraren ställer frågor om handlingen till 

eleverna och att de utifrån detta har diskussioner. Eleverna kan även få sammanfatta handlingen 

skriftligt. 

Hur vi väljer att arbeta med boken när den är utläst beror helt och hållet på vilket syfte vi har haft med 

att läsa den. Det kan handla om att syftet är att vissa ämnen ska tas upp och diskuteras (Informant 2).  
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Ja, en bok kan ju bearbetas på massor av olika sätt. Men det blir oftast att man diskuterar innehållet med 

eleverna. Jag ställer några frågor om det mest centrala i boken som de får svara på (Informant 4).  

Det vanligaste är att eleverna får återberätta boken som vi har läst. Ibland får de skriva och ibland 

diskuterar de i par eller i grupp för att därefter diskutera i helklass (Informant 6).   

Resultatet från intervjuerna visar även att de tillfrågade lärarna inte alltid arbetar med boken 

när den är färdigläst. 

Vissa böcker har vi inget direkt syfte med. Då blir det inget direkt efterarbete. Då blir det mer bara, vad 

tyckte ni om boken? Att man har en kort diskussion kring det bara (Informant 2).  

Men det är ju inte alltid vi jobbar med boken på något speciellt sätt men oftast gör vi ju det. Det beror 

på vilken bok det är vi läser. Det är inte alltid vi hinner arbeta med boken efter att vi har läst klart den 

heller (Informant 3).   

4.3.4 Analys av arbetssätt i samband med högläsning   

De tillfrågade lärarna framhäver vikten av att välja en bok som väcker elevernas intresse och 

som de kan relatera till. Vilken bok de väljer beror på vilket syfte de har med högläsningen. De 

vanligaste syftena som framkommer är att specifika ämnen ska diskuteras, nya genrer ska pre-

senteras eller avkoppling. En intressent aspekt är att tillfrågade lärare enbart fokuserar på skön-

litteratur vid diskussion kring val av högläsningsbok. Eckeskog (2013, s. 15 ) förespråkar dock 

vikten av att eleverna får möta olika typer av texter i samband med högläsningen. Texter i detta 

avseende menar hon kan innefatta även exempelvis faktatexter. Eckeskog (2013, s. 56-57) me-

nar vidare att när läraren väljer att högläsa olika typer av texter får eleverna en medvetenhet om 

hur de senare själva ska läsa och förstå liknande texter. Körling (2012, s. 32) förespråkar att 

eleverna i skolan ska ges möjlighet att möta olika texttyper i samband med högläsning då hon 

menar att det utvecklar elevernas förståelsestrategier och utökar deras möjlighet till att bli duk-

tiga läsare. Mötet med olika texter kan även bidra till att elevernas intresse för läsning blir större 

(Schmidt, 2013, s. 68-69). Vi tolkar det därmed som att följden av att läraren väljer att enbart 

fokusera på skönlitteratur är att eleverna inte ges rik möjlighet att utveckla sina kunskaper kring 

läsförståelsestrategier.  

      För att fånga eleverna intresse framgår vikten av att läraren har inlevelse vid högläsningen. 

Det framkommer att det främst är rösten som de tillfrågade lärarna använder för att göra texten 

levande. Flera forskare (Eckeskog, 2013, s. 9; Schmidt, 2013, s. 241) menar att det pågår ett 

samspel mellan lärare och elev i samband med högläsningen. Vidare betonar de vikten av att 

läraren i detta samspel levandegör den lästa texten med hjälp av såväl sitt kroppsspråk som 

röstläge. Vidare framkommer vikten av en god läsmiljö vid högläsningstillfället. Vi tolkar det 

som att tillfrågade lärare i detta avseende menar att en god läsmiljö kännetecknas som en rofylld 

stund.   

      Det som skiljer sig bland de tillfrågade lärarna är deras inställning till högläsningen. Några 

menar att annan aktivitet som komplement under högläsningen bidrar till att eleverna lyssnar 

bättre medan andra hellre ser att deras elever enbart lyssnar. Några av de tillfrågade lärarna 

väljer att tillåta eleverna rita samtidigt som högläsningen sker. De ser inte detta som ett stör-

ningsmoment utan menar att deras elever behöver ha något annat att göra vid högläsningen för 

att kunna sitta stilla och koncentrera sig. Vi tolkar det som att detta val är baserat utifrån att 

eleverna ska ses utifrån deras behov. Under högläsningen framkommer att endast en av de till-

frågade lärarna väljer att pausa i högläsningen för att ställa frågor gällande exempelvis vad som 

har hänt eller vad de tror kommer hända härnäst. Schmidt (2013, s. 141) menar att när eleverna 

ges möjlighet att resonera på liknande sätt får eleverna förståelse för vad som är viktigt i texten.  
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      Under intervjuerna framkommer att samtal och skrivande om bokens handling är det van-

ligaste sättet att arbeta med en färdigläst bok. Detta visar på att handlingen är det viktiga och 

att fokus ligger på att eftersöka svar av förutbestämd karaktär. Schmidt (2013, s. 68) förespråkar 

istället att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska och jämföra i 

samband med högläsningen. Jönsson (2007, s. 55-56) menar vidare att skönlitteratur bidrar till 

att känslor och tankar väcks hos eleverna. Vi upplever därtill att valet att arbeta med frågor med 

karaktären rätt eller fel kan åsidosätta elevernas personliga tolkningar, tankar och känslor av 

boken.  

      Hur de tillfrågade lärarna väljer att arbeta i samband med högläsningen kan associeras till 

det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs syn på lärande och utveckling (Vygotskij, 

1999). Läraren tolkas som ett stöd för eleverna under hela arbetet med högläsningen och har 

sin start redan när läraren gör valet av vilken bok som ska högläsas. När läraren väljer en bok 

med en annan genre eller en högre svårighetsgrad än vad eleverna skulle ha valt själva tolkas 

de ska fungera som stöd då de vägleder eleven vid bemötandet av något som de möjligen inte 

behärskar själva. Målet är även att eleverna senare ska kunna behärska det på egen hand. Denna 

tolkning kan associeras till den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999, s. 13). Högläs-

ningsboken kan även tolkas som ett redskap som läraren förser eleverna med. Redskapet är 

tänkt att ska utveckla eleverna i deras lärande. Detta kan kopplas till begreppet mediering som 

är centralt inom det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1999, s. 17). Under högläsningen 

med dess pågående samspel levandegör lärarna texten med av kroppsspråk och röstlägen. Även 

detta tolkas ska fungera som ett stöd för eleverna. När högläsningsboken är färdigläst framkom-

mer samtalet om boken som en vanlig förekommande arbetsuppgift. Vi tolkar det vidare som 

att de tillfrågade lärarna menar att högläsning bidrar till diskussioner kring den gemensamma 

texten där eleverna ges möjlighet att lära av varandra. När eleverna kommunicerar med andra 

förmedlas kunskapen. Detta har en tydlig koppling till det sociokulturella perspektivet med dess 

syn att lärande uppstår i samspel med andra (Vygotskij, 1999, s. 9-10).  

4.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar likheter gällande de tillfrågade lärarnas syn på högläsning och de visar enighet 

om vikten av högläsning i undervisningen. Omfattningen av högläsning i undervisningen 

sträcker sig till några gånger i veckan. Hur länge högläsningen sker vid varje tillfälle varierar 

dock och skiljer sig vanligen från 10 minuter till 20 minuter. Det är endast en av de tillfrågade 

lärarna som har högläsningen schemalagd. Resterande av tillfrågade lärare väljer att läsa högt 

när passande tillfällen för detta uppkommer. Samtliga tillfrågade lärare upplever att de inte 

använder sig av tillräcklig högläsning i undervisningen och önskar därför utöka högläsnings-

tillfällena. De upplever dock att tiden till detta inte finns.  

      De tillfrågade lärarna väljer att arbeta med högläsning i undervisningen då de menar att det 

är språkutvecklande. Högläsning innebär att eleverna ges möjlighet att få möta många nya ord 

vilket leder till att deras ordförråd utökas. Samtliga tillfrågade lärare menar att högläsning leder 

till ett bra tillfälle att gemensamt diskutera ord och begrepp. Eleverna ges möjlighet att lära av 

andra och med stöd från läraren. Några av de tillfrågade lärarna tar vidare upp att högläsning i 

undervisningen kan stötta eleverna i deras skrivande. Detta genom att högläsningen bidrar till 

att eleverna får höra hur meningar är uppbyggda. Några av de tillfrågade lärarna menar även att 

högläsning möjliggör diskussioner kring språk och språkbruk. Ett annat syfte med högläsning i 

undervisningen framgår vara att eleverna ska ges möjlighet till en stund för avkoppling. Hög-

läsning innebär att eleverna inte behöver koncentrera sig på att avkoda ord och leder därför till 

att eleverna kan få en avkopplande stund. Högläsningen ses vidare som ett effektivt verktyg att 

tillämpa vid olika övergångar, exempelvis mellan byten av olika aktiviteter.  
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      Resultatet från intervjuerna visar att processen med högläsning inleds med valet av bok. 

Bokvalet baseras utifrån syftet den tillfrågade läraren har med sin högläsning. Det är viktigt att 

anpassa bokvalet efter vad som är aktuellt i samhället och utifrån vilken årskurs läraren har. Det 

är även viktigt att eleverna kan relatera till innehållet i boken. Valet av bok kan vidare grundas 

utifrån syftet att eleverna ska bli introducerade för nya genrer eller att läraren har avsikt att 

diskutera specifika ämnen. Från resultatet framgår att det främst är skönlitteratur som högläses 

i undervisningen. 

      Som start vid högläsningsstunderna framkommer vikten av att repetera det som lästs vid det 

senaste högläsningstillfället. Detta sker vanligen genom diskussioner i helklass kring vad som 

inträffade vid det sista högläsningstillfället. Under högläsningstillfället är det vidare av bety-

delse med en god läsmiljö och att boken läses på ett intressent sätt. För att väcka intresset hos 

eleverna är det främst kroppsspråk och olika röstlägen som används som strategi hos de tillfrå-

gade lärarna. Under högläsningen stannar samtliga tillfrågade lärare upp när svåra ord eller 

uttryck dyker upp i texten. Resultatet visar att den vanligast strategin som förekommer bland 

de tillfrågade lärarna är att ställer frågor om bokens innehåll till eleverna och att de tillsammans 

utifrån dessa frågor har en diskussion. Eleverna kan även få skriva en sammanfattning om 

boken och dess handling. Resultatet från intervjuerna visar även att de tillfrågade lärarna inte 

alltid arbetar med boken när den är utläst. Detta beror vanligen på att de menar att de inte alltid 

har ett speciellt syfte med alla böcker eller att tiden inte räcker till.  
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5 Diskussion  

Följande kapitel disponeras som följande: i första avsnittet förs en diskussion där resultatet dis-

kuteras utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Diskussionen leder till studiens slutsats. 

Därefter granskas studien i en metoddiskussion. Hädanefter benämns ”de tillfrågade lärarna” 

av enkelheten som ”lärarna”. 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur och varför sex verksamma lärare i årskurs 

2 tillämpar högläsning i sin undervisning. Resultatet visar att det verkar finnas en samsyn bland 

lärare gällande hur de ser på arbetet med högläsning i sin undervisning. Samtliga lärare är över-

ens om högläsningens viktiga betydelse då det gynnar elevernas utveckling och lärande på olika 

sätt.  

      Forskning visar att vårdnadshavare läser allt mindre för barn i hemmet (Läsrörelsen, 2012; 

Egmont, 2019). En hypotes till detta skulle kunna vara att verksamma lärare upplever att de 

behöver kompensera denna minskning i sin undervisning. Studien tydliggör vikten och behovet 

av högläsning och visar även att verksamma lärare är medvetna om detta. Trots detta framgår 

en enighet bland lärare att de inte upplever att de behöver kompensera den minskade högläs-

ningen i hemmet. Ett enigt argument till detta är att lärare anser att de inte har möjlighet att 

kompensera detta på grund av tidsbristen.  

      Forskning visar vidare vikten av att läraren är medveten om sitt syfte med högläsningen och 

att högläsningen förbereds utifrån det aktuella syftet (Schmidt, 2013, s. 15-16). Som all annan 

undervisning kräver högläsning planering och förberedelser för att högläsningen ska bli givande 

för eleverna. Detta gäller såväl högläsningen i sig som hur arbetet med innehållet ska gå till 

(Eckeskog, 2013, s. 58). Resultatet visar dock att lärare oavsett vilket syftet är vanligen inte 

planerar sin högläsning. Istället sker högläsningen spontant. Resultatet antyder utifrån detta att 

högläsning vanligen inte är schemalagt. Istället väljer lärarna att läsa högt när passande tillfällen 

för detta uppkommer. Flera forskare (Jönsson, 2007, s. 61-62; McCaffrey & Hisrich, 2017, s. 

93-94) diskuterar vikten av rutiner kring högläsning i undervisningen och menar att högläsning 

bör ske kontinuerligt för att eleverna ska gynnas i deras utveckling och lärande.  

      Trots att lärare visar medvetenhet om högläsningens positiva effekter för elevens utveckling 

och lärande upplever de inte att de använder sig av tillräcklig högläsning i sin undervisning. Ett 

argument till detta är tidsbristen. Dagens scheman upplevs vidare vara relativt fullbokade och 

om högläsning inte schemaläggs kan det innebära att det blir problematiskt att få tydliga rutiner 

kring arbetet med högläsning. Detta i sin tur kan leda till att eleverna ges möjlighet till högläs-

ning i mindre omfattning i jämförelse när högläsningen är schemalagd. Kan det möjligen vara 

så att högläsning inte tillämpas i tillräcklig omfattning på grund av att den lättare kan bortprio-

riteras när den inte är schemalagd då lärarna upplever annat som viktigare?  

      Resultatet visar att lärarna arbetar med högläsning utifrån syftet att det är språkutvecklande. 

Utifrån tidigare forskning upplevs detta som ett rimligt syfte då högläsning framgår vara ett 

viktigt verktyg att använda sig av för att gynna elevernas språkutveckling (Damber, 2015, s. 

272; Jönsson, 2007, s. 18; McCaffrey & Hisrich, 2017, s. 93-94). Resultatet antyder även att 

högläsning tillämpas utifrån syftet att det ska vara en avkopplande stund för eleverna. Dock 

upplevs motsättningar uppstå till detta resonemang då högläsning samtidigt som det ska vara 

en avslappnande stund påpekas ska utveckla olika förmågor hos eleverna. Dessutom kräver 

högläsningen att eleverna är aktiva lyssnare då resultatet visar att eleverna förväntas kunna be-
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svara frågor och vara aktiva i diskussioner kring bokens innehåll. Ewald (2007, s. 18-19) mot-

sätter sig syftet att högläsning tillämpas utifrån att det ska vara ett tillfälle för avkoppling. Hon 

menar istället att högläsning kräver att eleverna är pigga och aktiva då högläsning är ett på-

gående samspel med överföring av text där det krävs ett aktivt deltagande av såväl läsare som 

lyssnare. Detta synsätt kan associeras till Vygotskijs syn på lärande som redogör vikten av att 

vara aktiv och delta i den sociala kommunikationen för att utveckling av språket ska ske 

(Vygotskij, 1999, s. 10). 

      För att eleverna vidare ska erbjudas en god läsmiljö krävs att läraren läser boken med inle-

velse (Eckeskog, 2013, s. 9). Resultatet antyder att läraren främst använder röstlägen och 

kroppsspråk som hjälp för att väcka intresset hos eleverna. Flera forskare (Eckeskog, 2013, s. 

9; Schmidt, 2013, s. 241) menar att dessa är två positiva strategier som läraren bör använda sig 

av för att erbjuda en god läsmiljö och för att väcka intresset hos eleverna. Detta kan associeras 

till det sociokulturella perspektivet då läraren med hjälp av strategierna ska fungera som ett stöd 

för eleverna under högläsningen.  

      Under högläsningen får eleverna tydliggöra svåra ord och när boken är färdigläst ska ele-

verna vanligen besvara frågor kring handlingen eller återberätta den. Detta sker vanligen i form 

av samtal, vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet som menar att lärande sker i 

samspel med andra (Vygotskij, 1999, s. 11). Resultatet visar vidare att lärare främst högläser 

skönlitteratur. Jönsson (2007, s. 55-56) menar att skönlitteratur väcker känslor, tankar och åsik-

ter hos eleverna som skapar ett behov hos eleverna att få delge dessa. När lärarna väljer att 

arbeta med frågor som innehar korrekta svar åsidosätts arbetet med att diskutera elevernas per-

sonliga tolkningar av texten. Läraren väljer istället att inrikta sig på att undersöka om eleverna 

har förståelse för vad som har lästs. Ewald (2007, s. 225-226) resonerar kring problematiken 

som möjligen kan uppstå när eleverna inte ges utrymme att dela med sig av personliga tolk-

ningar och upplevelser av en bok. Hon redogör för skillnaden mellan begreppen tolkning och 

förståelse och lyfter vikten av att eleverna behöver utveckla båda dessa förmågor (a.a.). För-

mågan att kunna både förstå och tolka en text kan vidare ses som en förutsättning för att ele-

verna ska kunna verka i dagens samhälle. Dagens samhälle med dess snabba utveckling förut-

sätter ett kritiskt tänkande och när eleverna ges möjlighet att dela med sig av sina personliga 

tolkningar och upplevelser utvecklas denna förmåga.  

       Resultaten antyder även att böckerna inte alltid bearbetas när de är färdiglästa. Som orsak 

till detta nämner lärarna att detta främst beror på att de inte alltid har ett speciellt syfte med alla 

böcker eller att tiden inte räcker till. Flera forskare (Ewald, 2007, s. 225-226; Schmidt, 2013, s. 

30) redovisar dock vikten av att eleverna behöver bearbeta innehållet av boken när den är fär-

digläst. Vi menar därtill att det finns ett behov av att begreppet högläsning i undervisningen 

definieras. Är högläsning enbart att läsa högt? Hur ger läraren eleven de bästa förutsättningarna 

för utveckling i deras lärande i samband med högläsning? Jönsson (2007, s. 10) diskuterar detta 

och menar att högläsning i undervisning inte enbart innebär att läraren högläser. Hon menar 

vidare att högläsning som pedagogiskt verktyg innebär att läraren förutom att läsa högt även 

ska bearbeta innehållet i boken tillsammans med eleverna. För att ge de bästa förutsättningarna 

för elevernas lärande räcker det därmed inte att bara läsa högt för dem. Brabham & Lynch-

Brown (2002, s. 465) är av samma mening när de redogör för olika strategier läraren kan till-

lämpa i samband med högläsning. De lyfter exempelvis att när läraren enbart läser högt så ut-

vecklas inte elevernas ordförråd i samma utsträckning som när eleverna ges möjlighet att bear-

beta innehållet. Detta anser vi ge en inblick i vikten av att läraren är engagerad och bearbetar 

boken på olika sätt för att högläsningen ska bli givande för eleverna.  

    Enligt läroplanen ska eleverna ges möjlighet att arbeta varierat. Detta innebär att eleverna 

ska få arbeta med olika arbetsformer och arbetssätt (Skolverket, 2018, s. 8). Resultatet antyder 

dock att arbetet i samband med högläsning vanligen ser likadant ut. Lärare bör alltid se över 
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och variera sina val av arbetssätt för att inte stanna i gamla vanor. Detta i sig är en utmaning 

som kräver tid från läraren. Ett framträdande utmaning med läraryrket är därtill att få tiden att 

räcka till. Här kan vi associera till det sociokulturella perspektivet och interaktionens betydelse 

för att lärande ska uppstå (Vygotskij, 1999, s. 15-16). För att undervisningen ska bli så bra som 

möjligt bör lärare samarbeta. Såväl nyexaminerade lärare som lärare med många års erfarenhet 

besitter värdefulla kunskaper som bör delges med andra. Därtill finns det mycket att lära från 

båda håll.  

      Vi anser oss ha uppnått studiens syfte genom besvarandet av de tre forskningsfrågorna. Det 

är dock värt att beakta att studien är begränsad då undersökningen består av endast sex infor-

manter. Vi är därtill medvetna om att resultatet inte möjliggör en generalisering av hur alla 

lärare arbeta med högläsning i sin undervisning. Vi menar dock att det ger en liten inblick i hur 

och varför verksamma lärare i årskurs 2 väljer att arbeta med högläsning i undervisningen. 

5.2 Metoddiskussion 

Beslutet att använda oss av kvalitativa intervjuer med lärare i årskurs 2 upplevs ha möjliggjort 

insamling av nödvändig och fyllig data. Valet att använda oss av personliga intervjuer ledde till 

att de enskilda intervjutillfällena upplevdes lätta att kontrollera då vi bara hade en persons ut-

talanden att sätta oss in i och en person att vägleda under intervjutillfället. Vidare underlättades 

även tolkning- och transkriberingsprocessen i och med valet att använda oss av personliga in-

tervjuer. Den sammanställda intervjuguiden var ett bra stöd vid intervjutillfällena. Intervjufrå-

gorna var formulerade för att möjliggöra en flexibilitet vilket ledde till att vi kunde ställa följd-

frågor som ansågs vara relevanta till studiens forskningsfrågor. Sammantaget upplevdes även 

intervjuerna inneha ett bra samtalsklimat. Ljudinspelningarna av intervjuerna med lärarna un-

derlättade intervjutillfällena då dessa medförde att vi kunde fokusera på informanternas svar 

istället för att fokusera på att anteckna. Detta bidrog till avslappnade intervjutillfällen. Ljudin-

spelningarna var även ett bra stöd vid sortering av insamlad data och underlättade såväl tolk-

nings- som transkriberingsprocess. Vi beaktar det som svårare att kunna ha återberättat inter-

vjuernas innehåll med liknande riktighet om enbart anteckningar hade förts. Som första steg för 

att finna deltagare i vår undersökning valdes att ta personlig kontakt med eventuella informanter 

med förfrågan om deltagande. Därefter tilldelades de lärare som godkände vår förfrågan in-

formationsbrevet skriftligen. Detta upplevde vi möjliggöra att informanterna kände sig be-

kväma och det skapade även ett lugnt klimat innan intervjutillfällena. 

      Sammanfattningsvis upplevdes studiens kvalitativa datainsamlingsmetod som bestod av in-

tervjuer möjliggöra en god insamling av data kring studiens forskningsfrågor. Dock är det värt 

att beakta att intervjuer fokuserar och baseras på vad informanterna påstår att de gör och de 

åsikter som de påstår att de har (Denscombe, 2018, s. 293). För att undersöka och samla in 

ytterligare detaljerad data kring hur lärare arbetar med högläsning hade möjligen observationer 

varit att föredra som komplement för att kunna se handlingen när den inträffar i den verkliga 

situationen. Då vi har avgränsat undersökningen till sex intervjuer är vi medvetna om att resul-

tatet inte kan generalisera en beskrivning av hur alla lärare arbetar med högläsning. Det är där-

med värt att bejaka att studien endast ger en liten inblick hur några lärare arbetar med högläs-

ning i undervisningen. Hade vi valt att intervjua fler lärare och tillagt observation som datain-

samlingsmetod hade möjligen ett annat resultat kunna skådas. Denscombe (2018, s. 427) dis-

kuterar detta och menar att ett problem som kan upplevas i samband med kvalitativ forskning 

är att det blir problematiskt med generalisering då kvalitativa forskare ofta vänder sig till ett 

fåtal informanter.   
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     Studien är tolkad utifrån ett sociokulturellt perspektiv då det upplevdes vara relevant för 

denna studie sett utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. När studien nu är genomförd upp-

lever vi fortfarande att det var ett rimligt val av teoretiskt perspektiv att använda, då det ger en 

rättvis bild av hur arbetet med högläsningen kan gå till. Det teoretiska perspektivet har tilläm-

pats för att inte våra personliga erfarenheter skulle bidra till tolkningar av den insamlade datan. 

Under arbetets gång har vi vidare varit öppna gällande vad som skulle framträda i undersök-

ningen. Därtill har vi inte haft några idéer om vad resultatet med undersökningen skulle bli.   
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6 Avslutning  

I följande kapitel redogörs studiens slutsats och framtida forskningsfrågor. I avsnitt 6.1 Slutsats 

presenteras studiens slutsats. Därefter, i avsnitt 6.2 Framtida forskningsfrågor, presenteras för-

slag till framtida forskning.  

6.1 Slutsats 

Baserat utifrån tidigare resultatdiskussion är slutsatsen att lärare är medvetna om hur viktig 

högläsningen är för elevernas kunskapsutveckling. Vi kan genom denna studie konstatera att 

högläsning i undervisning tillämpas, dock inte i tillräcklig omfattning. Studien visar även att 

högläsningen vanligen inte planeras eller schemaläggs. Följden av detta upplevs vara att hög-

läsningen ofta bortprioriteras i undervisningen.  

6.2 Framtida forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i att vårdnadshavare läser allt mindre för sina barn skulle det vara av intresse 

att undersöka rutiner gällande högläsning i hemmet. En intressant aspekt är att undersöka varför 

högläsning i hemmet minskar och om vårdnadshavare är medvetna om de många fördelarna 

med högläsning. Datainsamlingsmetod skulle förslagsvis kunna bestå av enkätundersökning 

med vårdnadshavare och intervjuer med verksamma elever i årskurs F-3.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  

 
Inledning 

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Hur många elever består din klass av?  

 

Arbetssätt 

• Hur ser du på högläsning som ett pedagogiskt verktyg i skolan?   

• Vad anser du om behovet av högläsning i undervisningen för elever? 

• Hur ofta brukar du läsa högt för barnen och under hur lång tid?  

• När högläser du?  

-Schemalagt?  

-Läser du vid samma tidpunkter eller varier du under dagen?  

• Hur arbetar du med din högläsning i klassrummet?  

-Hur tänker du vid val av högläsningsbok?  

-Rutiner?  

-Före, under och efter? 

• Varför väljer du att arbeta på detta sätt? 

• Anser du att den högläsning ni har i klassrummet idag är tillräcklig?  

• Hur tror du dina elever upplever högläsningen?   

 

Mål och syfte 

• Vad har du för mål och syfte med högläsning i undervisningen?  

 

Samverkan med hemmet 

• Forskning visar att vårdnadshavare läser allt mindre för sina barn. Vad anser du om det? Är 

detta något du upplever?  

• Upplever du att du behöver kompensera den minskade högläsningen i hemmet i din under-

visning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Informationsbrev  
            Västerås 9/4-2019    

 

Information om undersökning gällande hur verksamma lärare i 

årskurs 2 tillämpar högläsning i undervisningen. 
 

Till dig som är lärare i årskurs 2. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Vi är två studenter, Helena Berglund och Malin Erlandsson, som läser sjätte terminen på grund-

lärarprogrammet F-3 vid Mälardalens högskola. Vi ska nu skriva vårt självständiga arbete på 

grundnivå.  

 

Högläsning utvecklar elevers språk- läs- och skrivutveckling. Trots detta visar forskning att allt 

färre vuxna läser för sina barn. Då högläsning bidrar till elevers utveckling kan högläsning i 

skolan därmed få en avgörande betydelse.  

 

Undersökningens syfte är att studera hur verksamma lärare i årskurs 2 arbetar med högläsning 

i undervisningen. Vi vill undersöka i vilken omfattning lärare arbetar med högläsning, hur lärare 

arbetar med högläsning och vilket syfte lärare har med högläsning i undervisningen. 

 

I undersökningen är det tänkt att sex verksamma lärare i årskurs 2 ska ingå. De metoder som 

används som datainsamling för denna studie är individuella intervjuer. Intervjuerna beräknas ta 

ca 30 minuter och vi önskar att spela in intervjuerna om detta är möjligt. Den insamlade datan 

från intervjuerna kommer att transkriberas för att möjliggöra kategorisering av datan. Det är 

enbart vi studenter, Helena och Malin, som kommer att ha tillgång till detta material. Efter att 

vår uppsats är färdigställd kommer eventuella ljudfiler att raderas.  

 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom forskning. Information om kom-

mun, skola och deltagare kommer att vara anonymiserad i studien. Den insamlade datan från 

informanter används enbart till denna studie. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 

Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 

negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DIVA.  

 

Har du några frågor kring arbetet eller din medverkan, hör gärna av dig till oss så berättar vi 

mer. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Helena Berglund och Malin Erlandsson 

  

Kontaktuppgifter: 

Helena Berglund, telefon xxx-xxx xx xx, mail hbd16001@student.mdh.se 

Malin Erlandsson, telefon xxx-xxx xx xx, mail men16007@student.mdh.se 
 

Kontaktuppgifter handledare: 
Christa Roux Sparreskog, telefon xxx-xx xx xx, mail crista.roux.sparreskog@mdh.se 
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