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Syftet med studien är att undersöka hur fem lärare i årskurs 1 arbetar med 
högläsning. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med 
semistrukturerade intervjufrågor. Resultatet visar att lärarna i vår studie inte 
använder sig av högläsning som inlärningsmetod, utan mer för att skapa ett 
lugn. De fem lärarnas val av högläsningstexter är främst av det skönlitterära 
slaget. Vår slutsats är att högläsning som didaktiskt redskap och 
inlärningsmetod inte används i sin fulla potential. 
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1  Inledning       

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 
hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 
kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 
språk möts (Skolverket:2017:252). 

Genom att använda sig av högläsning, kan elever ta till sig ord, begrepp, lära sig 
sätta ord på känslor och förstå omvärlden, menar Körling (2012:46). I samband 
med högläsning kommer eleverna i kontakt med olika sorters texter, exempelvis 
skönlitteratur och faktatexter, med mera, beroende på vad läraren har för syfte 
med högläsningen. 
  Enligt Skolverket (2017:258) bör eleverna i slutet av årskurs 1 kunna 
diskutera olika texters innehåll som de fått lyssnat till och samtidigt kunna se 
likheter och skillnader med egna erfarenheter. För att högläsning ska främja 
elevernas framtida kunskapsutveckling anser Lindö (2005:50) att det krävs 
efterföljande boksamtal eller dylikt. Vid högläsning kan läraren använda sig av 
en svårare text, där eleverna kanske inte förstår alla ord men kan uppfatta 
helheten och omedvetet fånga upp nya/svårare ord i samband med samtal 
(Lindö 2005:50). Vidare menar Lindö (2005:79) att med hjälp av olika sorters 
texter kan eleverna samla på sig nya svårare ord som de tillsammans bearbetar 
med exempelvis olika teman. Fridolfsson (2015:21) skriver om vikten av att 
eleverna utvecklar en språkmedvetenhet genom att lyssna på och samtala om 
olika texter för att främja läsförståelsen innan eleverna börjar utveckla sitt 
skriftliga berättande.  

1.1  Problemområde och syfte 

Högläsning är ett vanligt verktyg i undervisningen i de lägre årskurserna innan 
eleverna har utvecklat ett läsflyt. Högläsning kan främja elevers utveckling inom 
många områden såsom språk-, skriv- och läsutveckling men om det inte sker 
något efterarbete kan det vara svårt för lärarna att få en tydlig bild av vad 
eleverna fått ut av högläsningen. Att enbart lyssna är inte optimalt, vilket 
Fridolfsson (2015:32) och Lindö (2005:50) redogör för. Författarna trycker på 
att efterföljande samtal/uppgifter kan bidra till ökad läsförståelse, 
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språkmedvetenhet samt förbättring av elevers ordförråd. Syftet med 
högläsningen behöver vara tydlig för eleverna men framför allt för läraren. Om 
valet av text/uppgift inte är tydligt för läraren kan det bli svårt att motivera 
eleverna och inlärningstillfället kan gå förlorat. 
  Vi vill undersöka hur läraren kopplar elevers lärande till högläsning. Vårt 
fokus är på lärarens val av uppgifter i samband med högläsning. Pihlgren 
(2017:1) och även Lindö (2005:50) tar upp vikten av ett efterföljande 
gemensamt samtal om de texter som lästs. Det vi vill är att titta närmare på de 
arbeten som kan hjälpa eleverna att befästa kunskap som främjar deras språk-, 
läs- och skrivutveckling. Vår uppfattning är att högläsning kan användas som en 
inlärningsmetod för språkutveckling. 

1.2  Forskningsfrågor 

● Vad anser läraren om högläsning generellt? 
● Vilket syfte har läraren med högläsning? 
● Hur motiverar läraren valet av efterföljande arbete? 

2  Bakgrund och tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer vi att tydliggöra begreppet högläsning och hur det kan 
utveckla elevers språk-, läs- och skrivutveckling samt att belysa lärarens val av 
elevernas arbetsuppgifter i samband med högläsning. Vi kommer även ha fokus 
på hur läraren kopplar elevers lärande till högläsning samt hur högläsning kan 
användas som en inlärningsmetod rent generellt. Vi kommer att redogöra för 
det sociokulturella perspektivet, som vi längre fram i arbetet kommer att 
använda för att diskutera resultatet. Vetenskaplig forskning och annan relevant 
litteratur kommer tillsammans med våra intervjufrågor att besvara våra 
forskningsfrågor.  

2.1  Begreppsdefinitioner 

Begreppet gruppdynamik, eller grupprocess som det även kallas, handlar om 
“vad som sker i en grupp, hur de olika gruppmedlemmarna agerar som en följd 
av det sociala samspel som uppstår i gruppen” (Thornberg 2013: 10). Han 
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menar att grupprocesser kan påverkas av hur medlemmar i en grupp sätter upp 
mål, skapar egna normer, kommunicerar och hur de hanterar problem. 

Fast (2019: 43-50) skriver att literacy bland annat handlar om vår förmåga att 
kommunicera med hjälp av symboler som exempelvis bokstäver, bilder och 
siffror, samt vårt sätt att skapa tankar. Pihlgren (2017:2) menar att literacy i det 
stora hela handlar om att kunna skriva och läsa. 

Medierande redskap innebär att när vi exempelvis ser en cirkel vet vi att det är 
en cirkel och inte en fyrkant för att vi har lärt oss att så är fallet (Säljö 2014:299-
300). Det vill säga medierande redskap är kunskap och erfarenheter vi har 
samlat på oss, vilket betyder att människor med olika bakgrund kan ha olika 
uppfattningar av exempelvis ordet cirkel. Mediering sker även via fysiska 
redskap, som till exempel när vi använder en hammare för att slå in en spik eller 
en penna för att skriva med (Säljö 2014:300) 

Loggböcker menar vi i vår studie är de skrivhäften där eleverna får skriva/rita 
vad de kommer ihåg samt tankar om texter de fått lästa för sig. Detta för att 
utveckla elevernas hörförståelse. Eleverna får även träna på att uttrycka känslor, 
upplevelser och erfarenheter samt att de får chans att utveckla sitt skrivande 
(Jönsson 2007:132) 

2.2  Teoretiskt perspektiv 

I den här studien kommer vi att använda oss av det sociokulturella perspektivet 
som ursprungligen växte fram genom Vygotskijs teori om språk, lärande och 
utveckling. Vygotskij är en ledande förespråkare inom det sociokulturella 
perspektivet. Säljö (2014:297) redogör för Vygotskij som betydelsefull inom 
skolutvecklingen och han visade stort engagemang för skolan. Vygotskij levde 
mellan år 1896-1934 och var förespråkare för det sociokulturella perspektivet 
(Säljö 2014:297). Han inriktade sig på psykologi, barns språk och lärande samt 
sambandet mellan utvecklingen i sociala samband, hans teori grundades i att 
människan lär sig i sociala sammanhang (2014:297), där begreppet lärande 
syftar till hur elever tar till sig kunskap och utvecklar förståelse för denna. 
Vidare skriver han att enligt Vygotskij fanns det brister i den psykologiska 
förklaringen av hur elevernas inlärningsprocess fungerar. I lärande och 
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utveckling grundar sig det sociokulturella perspektivet i ”hur människor 
utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär, som att läsa, skriva, 
räkna, resonera abstrakt, lösa problem och så vidare” (Säljö 2014:298).  
  När vi talar om sociokulturellt perspektiv handlar medierande redskap 
om de redskap som människan använder för att förstå och hantera omvärlden vi 
lever i (Säljö 2014:298). Vygotskij ansåg att språk, som ett medierande redskap, 
gör att vi kan uttrycka oss, förstå omvärlden och öka vår förståelse, som bidrar 
till en utveckling i vårat lärande. 

En viktig modell inom det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs didaktiska 
triangel som påvisar sambandet mellan hur vi människor behöver medierande 
redskap för att kunna tolka och förstå världen runt omkring oss (stimuli) och 
respons för att få ordning och struktur på lärandet. Elever lär sig med hjälp av 
medierande redskap, som exempelvis kommunikation. Enligt Vygotskij krävs 
det stimulus och respons för att elever ska uppnå lärande och utveckling (Säljö 
2014:298-301). Stimulus handlar om hur eleven får arbeta med kunskapen och 
läraren bidrar med frågor och förklaringar, vilket innefattar begreppet respons. 
Exempelvis läraren läser högt för eleverna (medierande redskap) och efteråt får 
eleverna svara på frågor om texten (stimulus) sedan diskuteras svaren 
(respons).   

                           Medierande redskap 

 

 

 

 

 Stimulus                   Respons 
        (Säljö: 2014: 299) 

       Figur 1.   Vygotskjis didaktiska modell  

Modellen kan tillämpas i högläsningen genom att under lärandeprocessen 
kommunicerar läraren med eleverna, vilket faller inom medierande redskap, 
eleverna stimuleras genom att läraren läser för eleverna och responsen sker 
genom att eleverna får diskutera det lästa och läraren förklarar eventuella 
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frågetecken och liknande (Chambers 2015:135-141). Triangeln kan även 
användas när eleverna exempelvis har lyssnat på läraren som läst högt 
(stimulus) och därefter får eleverna skriva korta meningar och rita något utifrån 
texten, som är baserad på elevernas tidigare erfarenheter/kunskaper 
(medierande redskap) och responsen sker efteråt vid samtalet om vad eleverna 
ritat/skrivit.  

  2.3   Högläsning 

Högläsning är ett begrepp med ett flertal benämningar. Enligt 
Nationalencyklopedin beskrivs högläsning på följande vis; ” det att läsa en text 
högt för åhörare: det var ~ på schemat den lektionen” (u.a). Högläsning i 
undervisningen kan användas i flera syften. Fridolfsson (2015:14) menar att 
högläsning kan användas som ett hjälpverktyg för att gynna de elever som 
kommer från hem där högläsningen är bristfällig samt att högläsning kan bidra 
till utveckling av dessa elevers ordförråd så klyftan minskar mellan de elever 
som får stimulering i hemmet och de som inte får det. Elever behöver även 
utsättas för olika textgenrer som fakta-, instruerande- och poetiska texter. Detta 
redogör Skolverket (2019:258) för i det centrala innehållet. Vidare menar de att 
källkritik också är en viktig del vid arbetet med faktatexter. Eleverna ska lära sig 
att kritiskt granska olika texter, de ska lära sig att inte automatiskt ta allt som 
sanning. 
  Körling (2012:30) och Pihlgren (2017:2) skriver båda om betydelsen av 
högläsning som ett medel att få förståelse för svenska språket och lässtrategier 
utan att eleverna uppfattar det som en inlärningssituation. Pihlgren (2017:2) 
redogör även för begreppet literacy i samband med högläsning. Literacy handlar 
i det stora hela om att kunna skriva och läsa. I en djupare redogörelse för 
begreppet involverar det människors förmåga ”att förstå symboler och språkliga 
uttryck, hur de används och hur man själv kan använda dem i samspel med 
andra” (Pihlgren 2017:2). Fast (2019:44) skriver att literacy inte nödvändigtvis 
utvecklas i en undervisningssituation utan denna förmågan utvecklas genom 
vardagliga sociala situationer såsom att lyssna på vuxna som läser en text eller 
berättar en historia.  
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  2.3.1  Högläsning som inlärningsmetod 

Både Fridolfsson (2015:19-38) och Pihlgren (2017:2) menar att högläsning är en 
användbar metod för inlärning av olika ämnesstoff, såsom barnkonventionen, 
grammatik och ordkunskap, med mera. Högläsning kan bidra till en positiv 
inställning till den framtida läsningen. Om detta ska bli en realitet behöver 
läraren själv ha positiva förväntningar gällande läsupplevelsen och elevernas 
lärande (Fridolfsson 2015:69). Hon menar även att det krävs att läraren känner 
sig trygg i sin yrkesroll för att i sin tur kunna skapa en god inlärningsmiljö. 
Fridolfsson (2015:38) menar att lärarens kompetens är av stor betydelse för 
elevernas lärande, vidare menar hon att nyexaminerade lärare inte bör hålla i 
läsundervisningen utan stöd av en mer erfaren kollega. 
  Enligt Lindö (2005:50) är högläsning ett lämpligt redskap för att öka 
chansen att alla elever förstår textens helhet utan att behöva kunna varje ord. 
Detta kan underlätta om läraren har en klass där det finns en markant skillnad 
mellan elevers språk-, läs- och skrivutveckling, vilket resulterar i att alla har 
förutsättningarna att skapa förståelse. Lärandet sker tillsammans, vilket i sin 
tur kan öka gruppdynamiken, vilket Thornberg (2013:10) skriver om. 
Högläsning är även ett bra sätt att lära sig hur språket är uppbyggt och 
textbygge, till exempel att det finns en början och ett slut i berättelserna (Fast 
2019:92).  
  Pihlgren (2015:2) skriver att om syftet är att främja exempelvis 
språkutvecklingen försvinner detta syfte om högläsning istället används för att 
skapa en lugn stund. 
 Ett av skolans uppdrag är att främja elevers sociala träning (Skolverket 
2017). Eleverna ska utvecklas till ansvarsfulla, demokratiska medmänskliga 
medborgare och detta kan högläsning bidra till.  

  2.3.2  Högläsning kontra val av uppgifter 

Meagan K. Shedd och Nell K. Duke har skrivit artikeln The Power of Planning- 
Developing Effective Read-Alouds från 2008, där de redogör för vikten av att 
planera och förbereda när lärare ska arbeta med högläsning. De menar att det 
finns många aspekter att ha i åtanke vid sin planering, val av bok och frågor 
beroende på vilka typer av svar läraren är ute efter.  
  Vidare skriver Shedd och Duke (2008 24-25) att om läraren ställer olika 
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typer av frågor under läsandets gång kan eleverna utveckla förmågor såsom 
förståelse för bokens helhet samt ordförråd och bokstavskunskap. De skriver 
även att det finns åtta typer av frågor; faktafrågor, som: vad är det för djur som 
bor i huset?, inferentiella frågor, som: varför hon ett paraply?, åsiktsfrågor, 
som: hur tyckte ni att brevbäraren betedde sig?, frågor som ställer texten mot 
egna erfarenheter, som: hur skulle du känna om liknande hände dig?, frågor 
som ställer text mot text, som: påminner den här texten om någon annan text vi 
läst?, förutsägande frågor, som: vad tror ni att brevbäraren kommer att göra 
med grinden?, författarfrågor, som: om du hade skrivit boken, vad hade du låtit 
brevbäraren göra?, frågor om ordkunskap, som: vad betyder ordet kika? 
  Loggböcker är en annan typ av uppgift som kan kombineras med 
högläsning. Med hjälp av loggböcker får elever chans att uttrycka känslor, 
åsikter samt erfarenheter. Jönsson (2007:132) skriver att loggböcker ger elever 
chans att uttrycka känslor, åsikter samt erfarenheter. Eleverna kan därefter 
välja om de vill dela med sig av vad de skrivit eller välja att inte dela med sig. 

  2.3.3  Vad menas med boksamtal? 

Det finns olika tolkningar om vad ett boksamtal är. Vygotskijs teori syftar till att 
elever lär sig genom kommunikation med andra, de lär sig i sociala 
sammanhang (Jönsson 2007:134). Jönsson (2007:134) skriver även att samtal 
ger eleverna möjlighet att ta del av varandras tankar och föreställningar om 
exempelvis lästa eller hörda böcker. Samtalen kan även bygga upp en 
gemensam referensram bland eleverna, diskussionen kan leda till att texten 
fördjupas genom olika åsikter och skillnader mellan elevers olika synpunkter 
förändras under samtalets gång. Jönsson (2007:134) menar att ”de muntliga 
diskussionerna är därför viktiga för att eleverna ska kunna utveckla sin 
förståelse för innehållet”. 
  Chambers (2015:135-141) menar att ett boksamtal har tre 
utgångspunkter; utbyte av entusiasm, frågetecken, kopplingar. Den första, 
utbyte av entusiasm, handlar om att en person har läst en bra bok och vill dela 
med sig av upplevelsen. Entusiasm kan även vara hur läraren presenterar boken 
som hon ska läsa för sina elever, om hon är positivt inställd till boken är det 
lättare att få med sig hela klassen. Eller hur hon inleder själva diskussionen om 
boken hon har läst. Den andra, utbyte av frågetecken, handlar om saker som 
man uppfattar som oklart i texten eller saker man kanske inte gillar. 
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Frågetecken kan redas ut under boksamtalet eller diskuteras fram. Den tredje 
och sista, utbyte av kopplingar, handlar om att lösa eller förklara svårigheter 
genom att hitta olika mönster om det man har hört. 

  2.3.4  Högläsning som didaktiskt redskap 

Shedd och Duke menar att det är viktigt att förbereda sig för själva 
högläsningen. “It is important to read the book ahead of time to avoid surprises 
related to content or unfamiliar words as well as to think about where you can 
ask questions or teach new content or skills as part the shared book reading” 
(Shedd & Duke 2008:25). 
  En annan didaktisk aspekt som lärare behöver tänka på är att välja “rätt” 
bok.  En bok vars innehåll handlar om sådant eleverna har förståelse för eller 
kan relatera till. Kåreland (2015:196) menar att är det “ett alltför stort gap 
mellan läsarens och textens repertoarer blir det svårt för läsaren att tillägna sig 
texten i fråga”. Även Clinton (2011:9) menar att eleverna behöver ha förståelse, 
men även intresse för texten, för att lärande ska kunna erhållas. 
  Ytterligare en viktig aspekt är att skapa en trygg och lugn miljö där 
eleverna har möjlighet att ta till sig innehållet på ett effektivt sätt samt att 
eleverna sitter bekvämt och stilla. Är miljön istället distraherande och osäker, 
eller eleverna sitter på obekväma stolar kan det få motsatt effekt och resultera i 
en negativ upplevelse (Fridolfsson 2015:68). Vidare menar hon att en 
förutsättning för att skapa en positiv upplevelse är att läraren har en förståelse 
för sina styrkor och svagheter, samt att läraren behöver känna sig trygg i sin 
lärarroll.  
  Holly B. Lane och Tyran L. Wright (2002) skriver i The Reading Teacher 
att en betydelsefull didaktisk aspekt är att högläsningsboken kan anpassas till 
specifika mål som finns i läroplanen. Det kan göra så att eleverna får en bättre 
förståelse för sitt eget lärande och det kan bli lättare för dem att relatera till 
egna erfarenheter samt att de kan ta till sig det på ett annat sätt. 
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3  Metod 

I detta kapitel motiverar vi valet av metod i vår studie. Urvalet beskrivs samt en 
presentation av de medverkande informanterna sker. Vi diskuterar kring 
studiens validitet och trovärdighet samt hur vi förhåller oss till de etiska 
principerna. 

3.1    Datainsamlingsmetod 

Vi använder oss av en kvalitativ metod där vi genomför semistrukturerade 
intervjuer, som vi med informanternas godkännande spelar in. Denscombe 
(2018:269) skriver att semistrukturerade intervjuer ger intervjuaren större 
flexibilitet, vilket resulterar i att informanterna har större plats att utveckla sina 
svar på ställda frågor. Vidare menar han att intervjuaren kan förändra frågorna 
under tidens gång. Vi väljer att använda oss av fokusgrupper, för att 
“sammankomsten har ett fokus, där gruppdiskussionen baseras på en sak eller 
erfarenhet som gruppdeltagarna har en liknande kännedom om” (Denscombe 
2018:272). Våra fokusgrupper är lärare som arbetar i årskurs 1, där vi tror att 
högläsning bör förekomma i en större utsträckning, då elevernas läsutveckling 
inte är fullt utvecklad. Denscombe (2018:271) menar att ”Fokusgrupper består 
av en liten grupp människor som har sammanförts av en ”moderator” 
(forskaren) för att undersöka attityder och uppfattningar, känslor och idéer 
inom ett speciellt ämnesområde”. Vi använder fokusgrupper för att vi anser att 
det kan främja studiens syfte och relevansen i informanternas svar. En positiv 
aspekt i att använda intervjuer som metod är att deltagarna svarar, till skillnad 
från en enkät som alla kanske inte svarar på. Intervjuer främjar dessutom 
följdfrågor och man kan få en tydligare bild av informanternas åsikter baserade 
på omgivning och kontext (Denscombe 2018:292).  
  En negativ aspekt med intervjuer är att informanten kan svara utifrån 
vad hen antar att vi vill höra istället för hur det faktiskt förhåller sig, vilket 
Denscombe (2018:293) menar är viktigt att ha i åtanke. Eftersom intervjuerna 
genomförs i grupp och informanterna diskuterar sina svar, framkommer det 
tydligt att det handlar om hur det går till i lärarnas vardag och inte vad de tror vi 
vill höra. Vidare menar Denscombe (2018:293) att tillförlitligheten kan 
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påverkas av att vid semistrukturerade intervjuer är det svårt att ha en enhetlig 
struktur. I och med att båda intervjutillfällena genomförs i grupp, med 
efterföljande diskussioner, samt att samma intervjufrågor används anser vi att 
en relativt tydlig struktur uppnås.  
  Under pågående intervju går vi tillbaka och ger en sammanfattning av 
vår uppfattning av lärarnas svar för att validera om det stämmer med deras 
åsikter. Genom att försäkrar oss så vi uppfattar lärarnas svar rätt ökar vår 
validitet i den insamlade datan som främjar tillförlitligheten i vår studie, vilket 
Denscombe (2018:293) anser är en viktig del i processen. 

  3.2     Urval 

I vår studie använder vi oss av två skolor i Mellansverige. Vi väljer att ha två 
skolor för att ha ett större antal lärare att intervjua än det fanns på enbart en 
skola, för att få ett fylligare resultat. Undersökningens omfattning medger inte 
fler än de vi väljer. Vi väljer att begränsa oss till årskurs 1. Studiens fokus ligger 
på högläsning och vi anser att denna metod används mest frekvent i årskurs 1 
och är därför mest relevant för vår studie. Samtliga av lärarna vi väljer att 
intervjua är lärare i årskurs 1, de är i åldrarna 30 till 60+ och de har arbetat 
olika länge inom skolan. När det kommer till val av skolor så väljer vi två skolor 
vi är bekanta med, detta på grund av att det ska vara enklare att få tag i lärare 
som är villiga att ställa upp. Den insamlade datan har vi fått genom att intervjua 
fem olika lärare i årskurs 1. Dessa lärare har fått fiktiva namn: Ida och Irma, 
som arbetar på skola 1, samt Asta, Alma och Agda, som arbetar på skola 2. 

3.3    Genomförande 

Innan intervjun förberedde vi åtta semistrukturerade intervjufrågor samt 
följdfrågor. Lärarna på den ena skolan bad om att få frågorna skickade till sig 
innan intervjutillfället. Intervjuerna ägde rum på respektive skola och de 
genomfördes som en gruppintervju. När vi kom dit fick var och en läsa och 
skriva under vårt förberedda missivbrev. I brevet framgick syftet med studien 
och vi informerade även om informanternas rättigheter samt att intervjun skulle 
spelas in. Vi gick igenom frågorna en efter en. Intervjun styrdes till största del ej 
av oss som intervjuade utan det var informanterna som valde att svara var och 
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en och sedan diskutera kring svaren de gav. Detta ledde till att de i en del frågor 
inte var helt överens.  

  3.3.1    Databearbetning och analysmetod 

Efter att vi hade genomfört intervjuerna skickade vi dem till varandra så vi båda 
hade tillgång till ljudinspelningarna. Vi transkriberade var sin ljudinspelning 
och när vi var klara bytte vi och tittade igenom vad den andra hade skrivit. 
Sedan lyssnade vi igenom ljudinspelningarna för att försäkra oss om att vi 
tolkade dem på liknande sätt, detta för att stärka validiteten i vår data. När vi 
transkriberade skrev vi ner allt ordagrant för att kunna använda citat från 
informanterna. Denscombe (2018:395) skriver: genom att transkribera 
ljudinspelningar från exempelvis intervjuer, kan man komma i “närkontakt” 
med insamlad data, vilket underlättar analysen. Han skriver även att genom 
transkriberade ljudinspelningar väcker man samtalet man haft till liv igen, 
vilket i sin tur kan bidra till att man kommer fram till olika funderingar och 
kommentarer till det sagda. Vi har valt att använda oss av gemensamma 
nämnare för att bryta ner informanternas svar, för att sedan analysera och 
kunna tillämpa olika kategorikoder för att få ett resultat. Denscombe 
(2018:402) menar att genom att ta hjälp av koder kan man hitta gemensamma 
betydelser, ord eller meningar som sedan bildar en kategori. Vi har använt oss 
av våra forskningsfrågor för att formulera kategorierna, dessa är -Vad anser 
lärare om högläsning?- Vad läses högt i undervisningen?- Varför arbetar 
lärarna med högläsning?- Hur ser arbetet med högläsning ut i 
undervisningen? 

3.4  Validitet och tillförlitlighet 

När vi har tolkat informanternas svar har vi förhållit oss till tre olika kriterier, 
som Tivenius (2015:25) kallar sanningskriterierna. Dessa är:  

● Rimlighetskriteriet - att tolkningen av informanternas svar är sannolik. 
Under processens gång har vi hela tiden läst vad den andra har skrivit för 
att kontrollera att vi tolkat svaren likadant för att vår tolkning ska vara 
rimlig.  
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● Koherenskriteriet - att tolkningen inte är motsägelsefull. Vi har läst och 
lyssnat på ljudinspelningarna för att inte ta något ur sitt sammanhang. 

● Korrespondenskriteriet - att tolkningen av resultatet stämmer överens 
med det teoretiska perspektivet. Genom att använda oss av ett teoretiskt 
perspektiv kan vi distansera oss från resultatet, våra erfarenheter samt 
arbetet.  
          

I och med att vi har förhållit oss till dessa kriterier har vi stärkt validiteten och 
tillförlitligheten i vår studie. Vi är medvetna om egna erfarenheter och åsikter 
men vi har distanserat oss från dessa.   

3.5    Etiska överväganden 

I vår studie förhåller vi oss till de forskningsetiska principerna som 
Vetenskapsrådet (u.a) redogör för. De fyra kraven som principerna utgår ifrån 
är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Genom att vi skickar ut ett missivbrev, som innehåller 
informanternas rättigheter vid deltagande i studien, förhåller vi oss till de 
forskningsetiska principerna. I missivbrevet, som informanterna får ta del av, 
beskrivs studiens syfte samt att det är frivilligt att delta och att de när som helst 
kan avbryta sin medverkan. Alla informanter blir även informerade om att 
intervjun kommer att spelas in och användas i ett forskningssyfte. De får även 
veta att de behöver skriva under brevet, eftersom vi behöver deras godkännande 
innan vi kan starta intervjun. Informanterna blir informerade om att de 
kommer att presenteras med fiktiva namn i resultatdelen, i och med att den 
kommer att publiceras offentligt. 
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  4   Resultat 

I det här kapitlet redogör vi för lärarnas olika svar utifrån dessa fyra kategorier, 
-Vad anser lärare om högläsning?- Vad läses högt i undervisningen?- Varför 
arbetar lärarna med högläsning?- Hur ser arbetet med högläsning ut i 
undervisningen?, som utgår ifrån våra forskningsfrågor.  

4.1     Vad anser lärare om högläsning? 

Nästan alla lärare i materialet svarar att de har en positiv inställning till 
högläsning. De flesta tycker om att läsa högt för sina elever. Irma svarar 
följande på frågan; “jag tycker om det... speciellt om man hittar böcker som 
barn tycker om, man får med dom lite grann, men samtidigt är det ganska 
spännande att hitta tråkiga böcker också, för det kan bli väldigt bra diskussioner 
i det...”  
  När vi frågar Ida vad hon anser om högläsning har hon en mer negativ 
inställning. Hon menar att hon själv känner en viss osäkerhet när det kommer 
till högläsning. Hon nämner även att den lätt bortprioriteras och att 
högläsningen kan vara svår att få in i undervisningen. Under intervjun nämner 
hon att hon försöker få kontinuitet, för att medvetet kunna tillämpa högläsning i 
undervisningen. Hon säger även att det tidigare har varit svårt att få in 
högläsning i sin klass då hon själv anser att klassen är rörig. I och med att hon 
inte känner sig trygg i högläsningen vill hon ha mer kontinuitet, vilket gör att 
hon övar upp sin förmåga att läsa högt och detta stärker hennes självkänsla. Ida 
säger i detta sammanhang: “dels för att jag själv ska bli bättre som pedagog i det 
och tryggare..., men sen också att man ska komma in i det...”  
  Intervjusvaren från lärarna på skola 2 tyder på att samtliga tycker om att 
läsa och att högläsningen är en positiv del av undervisningen. Samtliga från 
skola 2 svarar nästan samma sak, att det är kul och intressant att läsa högt för 
eleverna och att de mest ser positiva aspekter med högläsning. Asta menar att 
högläsning är viktig del av elevers utveckling, därför läser hon varje dag även 
om högläsningen har olika syften. När vi frågar Alma och Agda” hur de ser på 
högläsning håller båda med Asta om att det är roligt och viktigt men de läser 
inte lika ofta som Asta. Alma har valt att ha ett litet “break” från högläsningen 
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då hon känner att klassen behöver få ett lugn och högläsning skulle inte bidra 
till det. Agda nämner att hon inte hittat någon bra bok efter den sista hon läste, 
så det har inte blivit av på några veckor. 

4.2     Vad läses högt i undervisningen? 

När vi frågar Asta, Alma och Agda vad de läser för böcker eller texter svarar alla 
likadant; att det beror på vilket syfte högläsningen har. Den litteratur som 
använts av samtliga lärare är skönlitteratur och används i olika utsträckning i 
deras undervisning. När lärarna får frågan uppstår det en diskussion om vilka 
typer av böcker eller texter som är relevant att räkna med och lärarna kom fram 
till att det mesta som ska läsas i undervisningen läses av läraren, som 
exempelvis faktatexter eller instruktioner. Innan eleverna själva har utvecklat 
ett läsflyt sker all läsning av läraren.  
  Vid frågan hur lärarna väljer vad som ska läsas skiljer sig svaren. Agda 
säger att vid arbeten med skönlitteratur har de i årskurs 1 haft olika teman som 
de utgår ifrån. Hon fortsätter med att säga att “den första boklådan vi fick i 
höstas, fick vi lite blandat och då fastnade min klass för, aa vad dom nu hette?... 
Megakillen”. Hon baserar sitt val på elevernas visade intresse för den specifika 
serien av böcker. Vilket resulterar i att hon läser igenom ett antal av de 
böckerna under en period. Samtliga lärare från skola 2 väljer rekommenderade 
böcker från biblioteket och tar hjälp av varandra. Oftast läser de samma böcker i 
alla klasserna, beroende på vad som uppskattas av eleverna. Asta säger även att 
“det beror ju på, ja menar, jobbar du med till exempel att vi ska skriva 
faktatexter så måste vi ju läsa faktatexter för dom. Och ska vi skriva berättelser, 
ja då läser man ju skönlitterära böcker eller så att det handlar ju lite grann om…  
ska du skriva en instruktion, måste du läsa en instruktion”.  
  Exempel på skönlitteratur som läses högt av samtliga lärare på skola 2 är 
allt från Astrid Lindgrens böcker till Vår trädkoja med 13 våningar, som 
handlar om att bygga en trädkoja med 13 olika våningar med allt från hajar till 
pooler. De var eniga i att det är bra för eleverna att få lyssna på olika genrer. 
Även om lärarna läser Astrid Lindgrens böcker upplever lärarna dem 
problematiska då språket i böckerna är gammalt och många av de äldre orden 
används inte i dagens samhälle. De har för vana att ändra vissa ord medan de 
läser, vilket de anser kan förstöra den röda tråden. Klassikerna i skönlitteratur 
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är inte ett självklart val för lärarna när de ska välja vad som ska läsas i klassen. 
  På samma fråga har Irma och Ida lite olika svar. Irma använder sig av 
mycket olika typer av skönlitterära verk. Hon läser även mycket faktatexter. 
Hon säger:  

 faktatexterna är ju bra just när man är inne på det här med källkritik. Då är dom bra att 
läsa högt och liksom sen diskutera, vad kan vara rimligt i det här och då brukar jag ta 
två böcker, där den ena är väldigt faktabaserad och den andra är lite “flum” för att dom 
ska kunna hitta skillnader och liksom ifrågasätta, vad är tillförlitligt i det jag hör.  

Irma nämner att när hon väljer vad som ska läsas brukar hon läsa på baksidan 
av boken för att se om den skulle passa klassen. Vidare säger hon att “sen får 
man ju läsa själv först för och se är dom här bra för den här åldern, är det 
rimligt”. Hon lägger mycket tid och tanke bakom sitt val av text. Hon nämner 
även att hittar hon ingen bra bok så avstår hon hellre än att ta en bok som 
kanske inte passar eleverna.  
  Idas svar skiljer sig markant från Irmas, då hon nämner att hon slumpvis 
väljer vad som ska läsas. Hon anser att högläsning är tidskrävande och att den 
tiden kan vara svår att hitta. Ida säger att hon i arbetet med högläsning 
använder “mest skönlitteratur, sen liksom nu har vi jobbat med fåglar, men då 
försöker man hitta nån bilderbok om fåglar, asså som är kopplat till det man 
jobbar med… så”. Så hon använder sig även av faktatexter. Exempel på 
skönlitteratur som läses av Ida är Lassemaja böckerna och en enklare version av 
Robinson Crusoe.  

4.3    Varför arbetar lärarna med 
högläsning? 

 Intervjusvaren tyder på att alla fem lärare är medvetna om högläsningens 
positiva påverkan på elevernas läs-, skriv- och språkutveckling, men alla lärare, 
utom en, anser att arbetet med högläsning många gånger syftar till att få en lugn 
stund. Det är ingen av de fem som uttrycker att de har ett specifikt lärandesyfte 
med högläsning. 
  Agda menar att eftersom eleverna går i årskurs 1 kan inte alla läsa själva 
och då kan det vara bra att läraren läser högt. Agda säger: “när dom inte kan 
läsa så mycket är det bättre att träna på vad dom hört och sen försöka få ner 
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det” i text och/eller bild. Asta menar att svenskämnet är mycket stort och att 
man måste försöka få in alla bitar, som exempelvis ordförståelse/läsförståelse 
och hur man ska formulera sig, och här är högläsningen bra. Eleverna får höra 
flera ord som inte används i dagligt tal samt att de får förståelse för “främmande 
ord” i och med de diskussioner och förklaringar läraren ger. I detta är Alma och 
Agda eniga. 
  Ida säger: “Asså jag har inte jobbat så himla mycket med högläsning, asså 
som metod…. mest för att få det lite lugnt liksom, bara läsa, lite så”.  Irma säger 
att hon läser för att få “mys” och för att eleverna inte ska behöva läsa själva hela 
tiden.   

4.4    Hur ser arbetet med högläsning ut i 
undervisningen? 

Irma arbetar med högläsning genom att hon läser olika kapitel i böcker, inte 
nödvändigtvis hela böcker utan väljer ut kapitel som hon anser är relevanta för 
lärandets syfte. Hon nämner även att hon använder en metod som kallas 
spelifiering. Irma förklarar spelifiering på följande vis; “jag väljer ut kapitel som 
jag läser. Och så pratar man utifrån det här, men man gör det via en, typ som 
när du spelar ett dataspel. Du går igenom en level och får en belöning… då har vi 
oftast med bildspel och sånt där som vi använder som belöningssystem då”. 
Hon använder sig även av loggböcker.  
  Ida uttrycker osäkerhet i samband med arbete med högläsning. Hon 
menar att det har varit svårt få in den i undervisningen på grund av tidsbrist och 
hon saknade kontinuitet för att få det att gå ihop. Men hon säger även att hon 
hittat en viss kontinuitet genom att läsa högt för eleverna sista halvtimmen av 
dagen för att få en lugn avslutning på dagen. Ida nämner att “eftersom vi går 
ganska länge för att vara ettor också, då har jag börjat läsa då.. det har funkat 
jätte, jättebra… för dom orkar inte jobba då heller”. Ida använder högläsningen 
för att skapa ett lugn i klassen samt för att hon anser att de inte klarar av att 
koncentrera sig på något skolarbete.  
  Under intervjun frågade vi Irma och Ida om eleverna får vara delaktiga i 
högläsningen genom att exempelvis svara på frågor och dylikt. Deras 
synpunkter skiljer sig åt i och med att Irma anser att det är uppskattat med 
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diskussioner och förklaringar, medan Idas uppfattning är att diskussioner och 
förklaringar kan göra så att eleverna tappar fokus och den “röda tråden” 
försvinner. Samtliga lärare på skola 2 diskuterar och ställer frågor om den lästa 
texten, andra uppgifter såsom ritande eller skrivande förekommer men inte lika 
ofta. Exempel på frågor de ställer kan vara, inferentiella frågor: varför har hon 
gummistövlar? Åsiktsfrågor: hur tycker du att mamman betedde sig? De 
använder sig av olika sorters frågor beroende på vad de är ute efter, som Shedd 
och Duke (2008:24-25) skriver. De använder även loggböcker som eleverna får 
skriva eller rita vad de hört för att träna hörförståelsen samt att träna på sitt 
skrivande. Asta nämner att hon varje dag läser för eleverna, och då menar hon 
skönlitterära verk.  
  När vi frågar om de använder sig av boksamtal svarar lärarna från skola 2 
att de inte gör det av den anledningen att eleverna är för små i årskurs 1. De 
refererar till Chambers (2015: 135-141) definition av boksamtal (se 2.3.3), där 
man utgår från en strukturerad mall. Irma och Ida säger att de använder sig av 
en typ av boksamtal, en mer avslappnad och ostrukturerad.  
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4.5  Sammanfattning av resultat 

Nedan sammanställs resultatet av intervjuerna av de fem lärarna. Vi har med 
hjälp av forskningsfrågorna i tabell 1 sammanfattat och tydliggjort resultatet.  

Tabell 1 Sammanställning av resultatet av intervjuerna. 

 SKOLA 1 
Irma 

SKOLA 1 
Ida 

SKOLA 2 
Agda 

SKOLA 2 
Alma 

SKOLA 2 
Asta 

Vad anser 
lärare om 
högläsning? 

Positivt 
inställd. 

Negativt 
inställd, 
osäkerhet. 
 

Positivt 
inställd. 

Positivt 
inställd men 
använder det 
inte så ofta. 
 

Positivt inställd. 

Vad läses 
högt i 
undervisnin
gen? 

Blandat, 
skönlitteratu
r i olika 
genrer och 
faktatexter. 
Elevernas 
intresse och 
nivå 
påverkar 
valet av bok. 

Mest 
skönlitterat
ur så som 
Lassemaja. 
Val av bok 
sker 
slumpvis. 

Skönlitteratur  
(ex. Astrid 
Lindgren och 
Megakillen) 
och 
faktatexter.Bi
bliotek och 
boklådor 
påverkar 
valet av bok. 

Skönlitteratu
r i olika 
genrer och 
faktatexter. 
Bibliotek och 
boklådor 
påverkar 
valet av bok. 

Skönlitteratur i 
olika genrer och 
faktatexter. 
Bibliotek och 
boklådor 
påverkar valet 
av bok. 

Varför 
arbetar 
lärarna med 
högläsning? 

För att 
skapa en 
lugn stund 
och för att 
eleverna 
skulle slippa 
läsa själva 
varje gång. 

För att 
skapa en 
lugn stund. 

För att skapa 
en lugn 
stund. 

Inget direkt 
svar. Avstod 
från att läsa 
för att skapa 
lugn i 
klassen. 
 

För att skapa en 
lugn stund. 

Hur ser 
arbetet med 
högläsning 
ut i 
undervisnin
gen? 

Spelifiering, 
loggbok. 

Högläsning 
sker sista 
halvtimmen 
varje dag. 

Öppna frågor 
och loggbok. 

Arbetar inte 
med 
högläsning 
av 
skönlitteratu
r, har en 
paus. Annars 
loggbok. 

Högläsning sker 
dagligen, öppna 
frågor ställs 
under och efter 
läsandet. Samt 
loggbok. 
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  5  Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera och motivera den metod vi använt oss av 
i studien samt analysera, diskutera vårt resultat samt presentera vår slutsats 
utifrån de ställda forskningsfrågorna. I våra diskussioner kommer vi att utgå 
från Vygotskijs teori om hur lärande och utveckling kan tolkas med hans 
framtagna triangel.  

5.1  Metoddiskussion 

Vi anser att metoden vi valt har fungerat bra. Vårt syfte med studien var att 
belysa vad lärare anser om högläsning och hur arbetet ser ut med högläsning, 
vilket vi har kunnat göra med hjälp av intervjuer. Om vi hade valt en annan 
metod som exempelvis enkäter hade vi troligtvis fått betydligt tunnare resultat 
och vi hade inte uppnått lika hög trovärdighet, då vi inte skulle fått höra 
diskussionerna lärarna emellan. Vi hade heller inte kunnat observera deras 
kroppsspråk. 
   Lärarna från skola 2 fick intervjufrågorna skickade till sig innan 
intervjun ägde rum, vilket gav lärarna mer tid att titta igenom frågorna. Även 
om de hade haft möjlighet att fundera kring frågorna så anser vi att deras svar 
inte skiljde sig mot de lärarna på den andra skolan. För att få mer ingående svar 
från lärarna kan det vara bra att ge dem mer tid att förbereda sig och att 
samtliga lärare hade fått intervjufrågorna skickade till sig innan 
intervjutillfället.  
  Nu i efterhand inser vi att våra intervjufrågor kunde ha varit mer 
djupgående och haft fler följdfrågor. Detta för att få en djupare förståelse för hur 
lärarna arbetar och deras inställning till högläsning. Vi fick en inblick men inga 
specifika detaljer. 
 Vi kan inte påstå att vår studie speglar den svenska lärarkåren rent 
generellt, vi kan enbart påvisa att detta är hur det ser ut på de två skolor vi valt. 
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  5.2  Analys och diskussion av resultat 

All tidigare forskning vi har kommit i kontakt med påvisar att lärare behöver 
känna trygghet i sin yrkesroll för att kunna främja elevernas inlärning. 
Fridolfsson (2015:68) menar att det är av stor vikt att lärare har en positiv 
självbild och att de känner sig säkra på det som ska läras ut. Om lärare däremot 
upplever en osäkerhet i sin yrkesroll eller i vissa moment kan detta påverka 
elevernas inlärningsklimat negativt. I vårt resultat framkom det att en av fem 
tillfrågade lärare upplever en osäkerhet när det kommer till högläsning, vilket 
har resulterat i en negativ inställning. Vi anser att “Idas” osäkerhet kan ha 
bidragit till att högläsning inte fått en chans att utvecklas till en optimal 
inlärningsmetod i hennes klassrum. Högläsningen har istället varit en 
avkopplande aktivitet för att fylla ut sista stunden på dagen. Eftersom hon 
känner en viss osäkerhet har hon inte kunnat skapa något intresse för 
skönlitteratur. En annan aspekt i detta är att Ida även upplever att det är svårt 
att hitta tid till högläsning, vilket kan ha med hennes bristfälliga 
kunskap/erfarenhet i högläsning att göra. Som Fridolfsson (2015:68) skriver 
krävs det att lärare har “en stark tilltro till sin yrkeskompetens och kunna 
bedriva en undervisning som främst bygger på elevernas behov och 
förutsättningar”. De andra lärarna, vars inställning är positiv, har kunnat 
skapa/hitta tid för högläsning. Även detta kan vara kopplat till lärarnas 
kompetens för att kunna tillämpa högläsning i olika användningsområden. 
  Samtlig litteratur vi använt oss av påpekar de positiva effekterna av att 
använda högläsning som inlärningsmetod, exempelvis: genom att elever får text 
läst för sig kan de få förståelse för meningsuppbyggnaden, det finns en start och 
ett slut, texten kan innehålla dialoger med olika röster, vilket inte finns i det 
skrivna språket (Fast 2019:92-93). Utifrån det vi fått ta del av vid intervjuerna 
förstår vi att alla lärare först och främst använde högläsning till att skapa en 
lugn stund, förutom Alma som avstod från högläsning. Hon ansåg att 
högläsning gjorde hennes klass mer stökig och orolig, vilket skulle kunna bero 
på exempelvis osäkerhet hos läraren. Under intervjun delade inte Alma med sig 
av speciellt många egna erfarenheter utan hon samtyckte mest med de övrigas 
tankar och erfarenheter. En annan lärare uppgav att hon känner sig osäker när 
det kommer till högläsning men trots det läser hon för eleverna varje dag. 
Pihlgren (2017:3) menar att högläsning kan användas för att skapa lugn och ro, 
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men då är det inget inlärningsmoment, om det istället används för “att vara stöd 
för språkutveckling, för social samvaro och för gemensamma upplevelser” 
bidrar högläsning till kunskapsutveckling, vilket bör vara det centrala i 
undervisningen. En av lärarna vi intervjuat säger att hon använder sig av olika 
faktatexter, till exempel texter om domherrar, för att tillämpa olika ämnesstoff i 
högläsningen. I och med att det finns ett syfte med högläsningen skapar hon ett 
lärandetillfälle, vilket gör det till en inlärningsmetod. 
  Under intervjun med samtliga lärare i skola 2 ansåg de inte att de samtal 
de har kring de lästa böckerna kan ses som ett boksamtal. Fridolfsson 
(2015:201) menar att alla samtal som sker kring lästa texter främjar elevernas 
läsförståelse. Dessa samtal kan skapa en lärande situation och på grund av det 
tolkar vi det som ett slags boksamtal. När vi bad lärarna förklara hur de ser på 
ett boksamtal, refererar de till Chambers definition (se 2.3.3). Vidare frågade vi 
lärarna om eleverna aktiveras under/efter läsningen, exempelvis genom att 
ställa frågor, diskutera textens innehåll samt belysa svåra ord, säger de att en 
diskussion om texterna alltid förekommer, som Lindö (2008:50) skriver: 
högläsning med efterföljande samtal är viktigt under hela skolgången. 
Högläsning är en social aktivitet som främjar elevers sociala kompetens och 
bidrar till att de utvecklar gemensamma upplevelser, vilket Vygotskij 
förespråkar inom det sociokulturella perspektivet. Vygotsijs modell (se figur 1) 
kan tillämpas vid högläsning om det finns ett lärande syfte. Medierande redskap 
är då tidigare kunskaper om ett visst ämne, stimulus är själva texten som 
läraren läser högt och responsen är den diskussion som bör ske efter den lästa 
texten. Skolverket (2017:26-57) skriver att ” i mötet med olika typer av texter, 
scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att 
utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden”. Det 
vill säga att genom läsning av olika texter och diskussioner skapas gemensamma 
referensramar samt att elevers sociala kompetens utvecklas, vilket även 
Pihlgren (2015) skriver om. Elever lär sig av varandra och vuxna, därför är 
högläsning ett effektivt verktyg att tillämpa i syfte att skapa en gemenskap samt 
att utnyttja den sociala aspekten (Körling 2012:6). 
  Både Fridolfsson och Jönsson redogör för de olika möjligheter som finns 
med loggböcker. De kan användas i många olika syften, exempelvis - “till att 
tänka, att uttrycka i… värderingar, känslor och de gör kopplingar till tidigare 
erfarenheter” (Jönsson 2007:132). Fridolfsson (2015:66-67) menar att det är av 
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stor vikt att eleverna får tillfälle att skriva ord och korta meningar för att främja 
skrivinlärningen. Lärarna i skola 2 skulle kunna använda sig av loggböcker i 
dessa syften men detta var inget som framkom i intervjun, däremot berättar 
lärarna att de låter eleverna använda loggböcker i syfte att eleverna ska kunna 
förbättra sin hörförståelse, skrivande och fantasi. Under intervjun nämner en 
lärare att svenska ämnet är mycket stort och man måste försöka få in alla bitar 
så som läsförståelse/ordförståelse. Högläsning är då ett bra alternativ om 
läraren följer upp det lästa med diskussioner/frågor för att se om eleverna 
förstår det läraren läst och om de har snappat upp nya ord. Några av lärarna 
använder sig även av andra metoder, exempelvis att eleverna får rita en bild av 
textens innehåll på så vis kan läraren sedan se om eleven uppmärksammat 
något i texten. I detta sammanhang handlar det om hörförståelsen. 

5.3  Slutsats 

Vår studie påvisar att de lärare vi intervjuat inte använder högläsningen som en 
optimal inlärningsmetod, högläsningens främsta syfte är att skapa en lugn 
stund. Samtliga lärare uttrycker vikten av språkutveckling men associerar inte 
detta med själva högläsningen. 
  En annan slutsats vi kan dra är att de nästan bara använder skönlitterära 
texter vid högläsning, all övrig text som de läser högt kopplar de inte till 
begreppet högläsning, trots att all text läses högt av lärarna. 
  Vi uppmärksammade att lärarnas intresse för högläsning varierade, vissa 
ansåg att det var en positiv del av dagen medan andra upplevde högläsningen 
som ett besvärligt inslag. Förslag på fortsatt forskning kan vara att undersöka 
hur det kommer sig att vissa lärare har en negativ inställning till högläsning och 
andra en positiv. I detta sammanhang skulle det även kunna vara av intresse att 
se vad eleverna anser om högläsning eller hur högläsning kan påverka elevernas 
språkutveckling.  
  Denna studie kan vara av intresse för yrkesverksamma lärare eftersom 
den påvisar att lärare i mångt och mycket gör saker utan att själva anse att de 
har ett lärandesyfte, som exempelvis högläsningen, som våra lärare använde för 
att skapa lugn och ro. Samtliga lärare i vårt material tillämpade högläsningen i 
fler syften, så som språkutveckling, hörförståelse, ordkunskap, fantasi 
främjande, med mera, utan att se högläsningen som en inlärningsmetod. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor:  

● Hur länge har du arbetat som lärare? 

● Vad har du för utbildning? exempelvis F-3? 
  -Någon speciell inriktning? 

● Vad är högläsning för dig? 

● Är eleverna delaktiga i högläsningen? Har de möjlighet att ställa frågor? 
Diskuterar eller analyserar ni texten tillsammans? 

● Hur ofta läser du högt för eleverna? (varje dag? Några gånger i veckan? 
Aldrig?) 

● Använder du enbart skönlitteratur eller använder du dig av alla slags 
texter till högläsningen? 

● Hur väljer du det som ska läsas? 

● Vad är din inställning till högläsning generellt?  

  - Vad ser du som positivt med högläsning? - Vad ser du som 

negativt med högläsning? 

● Får eleverna utföra några arbeten i samband med högläsningen?  

  - Hur väljer du arbetsuppgifter i samband med högläsningen?  

  - Får alla elever exakt samma arbetsuppgift eller skiljer det sig åt 

om du har elever med särskilda behov?  

  - Hur länge arbetar ni med en bok eller en text/efterarbetet? 

● Ser du någon slags utveckling av elevernas språk-, skriv- och 

läsutveckling i samband med högläsningen?  

  -I så fall vad?  

  - Ser du någon skillnad i elevernas språk-, skriv- och läsutveckling 
om de är positivt eller negativt inställda till högläsning? 

 


