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Sammanfattning 

Denna studie tar sikte på hur tjugo lärare i grundskolans tidigare år arbetar med högläsning. 

Studien svarar även på vad lärarnas syften med högläsningen är och vad för betydelse 

högläsningen kan ha för barns utveckling i allmänhet enligt lärarna. Underlag för studien har 

skapats genom enkätstudier och intervjuer med verksamma lärare på grundskolans tidigare år. 

Genom denna studie får läsaren en överblick över vilka effekter högläsningen kan ge och således 

arbeta medvetet och aktivt med högläsning. Studien har visat att högläsning är en 

undervisningsform som oavsett om man som lärare medvetet eller omedvetet arbetar med 

högläsning och effekterna av den, så gynnar den barnens utveckling på olika sätt. Således bör 

alla verksamma lärare vara medvetna om och ha kunskaper om högläsningens positiva effekter.  

 

Samtliga lärare i denna studie har uppgett att de använder sig av högläsning i sin undervisning. 

Omfånget av högläsningsundervisningen varierar och så även lärarnas metoder. Samtliga lärare 

har uppgett att de använder sig av kapitelböcker i sin undervisning där det främst är läraren som 

läser. Ett större antal lärare använder sig av samtal kring böcker vid högläsningsundervisningen 

och ett flertal lärare benämner det som boksamtal medan några lärare inte benämner det alls. Av 

studiens resultat att döma framgår att lärarnas främsta syften med högläsningen är att väcka ett 

läsintresse, ge barnen ett större ordförråd samt utveckla och skapa en läsförståelse hos barnen. 
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1. Inledning 

Tänk dig ett klassrum i grundskolans tidigare år. I klassrummet råder en tystnad inte lik någon 

annan. Eleverna sitter vid sina bänkar och lyssnar koncentrerat på läraren som läser för dem. 

Läraren läser med inlevelse ur boken för eleverna som lyssnar aktivt. I ett annat klassrum i 

grundskolans tidigare år sitter eleverna på golvet och lyssnar på en kamrat som läser ur en bok 

där de sedan pratar om boken. I ett annat klassrum förekommer ingen högläsning alls och 

eleverna ägnar sig istället åt egen läsning. Det här kan vara exempel från hur högläsning 

förekommer i de svenska skolorna.  

 

Lärarnas metoder, syften och effekter av högläsningen varierar från klassrum till klassrum. 

Under mina år på lärarutbildningen och på den verksamhetsförlagda utbildningen har jag blivit 

förvånad över hur lite högläsning det förekommer i undervisningen och i vissa skolor förekom 

den inte alls. Jag trodde inte att det kunde vara verkligheten av idag i skolorna och jag ansåg det 

därför vara oerhört intressant att försöka ta reda på hur lärarna arbetar med högläsning i skolan. 

 

Högläsning i skolan idag handlar inte bara om att man som lärare ger eleverna en läsupplevelse 

och ett tillfälle att drömma sig bort. Högläsningen kan ge så mycket mer beroende av hur lärarna 

väljer att arbeta med och följa upp högläsningen. Möjligheterna med högläsning är oändliga och 

kan gagna barnens utveckling av färdigheter och kunskaper. En intressant aspekt att ta i 

beaktande kan vara att lärarna inte inser fördelarna med högläsning och därför inte arbetar aktivt 

med den. En lärare i denna studie, verksam på grundskolans tidigare år uttryckte sig att 

högläsning tidigare har varit något som lärarna använde sig av när de hade tid över i 

undervisningen. Kan det vara så att forskningen har gett de verksamma lärarna i skolan idag 

fakta om att högläsning är viktig för barns utveckling i allmänhet och att lärarna således har 

insett nyttan av den?  
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1.1 Presentation 

Denna studie behandlar hur lärare arbetar med högläsning i grundskolans tidigare år. Jag har, 

under min utbildning på lärarprogrammet, insett hur viktigt det är med högläsning och fördelarna 

med den. Jag ville genom denna studie se om verksamma lärare i grundskolans tidigare år delade 

min och många forskares uppfattning om högläsningens viktiga betydelse. För att ta reda på det 

har jag gjort tre djupintervjuer med tre verksamma lärare på grundskolans tidigare år. Dessa tre 

lärare har även fått svara på en enkät om högläsning, där sammanlagt tjugo verksamma lärare 

medverkade. 

 

I denna studie presenterar jag mitt syfte med studien, metodval och genomförande. Jag kommer 

även att presentera och diskutera tidigare forskning samt resultatet av hur de deltagande arbetar 

med högläsning i såväl metodval, omfattning och syfte samt om lärarna har sett att högläsningen 

har gynnat elevernas utveckling i allmänhet.  

 

Jag har valt att avgränsa mig från ett elevperspektiv och i denna studie fokuserar jag enbart på ett 

lärarperspektiv och hur lärarna ser på högläsningen och fördelarna med den.  
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1.2 Syfte 

Mitt syfte med examensarbetet är att ta reda på och ge en inblick i hur lärarna i grundskolans 

tidigare år arbetar med högläsning. Mitt arbete syftar till förutom att ta reda på hur lärarna 

använder sig av högläsning i skolan, även undersöka lärarnas syfte med högläsningen och vad de 

anser att den kan ge barn och deras utveckling i allmänhet.  

 

Mina frågeställningar är följande: 

• Hur arbetar lärarna i grundskolans tidigare år med högläsning? 

• Vad är lärarnas syfte med högläsningen? 

• Vilken betydelse kan högläsningen ha för barns utveckling i allmänhet enligt lärarna?  

• Hur visar och yttrar sig effekterna hos barnen enligt lärarna? 
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2. Forskningsläge 

Det finns obegränsat mycket forskning om högläsning och dess effekter, men jag har valt att 

fokusera på de delar som är av relevans för denna studie. Syftet med den tidigare forskningen 

som jag kommer att ta upp i denna del är att belysa fakta om dialog, samspel, literacy, 

barnlitteratur, boksamtal och högläsningen och dess effekter. Senare i studien kommer jag att 

ställa den tidigare forskningen i jämförelse till studiens resultat.  

2.1 Lärande i dialog och samspel 

Lärande i dialog och samspel innebär i denna studie att de medverkande i en dialog eller ett 

samtal förvärvar kunskaper eller utvecklar färdigheter. Roger Säljö (2000) anser att lärande 

förekommer i all mänsklig verksamhet, vilket innebär att individer kan få kunskaper eller 

utveckla färdigheter i olika situationer som de senare har användning för i andra situationer. 

Kunskapsförmedlingen utförs av en lärare eller vuxen som överför information till eleven eller 

barnet som saknar kunskapen som ska läras ut.  

 

Säljö (2000) gör tolkningen att Jean Piaget, teoretiker inom pedagogik och kunskapsteori, 

menade att individen utvecklar kunskap i samspel med omgivningen. Dock menade han att 

barnet måste vara aktivt såväl fysiskt och intellektuellt i omgivningen för att kunna utveckla 

färdigheter och kunskaper. Säljö (2000) har också gjort tolkningen att Lev Vygotskij, en annan 

teoretiker inom pedagogik, menade att individen föds med att utvecklas i samspel med andra 

individer. Det innebär att andra individer bidrar till att skapa en förståelse för hur världen ska 

fungera och förstås. Vidare har Säljö (2000) tolkat Vygotskij och hans teori att individen 

befinner sig under en ständig utveckling och förändring. Det innebär att individen tillägnar sig 

och tar tillvara kunskaper från andra i samspel och dialog (Säljö 2000).  

 

Säljö (2000) talar om att i Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv sker lärande genom 

kommunikation. För att lärande ska kunna ske i ett sociokulturellt perspektiv ska det förekomma 

utveckling och användning av intellektuella eller psykologiska och språkliga och fysiska 

redskap. Vid utvecklingen och användningen av dessa ska kommunikation och samarbete 

förekomma, och genom kommunikationen blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter. 
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Lärande och undervisning kan ses som mål och att det som uträttas i skolan motiveras av att 

eleverna ska tillägna sig kunskaper och färdigheter. Den undervisning som förekommer i skolan 

utgår ifrån antaganden, kunskaper och idéer om hur lärande sker. Individen lär genom att delta i 

dialog och samspel med andra. Kulturella föreställningar och redskap förs vidare genom 

kommunikation som är länken mellan kulturen och människors tänkande. Tänkande innebär att 

aktiviteter hålls ihop mellan individer för att uppfylla praktiska syften (Säljö 2000). Roger Säljö, 

Eva Riesbeck och Jan Wyndhamn (2003) menar att när individen interagerar vid samtal blir 

tankar och iakttagelser offentliga för andra individer att resonera och reagera på. Språk som 

företeelse förekommer inte enbart vid kommunikation med andra människor, utan 

kommunikationen förekommer även i individens tänkande och föreställningsvärld.  

 

Olga Dysthe (2003) anser att lärande sker genom deltagande i samtal där språk och 

kommunikation är central vid läroprocesserna. Lärandet vid dialog och samtal främjas av att 

individerna har olika kunskaper och färdigheter de delar med sig av. Meningsskapande och 

förståelse blir till hos individen när det förekommer olika uppfattningar vid samtal, samt 

argumentation eller kompletteringar. Sveinung Vaage (2003) har gjort en tolkning av George 

Herbert Meads resonemang att deltagande i social gemenskap kräver att deltagarna kan se saker 

ur andras perspektiv. I en gemensam erfarenhetsvärld kan det förekomma olika erfarenheter. 

Vaage (2003) menar också att Mead ansåg att individen i samspel med andra individer utgår 

ifrån sitt eget perspektiv och använder sig av sina egna erfarenheter. 

 

Louise Bjar och Caroline Liberg (2003) talar om att vid kommunikation sker ett 

meningsskapande då individen ingår i ett språkligt sammanhang där tänkandet och förståelsen 

utvecklas för det som behandlas i det språkliga sammanhanget. Språket är ett viktigt redskap för 

att kunna utveckla en förståelse om omvärlden. I interaktion med andra får barnen som individer 

förebilder för hur de kan använda sig av språket där den vuxne vanligtvis inbjuder till dialog och 

interaktion där barnen får möjlighet att bidra. Barnen bidrar ofta aktivt tillsammans eller på egen 

hand vid interaktion att utveckla kommunikationen. Vidare utvecklas erfarenheter av att använda 

olika former av språk genom att vara delaktig i dialog och samspel. 
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2.2 Literacy 

Kerstin Domincović, Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius (2006) menar att literacy är ett 

begrepp som används för att tala om hur barn tillägnar sig skriftspråk. Motsvarigheten till 

literacy på svenska är skriftspråklighet. Karin Taube (2007) anser att literacy omfattar tolkning 

vid läsning och produktion vid skrivning Monica Rosén och Jan-Eric Gustafsson (2006) talar om 

reading literacy som innefattar läsförmåga, läskunnighet och läsfärdighet men även 

föreställningar om läsaren och läsarens förhållningssätt till texter. Reading literacy innebär också 

att läsaren är aktiv och bidrar i läsförståelseprocessen genom att konstruera mening, känna till 

olika lässtrategier och kunna reflektera över texter. Högläsning är det som enligt Domincović 

m.fl. (2006) ger bäst och flest effekter i barnets literacyutveckling. 

2.3 Barnlitteratur 

Maria Nikolajeva (2004) menar att barnlitteratur är litteratur för och om barn och att den har 

använts i uppfostringssyfte, underhållningssyfte samt undervisande och socialiserande syfte. 

Barnlitteratur brukar vanligtvis avspegla verkligheten på så sätt att den förmedlar ideologiska 

budskap som har möjligheter att påverka fantasin och tilltala känslor. Lena Kåreland (2005) 

anser i enighet med Nikolajeva att barnlitteratur är litteratur om barn eller någon gestalt som 

barnen kan identifiera sig med. Den litteratur som kan placeras i barnlitteraturens genrer enligt 

Kåreland (2005) är pekböcker, bilderböcker, faktaböcker, sagor, ramsor och visor, fantasy, samt 

historiska och vardagliga berättelser. 

 

Nikolajeva (2004) talar om fyra olika motiv som barnlitteraturen kan ha. Dessa är traditionell 

pedagogisk metod, läspsykologisk metod, litterär och estetisk metod. Traditionell pedagogisk 

metod innebär att barnlitteraturen påverkas av de vuxnas moraliska, religiösa eller politiska 

värderingar. Läspsykologisk metod innebär att barnlitteraturen tillfredställer känslomässiga 

behov. Litterär metod lyfter fram litterära kvalitéer samt estetisk metod som fokuserar på 

handlingen, personskildringen eller humorn. Kåreland (2005) talar om att barnlitteraturen ska 

vara lättläst, inte ha för många sidor samt innehålla många bilder. Barnlitteraturen är en 

återspegling av hur samhället ser ut idag och i barnlitteraturens handling förekommer det ofta att 

barn konfronterar vuxenvärlden. Litteraturen åskådliggör då barnets känslor inför att känna sig 

liten och hjälplös.  
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Ingrid Pramling, Maj Asplund Carlsson och Anna Klerfelt (1993) menar att barnlitteratur ger 

barnen nya erfarenheter och stimulerar deras fantasi. Innehållet i barnlitteraturen kan ge barnen 

möjligheter att bearbeta och förstå känslor, upplevelser och intryck. Barnlitteraturen kan också 

ge kunskaper om avlägsna och ovanliga ting och ha en funktion som är moraliskt utvecklande för 

barnen. Susanna Ekström (2004) talar om att böcker ska vara inspirerande för barnen. För att 

böckerna ska upplevas som inspirerande bör de ha ett angeläget motiv, vara symbolrikt, ha ett 

dramatiskt skeende med starka känslouttryck, tydlig personskildring samt dialoger och 

formelfraser. I barnlitteraturen placerar Ekström (2004) bilderboken, som kräver ett samspel 

mellan text, bild och betraktaren för att budskapet ska framgå. Bildernas funktion innebär att de 

informerar och ger kunskap och möjligheter att påverka individen. Bilder kan ge mer 

information än skriven text (Kåreland 2005).  

2.4 Högläsning för barn 

Högläsning för barn är något relativt nytt som bara har förekommit i ett hundratal år. Tidigare 

förekom muntligt berättande och berättandet var då främst inte riktat till barnen (Pramling m.fl. 

1993). Lena Kåreland (2005) talar om att barnboken förr betraktades som ett didaktiskt 

hjälpmedel, men att barnboken idag kan ha estetiska och konstnärliga kriterier att utgå ifrån.  

2.4.1 En studie om högläsning i skolan 

Karin Jönsson (2007) har gjort en studie i barns läsning i skolan från förskoleklass till årskurs 3. 

Studien visar hur läsning och litteraturarbete kan förekomma i skolan. Hon talar om dessa som 

läsning tillsammans, som är högläsning där de deltagande arbetar med läslogg och boksamtal. 

Hon talar även om läsning på egen hand vilket innebär att läsning förekommer individuellt för 

eleverna. Dessa sätt att arbeta med läsning i skolan bidrar till att bygga en gemensam värld och 

skapa en läsargemenskap för barnen där egna erfarenheter och kunskaper ställs i relation till att 

skapa förståelse och nya kunskaper. Studiens resultat visade att barnen skapar 

föreställningsvärldar vid högläsning. Barnen lyssnar aktivt, bidrar med frågor, kommentarer och 

associationer. Barnen utgår ifrån egna erfarenheter och Jönsson (2007) benämner elevernas 

agerande som ett uttrycksfullt engagemang. 
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2.4.2 Högläsning för en större grupp 

Domincović m.fl. (2006) talar om att högläsning förekommer främst i grundskolans tidigare år. 

Eva Fylking (2003) anser att högläsning bör förekomma i alla stadier i grundskolan då 

högläsning ger barnen en gemensam upplevelse och samtidigt berikar deras idévärld. Hon talar 

om att högläsning är underskattat och genom att umgås kring en bok skapas, vad hon benämner, 

som tunnlar till inre världar hos barnen. Vid högläsningen skapar barnen således inre bilder och 

är aktiva medskapare till berättelsen. Att läsa högt för en större grupp med barn innebär ofta att 

barnen är passiva då det kan vara problematiskt att ordna ett samtal kring boken som är givande 

för alla elever. Vid högläsningen uppstår tankar och associationer hos barnen och Domincović 

m.fl. (2006) menar att om barnen ges utrymme att uttrycka sina tankar skulle boken och dess 

innehåll drabbas då risken finns att barnen tappar koncentrationen. De talar om att detta är ett 

problem som de flesta lärare är medvetna om och därför låter samtal kring boken förekomma vid 

andra former än under själva högläsningsstunden. Det går dock att skapa ett givande samtal kring 

högläsningsboken i en större grupp med barn, men det kräver dock att barnen har fått en vana i 

att uttrycka sig kring böckers innehåll, bild, språk och struktur.  

 

Gemensamma läsupplevelser i klasser eller grupper är en förutsättning för givande boksamtal, 

livfulla diskussioner och möjligtvis gräl (Amborn & Hansson, 1998). Ekström (2004) menar att 

högläsning är en kärleksgåva där den vuxne som läser högt är koncentrerad och har närvaro som 

visar att aktiviteten och eleverna är viktiga. Högläsning för en större grupp kan innebära 

svårigheter i att skapa närhet och gemensamt fokus där samtliga barn har lika stora möjligheter 

att vara delaktiga i boken (Domincović m.fl. 2006).  

 

Domincović m.fl (2006) talar om att det kan vara svårt att finna litteratur som tilltalar samtliga 

elever i en större grupp med barn. Det är enklare att finna litteratur som tilltalar samtliga elever 

om gruppen är homogen. De talar också om hur viktigt det är att variera litteratur vid 

högläsningen för att barnen ska bli förtrogna med olika texter och få nya kunskaper. Vid valet av 

barnlitteratur finns det tre olika sätt valen kan göras på enligt Aidan Chambers (2007). Dessa är 

att läraren antingen gör ett bokval utan att tillfråga barnen, att barnen gör ett val som läraren 

godkänner eller att en annan auktoritet bestämmer valet av bok. En annan viktig aspekt att ta i 

beaktande är att boken ska intressera och fånga elevernas intresse. För att boken och dess 

innehåll ska nå barnen bör den som läser vid högläsningen enligt Ekström (2004) ha intonation, 

klang, satsmelodi och tempo och pausering.  
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2.5 Boksamtal 

Birgitta Garme (2006) talar om att det är grundläggande för all mänsklig gemenskap när 

individen får berätta om egna upplevelser och tankar och i skolan måste lärarnaerna skapa 

utrymme för olika sorters berättande. Barn vill ofta tala om en berättelse de lyssnat till och de 

vill tala om vad de tyckte, hur de uppfattade den och bokens handling samt om de kunde koppla 

berättelsen till egna erfarenheter. Samtal kring en bok innebär att barnen får ta del av andras 

upplevelser och tankar (Fast 2001). Ett flerstämmigt samtalande innebär enligt Lars Brink (2006) 

att eleverna uttrycker sig och konfronterar idéer, uppfattningar och tankar med andra. 

 

Boksamtal innebär enligt Chambers (2007) att deltagarna vid samtalet samtalar med varandra 

och utbyter entusiasm, rätar ut frågetecken och upptäcker mönster. Chambers anser att vid 

boksamtal uttrycker deltagarna tankar, känslor och tolkningar som har skapats av boken. 

Elevernas lyhördhet tränas vid boksamtal och berättelsen och nya aspekter av den blir tydliga i 

samtalet samtidigt som förståelsen fördjupas (Fast 2001). Brink (2006) menar att det finns två 

varianter av boksamtal, vilket är boksamtal i helklass med lärare samt boksamtal i mindre 

grupper med eller utan lärare. I den svenska skolan idag är det vanligast med boksamtal med 

lärare i helklass. Chambers (2007) menar att lärare vid boksamtal ofta använder frågan ”varför” 

och att det har en aggressiv och hotfull förhörande ton. Han menar också att frågan ”varför” är 

en stor fråga och att den inte erbjuder några öppningar i samtalet. Han anser att läraren bör säga 

”jag undrar” istället för att fråga varför vid olika frågor. Genom att säga ”jag undrar” så visar 

läraren att denne är intresserad av att få veta vad andra anser och det inbjuder även till 

samverkan och samtal. 

 

Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam och Agnes Edling (2006) talar om textrörlighet för 

barnen i skolan som innebär, att de har ett levande förhållningssätt till egna och andras texter och 

att de kan koppla olika texter till egna erfarenheter. De talar även om interaktiv rörlighet som 

innebär att barnen kan diskutera texters syften och mottagare. Dessa två begrepp medför att 

barnen har ett dialogiskt förhållande till olika texter där de är medskapare till texterna. Brink 

(2006) talar om litterär kompetens och att många forskare hävdar att den utvecklas i socialisation 

och när läsaren kopplar texten till egna erfarenheter och sin sociala tillhörighet.  
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2.6 Effekter och värdet av högläsning 

Forskningen som har gjorts om högläsningen och värdet av den är obegränsad. Många forskare 

är överens om att högläsning är viktig och att den kan ge olika positiva effekter i barnens 

utveckling i allmänhet. I en högläsningssituation finns det tre komponenter, den vuxne, barnet 

och boken. Den vuxne och barnet agerar utifrån boken och dess innehåll. Vid högläsning 

förekommer det mellan de deltagande individerna dialog, närhet, gemensamt fokus och tid. 

Boken kan vid högläsning ses som en företeelse, vilket innebär att barn lär sig vad en bok är. 

Boken kan även ses som ett objekt vilket innebär att barnet lär sig om bokens struktur. Vidare 

kan bokens innehåll ge barnen nya kunskaper och ge kunskaper om vad som skiljer tal från skrift 

(Domincović m.fl. 2006). Säljö (2000) menar att för att individen ska kunna förstå texter måste 

denne vara förtrogen med den hermeneutik som kan användas till olika texter. För att ha en god 

läsförståelse och att kunna göra inferenser i texter behöver individen träna läsförståelsen för att 

veta hur denne ska tolka och förstå texter av olika slag.  

 

Taube (2007) talar om att en av effekterna av högläsning är att den utökar barnens ordförråd då 

de möter ord i litteraturen som de möjligtvis inte gör i vardagligt tal. Högläsningen bidrar också 

till att barnen blir bekanta med berättelsestrukturer. Högläsningen kan även bidra till spänning, 

glädje och lust för eleverna att läsa själva. Fylking (2003) menar att det språk som förekommer i 

litteraturen är ett språk barnen kan bli bekanta med då det vanligtvis förekommer ett språk i 

litteraturen som barnen inte är förtrogna med sedan innan. Fylking talar även om att högläsning 

är viktig för barnens språkutveckling samt för deras förståelse och empati för andra kulturer och 

människor. Det är även ett resonemang som stöds av Inger Norberg (2003) som menar att barnen 

genom högläsning kommer i kontakt med ett språk som inte förekommer i vardagligt tal.  

 

Domincović m.fl. (2006) anser att tre processer påverkas av högläsningen. Dessa är 

socialisationen, interaktionen och språkinlärningen. Socialisation innebär att när individen 

socialiserar sig i skriftspråkliga aktiviteter med andra människor påverkas språkutvecklingen, 

värderingar, attityder och förväntningar. Interaktion är en anpassningsprocess som sker från två 

håll där individen anpassar sig till sin språkliga omgivning och ständigt bearbetar ny information 

med tidigare erfarenheter. Språkinlärning innebär att böcker kan ge möjligheter för individen att 

få kunskaper om nya saker, nya ord och tankar.  
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Lev Vygotskij (1995) menade att fantasi är en kreativ förmåga som individen medvetet använder 

sig av och som också hör ihop med verkligheten. Han menade vidare att genom fantasin så tolkar 

individen erfarenheter och känslor. Kåreland (2005) talar om att fantasi kommer från grekiskan 

och betyder inbillningsförmåga. Genom fantasi kan individen nå kunskap och sanningar som är 

svåra att få på andra sätt. Kåreland (2005) nämner vidare att högläsning är ett bra sätt att göra 

barn förtrogna med språket och böckernas värld. Hon talar även om att barn behöver få språklig 

träning och stimulans genom samtal, berättande och gemensam läsning.  

 

Marie Lindhagen (1993) anser att läsning av sagor uppfyller en pedagogisk funktion. Läsning av 

sagor är ett resultat av kulturarvet som kan ge litterära och språkliga kunskaper som gynnar 

elevernas skriftspråksutveckling. Sagoläsning berikar elevernas kreativitet genom att den 

stimulerar deras fantasi. 
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3. Metod 

I följande del beskrivs mitt val av relevanta metoder för studien, vilket är enkät och intervju som 

metod. Jag tar även upp forskningsetiska överväganden, en presentation av urvalsgruppen samt 

genomförandet.  

3.1 Metodval 

Jag har gjort en fallstudie som enligt Rolf Ejvegård (2009) innebär att man som forskare studerar 

en liten del av ett stort förlopp och att det sedan får representera verkligheten. Givetvis var det 

omöjligt att tillfråga Sveriges alla verksamma lärare på grundskolans tidigare år. Jag gjorde 

därför bedömningen att tjugo lärare verksamma på grundskolans tidigare år kunde ge en god bild 

av hur det kan se ut i verkligheten. Dock bör forskaren vara försiktig med de slutsatser som kan 

göras av en fallstudie, då dessa på sin höjd kan ses som indicier (Ejvegård 2009).  

 

I denna studie förekommer triangulering vilket innebär enligt Alan Bryman (2002) att fler än en 

metod har använts i insamlingen av empiri för studien av en social företeelse Jag har valt att 

använda mig av enkät och intervjuer. Studien har antagit en kvalitativ undersökningsansats som 

innebär att studien har utgått ifrån generella frågeställningar som ligger till grund för studien. 

Mina frågeställningar är som tidigare nämnt, hur lärarna på grundskolans tidigare år arbetar med 

högläsning, vad syftet är med högläsningen, samt vad för betydelse det kan ha för barns 

utveckling i allmänhet och hur detta i sin tur yttrar sig enligt lärarna.  

 

Vidare har det för studien valts ut relevanta platser och undersökningspersoner för studien som i 

det här fallet är lärare i grundskolans tidigare år verksamma på skolor runt om i Sverige. Jag har 

samlat in empiri och gjort en tolkning av dessa, som i denna studie består av enkäter och 

djupintervjuer. Empirin och slutsatserna av denna resulterar senare i ett begreppsligt och 

teoretiskt arbete och en rapport om resultat och slutsatser som Bryman (2002) talar om är centralt 

för en kvalitativ undersökningsansats.  
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3.2 Urvalsgrupp  

Nedan presenteras de deltagande i studien i enkäterna och intervjuerna. Till enkäterna 

tillfrågades ett femtiotal lärare via mail, vilket var såväl män som kvinnor runt om i Sverige 

verksamma på grundskolans tidigare år, som jag fann adresser till genom Internet. Dessa lärare 

hade olika bakgrund, utbildning och antal år inom yrket för att göra spridningen så stor som 

möjligt. Svarsfrekvensen av de tillfrågade lärarna var emellertid inte särskilt stor. Detta kan 

förklaras av att lärarna bedömde att de inte hade tid eller möjlighet att svara på enkäten eller att 

de inte ville medverka. Antalet svar blev slutligen tjugo stycken och enkäterna besvarades även 

av de tre lärare jag intervjuade. De tre lärare jag har gjort djupare intervjuer med har arbetat olika 

länge inom läraryrket. Jag kommer i denna studie att benämna dem vid namn som är andra än 

deras egna av den anledningen att jag tar hänsyn till anonymitetskravet.  

 

Karin arbetar i årskurs 1 på en skola utanför en större stad. Hon har arbetat som lärare i fem år 

och har tidigare använt sig av LTG-metoden i sin undervisning där högläsning förekommer. 

LTG-metoden är läsning på talets grund som innebär att läraren utgår ifrån elevernas 

upplevelser. Eleverna formulerar tillsammans med lärare texter där de får upptäcka nya ord och 

bokstäver (Taube 2007).  Karins klass består av ett tjugotal elever där de flesta har svenska som 

förstaspråk. 

 

Maria arbetar i årskurs 3 på en skola utanför en större stad. Maria har arbetat som lärare i över 40 

år och har stora erfarenheter från arbete med högläsning med såväl elever som har svenska som 

förstaspråk samt elever som har svenska som andraspråk. Marias klass består i nuläget av ett 

tjugotal elever som har svenska som förstaspråk. 

 

Jens arbetar även han i årskurs 3 på en skola utanför en större stad och han har arbetat som lärare 

i tio år. Jens har tidigare inte arbetat aktivt med högläsning och arbetar nu i en klass med ett 

tjugotal elever där de flesta elever har svenska som förstaspråk.  
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3.3 Beskrivning av genomförande 

Jag började med att formulera ett syfte till denna studie som tidigare nämnt är hur lärare i 

grundskolans tidigare år arbetar med högläsning och med relevanta frågeställningar (Se kap 1.2). 

Jag utformade sedan en enkät utifrån dessa frågeställningar. Jag valde att använda mig av enkät 

som metod till denna studie då jag snabbt ville nå ut till verksamma lärare och ta fasta på hur de 

arbetar med högläsning. Enkäter är en metod att använda sig av för att ta reda på uppfattningar, 

kunskaper, åsikter och tyckanden hos en grupp individer. Forskaren vid enkätkonstruktioner 

benämns som intervjuare eller enkätkonstruktör medan de som besvarar enkäterna benämns som 

respondent (Ejvegård 2009).  

 

Enkäten som utformades till denna studie består av ett frågeformulär som består av slutna samt 

öppna frågor (Se bilaga 1). Bryman (2002) beskriver slutna frågor som att det för frågan på 

förhand finns ett antal fastställda svarsalternativ respondenten kan välja mellan, medan öppna 

frågor innebär att respondenterna kan svara fritt. Ejvegård (2009) talar också om detta men 

benämner det istället som att de svar som framgår vid enkätkonstruktioner kan vara bundna eller 

öppna. De bundna svaren innebär att respondenten får välja mellan olika svarsalternativ medan 

de öppna svaren innebär att respondenten får svara fritt. Ejvegård (2009) talar också om att de 

frågor som förekommer i enkäter alltid är strukturerade på det sätt att alla deltagande får samma 

frågor. Deltagarna vid denna enkät fick således samma frågor vilket innebar att jag som 

enkätkonstruktör snabbt kunde sammanställa resultaten och jämföra dessa. 

 

Jag valde att ha fem öppna frågor för att inte leda in respondenterna på olika svar och för att jag 

ville ha variation i resultaten, som jag bedömde att jag kunde få genom mestadels öppna frågor.  

Enkäten innehåller två slutna frågor om hur lärarna arbetar med högläsning och hur ofta och där 

finns också olika svarsalternativ (Se bilaga 1). Enkäterna skickades sedan ut till ett femtiotal 

verksamma lärare på grundskolans tidigare år via mail som jag fick tillgång till genom skolornas 

hemsidor. Svarsfrekvensen av dessa tillfrågade var inte särskilt stor. Det kan förklaras av att 

lärarna bedömde att de inte hade tid eller möjlighet att svara på enkäten eller att de inte ville 

medverka. Svarsfrekvensen vid denna enkät blev slutligen tjugo till antalet, vilket är den siffra 

jag utgått ifrån i tolkningen av enkätresultaten. De deltagande lärarna lämnade besked att de ville 

medverka via mail. Lärarna kunde välja mellan att få enkäten mailad eller postad, men samtliga 

valde att få den mailad och de mailade senare även tillbaka sina enkätsvar.  
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Enkäterna sammanställde jag sedan och kategoriserade dessa utifrån de svar jag fann. Jag 

utformade sedan en intervjuguide (Se bilaga 2). Jag valde att använda mig av intervju som metod 

för att få djupare information om hur lärarna arbetade med högläsning i grundskolans tidigare år 

och få möjlighet att följa upp deras svar. Jag valde slumpvis ut tre verksamma lärare på 

grundskolans tidigare år. Intervju som metod är inte helt olik enkät som metod, vilket innebär att 

forskaren även vid intervjuer vill ta reda på åsikter, tyckanden, uppfattningar och kunskaper 

(Ejvegård 2009). Fördelen med intervju som metod är dock att man som forskare kan följa upp 

svaren med följdfrågor och respondenternas svar kan utvecklas och fördjupas. En nackdel med 

intervju som metod kan vara att de tar tid och kan vara svårt att analysera svaren (Bell 2006).  

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket är vanligt vid kvalitativa undersökningar 

(Bryman 2002). Jag har i intervjuguiden utgått ifrån att ha frågor som även nämns i mitt syfte för 

denna studie. Frågeställningarna är, hur lärarna arbetar med högläsning, vad deras syfte är, om 

lärarna har sett att högläsningen har gynnat elevernas utveckling i allmänhet, samt hur det yttrar 

sig enligt lärarna. Intervjufrågorna har enbart bestått av öppna frågor vilket innebär att 

respondenterna har kunnat svara fritt på frågorna. Öppna frågor ger forskaren fakta som är 

beroende av kontexten och hur respondenten uppfattar kontexten (Lantz 2007). Det innebär i sin 

tur att lärarna har utgått ifrån sin klassrumsmiljö och sitt arbete i deras svår på intervjufrågorna.  

 

Jag valde att använda bandspelare vid intervjuerna för att ordagrant få med vad 

intervjupersonerna talade om och för att jag sedan lättare skulle kunna sålla ut och använda det 

jag ansåg vara relevant för studien. En nackdel kan vara att det kan upplevas som hämmande för 

respondenterna att ha en bandspelare närvarande och att de således är defensiva och inte vågar 

uttala sig sakenligt (Ejvegård 2009). Det ansåg jag att jag upplevde vid intervjuerna då lärarna 

var återhållsamma i sina svar. Judith Bell (2006) menar att vid intervjuer ska forskaren följa 

några regler som även gäller vid enkäter, och dessa är att forskaren inte får ställa ledande frågor, 

inte ha några outtalade förutsättningar eller värderande frågor och samtidigt ställa en fråga i 

taget. Jag har vid intervjuerna varit väldigt noga med att lyssna på vad de deltagande har sagt och 

om jag funnit det relevant har jag ställt följdfrågor för att antingen få veta mer eller för att räta ut 

eventuella frågetecken. Jag har slutligen transkriberat intervjuerna och sammanställt resultaten 

för att få en överskådlig blick över vad som framkom vid intervjuerna. 
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3.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik innebär att forskaren är överens med de deltagande i studien om vad som är 

avtalat vid studien (Bell 2006). Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra etiska principer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera de berörda i studien om forskningens syfte och samtyckeskravet innebär att deltagarna 

i den berörda forskningen ska ge sitt samtyckte till att medverka i den. Nyttjandekravet innebär 

att den insamlade empirin endast får användas för forskningsändamål och konfidentialitetskravet 

att uppgifter om de deltagande ska förvaras så att obehöriga inte kan ha åtkomst till uppgifterna.  

 

Bryman (2002) talar också om dessa etiska principer men nämner också att grundläggande etiska 

frågor handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Det är oerhört viktigt 

att deltagarna i en studie får vara anonyma och att platser, skolor, klasser eller lärare inte går att 

identifiera. Ejvegård (2009) talar om att konfidentiell behandling innebär att forskaren inte 

lämnar ut några uppgifter om respondenternas ålder, bostadsort, organisationstillhörighet eller 

yrke. Att behandla uppgifter konfidentiellt är viktiga forskningsetiska regler att rätta sig efter vid 

studier. Dock är det för denna studie relevant att nämna respondenternas yrke som i det här fallet 

är lärare verksamma på grundskolans tidigare år, då studien handlar om hur dessa lärare arbetar 

med högläsning. Bell (2006) menar att det som forskare är svårt att lova respondenterna såväl 

konfidentialitet som anonymitet.  
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4. Resultat 

I följande del presenteras de resultat som svarar på frågeställningarna och syftet med studien. Jag 

har valt att fokusera och presentera resultatet av lärarnas arbete med högläsning, hur 

högläsningen går till i praktiken, lärarnas syfte med högläsningen samt högläsningens effekter 

enligt lärarna. I resultatdelen presenteras resultatet av lärarnas enkätsvar och de tre lärarnas 

intervjuer tillsammans. 

4.1 Lärarnas arbete med högläsning  
Tjugo lärare har sammanlagt deltagit i denna studie. Tjugo lärare har besvarat enkäten och tre 

lärare av dessa har även intervjuats. Samtliga lärare har uppgett att de använder sig av 

högläsning i undervisningen, men omfånget av högläsningen varierar, se figur 1 och 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Samtliga tjugo lärares svar om de använder sig av högläsning i undervisningen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Lärarnas svar om hur ofta de använder högläsning i undervisningen.  

 

Av figur 2 att döma framgår att många lärare använder sig av högläsningen varje eller varannan 

dag. En lärare har uppgett att denne använder sig av högläsning enbart någon gång per vecka. 

Således är det en hög frekvens av hur lärarna använder sig av högläsning i sin undervisning, men 

högläsningen och dess arbetsformer varierar.  
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Lärarna har vid enkäterna och intervjuerna fått svara på frågan om hur de arbetar med högläsning 

och ett flertal lärare har uppgett flera svar, vilket innebär att svaren överstiger tjugo till antalet, se 

figur 3. 

 

  

 

 

 

 

Figur 3. Lärarnas svar om hur de arbetar med högläsning.  

 

Metoderna som lärarna har uppgett används vid högläsning varierar stort. Samtliga lärare har 

uppgett att det främst är en vuxen som läser för barnen. Av figur 3 att döma framgår att samtliga 

lärare använder sig av kapitelböcker i undervisningen. Bilderböcker förekommer också i stor 

utsträckning, medan faktaböcker knappt förekommer alls. Dock har ett flertal lärare uppgett att 

det förekommer högläsning där eleverna får läsa högt för andra, vilket främst förekommer i 

årskurs 3. Många lärare har uppgett att de inte använder sig av någon särskild strategi vid val av 

högläsningsböcker, utan att de främst väljer böcker som de vet att barnen gillar och är 

intresserade av.  

 

Maria, en av de intervjuade lärarna menade att barnen är intresserade av olika slags böcker i 

olika åldrar. Hon nämnde att de yngre barnen är intresserade av fantasiböcker, och när de blir lite 

äldre blir de intresserade av detektivböcker, hästböcker, känslor och kärlek. Maria väljer således 

böcker utifrån vad barnen är intresserade av. De andra intervjuade lärarna, däribland Karin 

menar att barn ofta är intresserade av spännande böcker och att hon då väljer spännande böcker 

till högläsningen. Jens talar istället om att det är viktigt att fånga barnens intresse med böckerna 

men att han inte gör valet av böcker medvetet.  

 

Boksamtal är en annan undervisningsform som förekommer ofta i lärarnas svar om hur de 

arbetar med högläsning. Lärarna menar att vid boksamtal får eleverna träna sin läsförståelse, 

förmåga att lyssna, sin koncentration, samtala i grupp och reflektera. Boksamtal är enligt lärarna 

ett reflekterande samtal om den lästa boken. Dock förekommer det även samtal om böckerna i 

lärarnas enkätsvar där lärarna dock inte har valt att benämna det för boksamtal. 
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4.2 Lärarnas syfte med högläsning 

Lärarna har uppgett flera syften som motiverar högläsningen. Dessa kan kategoriseras i att 

eleverna ska få en läsupplevelse, ett läsintresse, lära sig om nya ord och berättelsestrukturer, 

skapa läsförståelse samt öva elevernas koncentration och verka som avkoppling. Även här har ett 

flertal lärare uppgett flera syften i deras högläsningsarbete vilket innebär att svaren överstiger 

tjugo till antalet, se figur 4. 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Lärarnas syften med högläsning.  

 

I figur 4 framgår att lärarnas främsta syften i deras högläsningsarbete är att väcka ett läsintresse 

hos barnen, att de lär sig om nya och svåra ord samt att högläsningen ska skapa och utveckla en 

läsförståelse hos barnen. I figur 4 framgår att många lärare främst inte motiverar sitt 

högläsningsarbete som avkoppling för barnen utan ser högläsningen som något som ska ge 

barnen något, vilket kan vara nya kunskaper eller utvecklande redskap.  

 

De tre intervjuade lärarna uppgav i intervjuerna sina syften med högläsningen. Karin menar att 

hennes syfte främst är att ge en läsupplevelse av en vuxen. Vidare talar hon om att öka barnen 

ordförråd och fantasi. Maria talar istället om att hennes syfte med högläsningen är att skapa och 

utveckla en läsförståelse hos barnen, men hon nämner även att hon vill skapa ett läsintresse 

genom högläsningen. Jens talar om att hans syfte med högläsningen är att barnen ska få en 

läsupplevelse och att de ska lära sig om berättarstrukturer. Han talar också om att barnen, genom 

att lyssna till berättelser med inlevelse, själva kan lära sig att betona ord och att det är roligare 

och lustfyllt att lyssna till en sådan berättelse. De tre intervjuade lärarna har olika synsätt på sina 

respektive högläsningsarbeten där Karin och Jens främst menar att högläsningen ska ge en 

läsupplevelse och lära barnen om nya ord och berättelsestruktur, medan Maria tagit ett steg 

längre och menar att barnen genom högläsningen ska kunna utveckla och skapa en läsförståelse.  
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4.3 Högläsningens effekter enligt lärarna 

Samtliga lärare i denna studie har uppgett att högläsning är viktigt i undervisningen. Att 

högläsning enligt lärarna är viktigt i undervisningen bör grunda sig i att högläsningen gynnar 

eleverna på något sätt. Därför ansåg jag det vara relevant att undersöka om högläsningens ger 

några eventuella effekter enligt lärarna. Lärarna fick svara på frågan om de har sett att deras 

högläsningsarbete har gynnat elevernas utveckling i allmänhet, se figur 5.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 5. Lärarnas bedömning om högläsningen har gynnat elevernas utveckling i allmänhet.  

 
I figur 5 framgår att arton av de tillfrågade lärarna anser att de har sett att högläsningen har 

gynnat elevernas utveckling i allmänhet. Två var lärarna till antalet som inte hade kunskap om 

huruvida högläsningen har gynnat elevernas utveckling.  

 

Karin var en av de lärare som menade att hon inte kunde bedöma om högläsningen har gynnat 

eleverna på något sätt. Maria å sin sida talade istället om att hon kan se att högläsningen har 

gynnat eleverna. Jens talade också om att han kunde se att högläsningen har gynnat elevernas 

utveckling i allmänhet.   

 

Vidare ansåg jag det även vara relevant att undersöka vilka effekter högläsningen kan ha enligt 

lärarna. Således fick de deltagande lärarna svara på frågan om vilka effekter de anser att 

högläsningen kan ge enligt dem själva. Lärarnas svar har kategoriserats i att lärarna bedömer att 

barnen genom högläsningen får ett större ordförråd, större läsintresse, utvecklad läsförståelse, 

kunskap och förståelse om omvärlden, inlevelse och betoning på ord, kunskap om 

berättelsestrukturer samt att stavningen förbättras, se figur 6.  
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Figur 6. Lärarnas bedömning om vad de bedömer att högläsningen ger. 

 

I figur 6 framgår att flest lärare bedömer att högläsningen ger barnen ett större ordförråd, 

utvecklad läsförståelse samt ett större läsintresse. Antalet lärare är få som bedömer att 

högläsningen lär barnen om inlevelse och att betona ord, kunskap och förståelse om omvärlden, 

kunskap om berättelsestrukturer samt att stavningen förbättras. Högläsningens effekter är enligt 

lärarna att barnen främst får ett större ordförråd och en utvecklad läsförståelse. Vad lärarna 

grundar sin bedömning på av högläsningens effekter framgick inte i enkäterna. Dock menade ett 

flertal lärare att barnen lär sig att använda nya ord som de lärt sig genom högläsningsböckerna i 

vardagliga sammanhang. Lärarna talade om att de bedömer att barnen får en utvecklad 

läsförståelse genom att barnen kan relatera händelser ur högläsningsböckerna till sig själva och 

samtidigt göra inferenser. Några lärare talade också om att de bedömde att barnen fick ett större 

läsintresse genom högläsningen då de senare läste fler böcker i samma genre.  

 

De tre intervjuade lärarnas bedömning om hur högläsningen gynnar elevernas utveckling i 

allmänhet skilde sig också åt. Karin kunde som tidigare nämnt inte bedöma att högläsningen har 

gynnat eleverna på något sätt, dock talade hon om att barnen kan få ett större ordförråd genom 

högläsning. Maria talade om att högläsningen ger barnen ett större läsintresse och utvecklar 

barnens läsförståelse och hon nämnde även att hon kan se det genom att barnen läser fler böcker 

och kan samtala om böcker och utifrån dem relatera till sig själva. Jens å sin sida menade att 

barnen genom högläsningen kan se att barnen lär sig att själva använda sig av inlevelse och att 

betona ord. Samtliga tre lärare var dock överens om att högläsning ger en läsupplevelse för 

barnen.  
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4.4 Högläsning i praktiken 

Lärarna som har intervjuats om sitt högläsningsarbete är tre till antalet och jag kommer i denna 

del att presentera de tre lärarna Karin, Maria och Jens arbete. 

 

Karin har blivit observerad vid ett flertal tillfällen då jag hade praktik i den aktuella klassen. 

Högläsningstillfällena ser i princip likadana ut vid varje tillfälle. Karin läser högt för sin klass 

tjugo minuter om dagen till elevernas fruktstund. Barnen sitter i en ring på golvet och lyssnar 

aktivt. Karin läser med inlevelse och stannar upp flera gånger under högläsningen och upprepar 

ord som hon själv bedömer är obekanta för barnen och frågar dem om dessa ord. Om barnen inte 

känner igen ordet eller vet dess innebörd förklarar Karin vad ordet betyder. Barnen sitter tysta 

under högläsningstillfället, men vid de tillfällen då Karin frågar eller förklarar nya ord är det 

många elever som blir aktiva och räcker upp handen och vill dela med sig av tankar, funderingar 

och egna erfarenheter. I Karins klass förekommer det också förutom ovannämnda lärarledda 

högläsning även högläsning när barnen har läsläxor och de får då läsa högt för Karin.  

 

Maria har observerats vid ett högläsningstillfälle då barnen är indelade i mindre läsgrupper om 

åtta stycken och barnen är då placerade runt ett bord. Jag valde att fokusera på läsgruppssamtalen 

hos Maria då jag ville påvisa en variation i högläsningsarbetet. Läsgruppssamtalen sker varje 

vecka i den aktuella klassen och barnen läser då samma bok. De har vad Maria kallar för ett 

reflekterande boksamtal och pratar då om bokens handling, personer, platser och övrigt som kan 

röra boken. Maria brukar närvara och ställa frågor till barnen men vid de tillfällen då hon inte 

närvarar får barnen ett papper med frågor som de får prata om och besvara i ett protokoll. Barnen 

får läsa ett stycke var ur den aktuella boken och Maria avbryter läsningen ett flertal gånger för att 

ställa frågor om det lästa och om olika ord. Förutom denna arbetsmetod använder sig Maria av 

lärarledd högläsning och läsläxor där barnen läser högt för Maria.  

 

Jens har observerats vid ett tillfälle när de har högläsning vid fruktstunden. Förutom högläsning 

vid fruktstunder har de även läsläxor. Jens läser femton minuter om dagen för barnen och de 

sitter då i sina bänkar när han läser högt för dem. Jens högläsning handlar mer om samtal kring 

boken än en stunds avkoppling. Han läser med inlevelse och uppmanar eleverna att fundera över 

olika saker i boken och frågar också om olika ord och förklarar dem ofta själv. Han ställer även 

frågor bortom boken som är relaterade till barnens erfarenheter och verkligheten, vilket innebär 

att barnen får fundera och reflektera.  
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4.5 Sammanfattning av resultatet 

Samtliga tjugo lärare i denna studie har uppgett att de använder sig av högläsning i sin 

undervisning. Tretton av lärarna har uppgett att de använder sig av högläsning varje dag. Sex 

lärare varannan dag och en lärare använder sig av högläsning någon gång per vecka. Metoderna 

som används vid högläsning varierar, men av studiens resultat framgår att samtliga tjugo lärare 

använder sig av en kapitelbok som de läser högt ur. Sex lärare låter barnen läsa högt för sina 

kamrater vid några tillfällen. Vidare är boksamtal något som många lärare använder sig av där de 

samtalar om boken, dess händelser och nya och svåra ord.  

 

Karin och Jens använder sig av högläsning vid fruktstunder varje dag och samtalar i viss mån om 

böckerna och ställer frågor som relaterar till barnens erfarenheter och om nya och svåra ord. De 

har inget medvetet syfte med högläsningen men menar att barnen lär sig om nya och svåra ord 

samt att betona och läsa med inlevelse. De talar om att de kan bedöma det genom att barnen 

själva använder sig av inlevelse vid läsning och orden de lärt sig i vardagliga sammanhang. 

Maria använder sig av högläsning varje dag och har läsgrupper där barnen läser samma bok högt 

för varandra samt har ett boksamtal kring boken, dess händelser och nya och svåra ord. Hon 

talade också om att högläsningen innebär att barnen får ett större läsintresse och utvecklad 

läsförståelse. Det är något som Maria menar att hon kan se genom att barnen läser mer och kan 

samtala om boken och relatera till sig själva. Samtliga tre lärare menar att högläsning är en 

läsupplevelse för barnen.  

 

Lärarnas syften med högläsningen varierar, men flest till antalet var de lärare som hade uppgivit 

att deras främsta syfte med högläsningen är att skapa ett läsintresse hos barnen, lära dem om nya 

och svåra ord samt att skapa och utveckla barnens läsförståelse. Arton lärare gjorde 

bedömningen att högläsningen har gynnat elevernas utveckling i allmänhet. Två lärare menade 

att de inte kunde göra bedömningen om så var fallet. Flest till antalet var de lärare som bedömde 

att högläsningen ger barnen ett större ordförråd, en utvecklad läsförståelse samt ett större 

läsintresse. 
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5. Diskussion 

I denna del av studien diskuterar jag huruvida metoderna jag använde mig av var relevanta för 

studien, studiens resultat i förhållande till forskningsläget samt en avslutande diskussion med 

övergripande tankar och vidare forskning kring studien.  

5.1 Metoddiskussion 

Jag valde att arbeta utifrån en kvalitativ undersökningsansats vilket innebar att jag utgick ifrån 

generella frågeställningar som denna studie bygger på. Bryman (2002) talar om att det centrala 

för en kvalitativ undersökningsansats är att forskaren samlar in empiri och gör en tolkning av den 

som senare resulterar i ett begreppsligt och teoretiskt arbete med resultat och slutsatser. 

Denna studie är en fallstudie som enligt Ejvegård (2009) innebär att forskaren studerar en liten 

del av ett stort förlopp och att det sedan får representera verkligheten. 

 

Jag ville genom denna studie undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år arbetar med 

högläsning. Jag anser det vara relevant att undersöka och redovisa hur tjugo lärare arbetar med 

högläsning i skolan och vikten av högläsningen och vilka effekter högläsningen kan ge barnen. 

Jag har förhoppningen att många lärare ska bli medvetna om hur viktig högläsningen kan vara 

för barns utveckling i allmänhet, och således eventuellt medvetet arbeta med högläsning. Jag 

gjorde bedömningen att, för att få reda på hur lärare kan arbeta med högläsning i skolan krävdes 

ett brett underlag för att läsaren ska kunna dra några generella slutsatser av studien. För att få en 

god bild av hur lärarna arbetar med högläsning i skolan ansåg jag att det var relevant att utföra 

intervjuer med verksamma lärare. Tidsmässigt var det en omöjlighet att intervjua ett större antal 

lärare så jag gjorde bedömningen att genom att utforma en enkät kunde jag nå ett stort antal 

lärare och få svar på de frågor som ligger till grund för studien.  

 

Intervjuerna och enkäterna var i princip utformade på samma sätt och med samma frågor, dock 

med skillnaden att jag vid intervjuerna kunde ställa relevanta följdfrågor. Genom att använda 

mig av intervju och enkät på liknande sätt blev jag medveten om fördelar och nackdelar med 

respektive metod. Vid intervjuerna spelades samtalet med lärarna in och möjligtvis blev samtalen 

återhållsamma av den anledningen. Intervju som metod hade fördelen att jag som tidigare nämnt 

fick möjligheter att ställa följdfrågor och att räta ut eventuella frågetecken. Vid enkät som metod 

finns inte möjligheten att ställa följdfrågor och att räta ut eventuella frågetecken. Vidare kan 

respondenterna missförstå exempelvis frågor, vilket kan undvikas vid intervjuer. Genom att 

använda mig av intervju och enkät kan jag konstatera att jag fått en god bild av hur man som 
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lärare kan arbeta med högläsning i skolan i grundskolans tidigare år. Dock bör det noteras att hur 

tjugo lärare arbetar med högläsning på grundskolans tidigare år inte nödvändigtvis speglar hur 

samtliga lärare i Sverige arbetar med högläsning. Genom denna studie ges en överblick om hur 

högläsningen i grundskolans tidigare år förekommer idag.  

 

I mitt arbete med denna studie visade det sig, att intresset för att delta i enkäterna och 

intervjuerna var lågt. Många tillfrågade lärare hörde aldrig av sig för avböja, men de som gjorde 

det motiverade sitt nej med att tiden inte fanns. Att få verksamma lärare att medverka i studier 

verkar vara ett återkommande problem vilket jag kan instämma i efter att ha samtalat med 

verksamma lärare och andra studenter. Utan lärarnas deltagande är många studier och frågor 

dömda att aldrig besvaras och presenteras. Det är genom studier av verksamheten lärare och 

andra individer kan bli medvetna om olika saker och där lärarna kan få möjligheter att förändra 

och utveckla sin lärarkompetens och sitt arbete. 

 

Jag kan möjligtvis ifrågasätta mitt tillvägagångssätt för tillfrågandet av lärarna som till en början 

skedde via mail. Att ta kontakt via mail är en opersonlig kontakt som kan innebära att lärarna 

inte är intresserade av att delta när de inte vet i vems studie de deltar. Denna slutsats anser jag 

styrks av att ett flertal lärare inte tvekade att delta i studien när de tillfrågades genom personlig 

kontakt i verksamheten. Slutligen kunde jag dock glädja mig åt att tjugo lärare runt om i Sverige 

valde att delta och gjorde denna studie möjlig. Ett flertal lärare och dess medverkan i studien fick 

jag kontakt med genom Internet där jag lade ut en förfrågan om deltagande i min studie på en 

lärarplattform där ett flertal lärare hörde av sig och gladeligen ville medverka.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Jag vill i resultatdiskussionen återknyta till vad jag ville undersöka och få svar på i denna studie. 

Jag ville undersöka hur lärarna i grundskolans tidigare år arbetar med högläsning och även vad 

som är lärarnas syfte med högläsningen, vad för betydelse kan högläsningen ha för barns 

utveckling i allmänhet samt hur det visar sig enligt lärarna. I resultatdiskussionen har jag med 

utgångspunkt av studiens resultat valt att diskutera högläsning som lärande, högläsningens olika 

metoder och syften samt högläsning som utveckling av färdigheter.  

5.2.1 Högläsning som lärande 

Högläsning är ett undervisningsmoment som idag förekommer i skolan i olika utsträckning och 

som motiveras olika av lärarna. Lärarnas motiv och syften med högläsningsarbetet motiveras av 

vad lärarna vill att barnen ska tillägna sig genom högläsningen. Därför anser jag att högläsning 

kan ses som en lärandesituation. Säljö (2000) menar att lärande förekommer i all mänsklig 

verksamhet, vilket innebär att individer kan få kunskaper eller utveckla färdigheter i olika 

situationer som de senare har användning för i andra situationer. Genom högläsning har barnen 

möjligheter att förvärva kunskaper och utveckla färdigheter. Det är också ett resonemang som 

Säljö (2000) tolkat att två teoretiker, Jean Piaget och Lev Vygotskij tidigare har fört. De menade 

att kunskap utvecklas i samspel med andra. Vygotskij har dock enligt Säljö (2000) utvecklat 

tanken om lärande i samspel med andra, och han menade att individen tar tillvara kunskaper från 

andra individer i samspel och dialog (Säljö 2000).  

 

De flesta lärare i denna studie använder sig av dialog vid högläsningsarbetet och det förekommer 

samtal om den aktuella högläsningsboken, barnens egna erfarenheter och nya eller svåra ord. 

Lärarna menar att barnen genom högläsningen får ett större ordförråd då de kan använda de nya 

orden i vardagliga sammanhang, får ett större läsintresse då de läser fler böcker och böcker i 

samma genre som högläsningsböckerna, samt utvecklad läsförståelse då barnen kan relatera till 

egna erfarenheter och göra inferenser till olika böcker. Således kan jag konstatera att högläsning 

är en givande lärandesituation som kan gynna barnen utveckling på olika sätt. Dysthe (2003) 

menar att lärande sker genom deltagande och samtal. Lärandet vid dialog och samtal främjas av 

att individerna har olika kunskaper och färdigheter de delar med sig av. Dysthe (2003) menar 

också att det sker ett meningsskapande och en förståelse hos individen när det förekommer olika 

uppfattningar vid samtal.  
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5.2.2 Högläsningens olika metoder och syften 

Samtliga lärare i denna studie använder sig främst av högläsning där de läser högt för barnen. 

Sex stycken har uppgett att det även förekommer högläsning där barnen får läsa högt för andra. 

Att antalet är så få kan bero på att barnen inte har en fullt utvecklas läsförmåga eller att lärarna 

bedömer att högläsningen inte skulle vara lika givande som när en vuxen läser. Dock är det bara 

antagande från min sida och en fråga jag aldrig fick möjlighet att ställa till de deltagande lärarna. 

Förutom högläsning av lärare och elever förekommer boksamtal. Antalet lärare i denna studie 

som använder sig av samtal vid högläsning är stort, dock är det inte alla lärare som benämner 

deras samtal kring böcker som ett boksamtal eller ett reflekterande samtal. Istället förekommer 

samtal kring i stor utsträckning utan att lärarna benämner det för boksamtal som lärarna och 

barnen samtalar om nya och svåra ord och händelser i boken.  

 

Boksamtal innebär enligt Chambers (2007) att deltagarna samtalar med varandra och att de i 

detta utbyter entusiasm, rätar ut frågetecken och upptäcker mönster. Vid boksamtal uttrycker de 

deltagande de tankar, känslor och tolkningar som har skapats av boken. Fast (2001) menar att 

samtal kring en bok innebär att barnen får ta del av andras upplevelser och tankar. Dock handlar 

det inte bara om att lyssna på andras upplevelser och tankar vid boksamtal. Vid boksamtal måste 

deltagarna reflektera och ge respons på de andra deltagarnas upplevelser och tankar. Med barn i 

grundskolans tidigare år kan det vara problematiskt att ha boksamtal kring böcker där risken 

finns att några av barnen relaterar boken och boksamtalet till saker som inte är av relevans.  

 

Många av lärarna i studien talade om vikten av att läsa med inlevelse för att fånga barnens 

intresse och det är i allra högsta grad viktigt för att högläsningsstunden ska vara givande för 

barnen. Kåreland (2005) talar om att fantasi kommer från grekiskan och betyder 

inbillningsförmåga. Genom fantasi kan individen nå kunskap och sanningar som är svåra att få 

på andra sätt. Det är även intressant att nämna resonemanget som Vygotskij (1995) för, där han 

menar att fantasi är en kreativ förmåga som individen medvetet använder sig av och som hör 

ihop med verkligheten. Han menade också att genom fantasin tolkar individen erfarenheter och 

känslor. För att barnen ska lyssna engagerat och drömma sig bort krävs en god bok som 

stimulerar och intresserar barnen.  
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Vad gäller metoder vid högläsning är det viktigt att nämna litteraturen som lärarna använder sig 

av vid högläsningen. Vid valet av högläsningsböcker menar lärarna att de oftast väljer böcker 

som de vet att barnen är intresserade av och som barnen kan relatera till. Nikolajeva (2004) 

menar att barnlitteratur brukar avspegla verkligheten och förmedlar ideologiska budskap som har 

möjligheter att påverka barnens fantasi och tilltala deras känslor. Detta resonemang styrks även 

av Kåreland (2005) som menar att barnlitteratur är litteratur om barn eller någon gestalt som 

barnen kan identifiera sig med. Genom att välja böcker som barnen kan identifiera sig och 

relatera till kan läraren fånga barnens intresse och få ett givande samtal kring boken som kan 

främja olika färdigheter som få ett större läsintresse, utvecklad läsförståelse och lära sig att göra 

inferenser till olika böcker.  

 

Hur lärarna motiverar sitt högläsningsarbete varierar stort. De motiv och syften lärarna uppgett 

vid högläsningsarbetet är att barnen ska få en läsupplevelse, ett läsintresse, lära sig om nya och 

svåra ord, lära sig om berättelsestrukturer, få en utvecklad läsförståelse, öva koncentration och få 

avkoppling. Flest lärare har svarat att de motiverar sitt högläsningsarbete med att de vill skapa ett 

läsintresse hos barnen, lära dem om nya och svåra ord och skapa och utveckla barnens 

läsförståelse. Jag vill hävda att dessa tre färdigheter är grundläggande i barnens läs- och 

skrivutveckling. Ett intresse för läsning kan leda till en positiv utveckling som kan påverka 

barnens vilja och förmåga att lära sig nya saker och utveckla färdigheter. Vid valet av 

högläsningsböcker menar lärarna att de oftast väljer böcker som de vet att barnen är intresserade 

av och som barnen kan relatera till.  

 

Domincović m.fl. (2006) talar om tre processer som påverkas av högläsning och dessa är 

socialisation som innebär att när individer socialiserar sig i skriftspråkliga aktiviteter med andra 

människor påverkas språkutvecklingen, värderingar, attityder och förväntningar. En annan 

process som påverkas av högläsning är interaktionen som är en anpassningsprocess som sker 

från två håll där individen anpassar sig till sin språkliga omgivning och bearbetar ny information 

med tidigare erfarenheter. Slutligen nämner de språkinlärning där böcker kan ge möjligheter att 

tillägna individerna kunskaper om nya saker, ord och tankar. Genom att barnen får lyssna till 

olika sorters litteratur får de möjligheter att tillägna sig kunskaper om nya saker, ord och tankar. 
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5.2.3 Högläsning som utveckling av färdigheter 

Vid högläsning utvecklar individen literacy som enligt Domincović, Eriksson och Fellenius 

(2006) är ett begrepp som används för att tala om hur barn tillägnar sig skriftspråk och 

motsvarigheten till literacy på svenska är skriftspråklighet. Domincović m.fl. (2006) talar också 

om att högläsning är det som ger bäst och flest effekter i barns utveckling av literacy. Högläsning 

som undervisningsmoment bör därför inte underskattas i hur den påverkar barns utveckling. I 

lärarnas svar på vad de bedömer att högläsningen ger, var samtliga svar något som kan ses som 

färdigheter. Lärarna menade att barnen genom högläsning får ett större ordförråd, större 

läsintresse, utvecklad läsförståelse, kunskap och förståelse om omvärlden, kunskap om inlevelse 

och att betona ord, kunskap om berättelsestrukturer samt förbättrad stavning. Genom högläsning 

får barnen möjligheter att utveckla dessa färdigheter som lärarna menar att högläsningen gynnar.  

 

Vid högläsning behöver lärarna inte ha speciell kompetens vad gäller högläsning för att det ska 

gynna elevernas utveckling. Dock anser jag att genom att vara medveten om och ha kunskap och 

kompetens om vilka effekter högläsningen kan ge så kan läraren påverka högläsningssituationen 

och vad barnen lär sig av högläsningen. Taube (2007) talar om att effekterna av högläsning är att 

den bidrar till att utöka barnens ordförråd då barnen möter ord i litteraturen som de möjligtvis 

inte möter i vardagligt tal. Hur olika stora barnens ordförråd är skiljer sig givetvis åt från individ 

till individ. Högläsningen bidrar också till att barnen lär sig om berättelsestrukturer och 

högläsningen kan bidra till spänning och glädje och lust för eleverna att själva läsa (Taube 2007). 

Således anser jag att barnen får en positiv läsupplevelse genom att lyssna till en god bok som 

fångar deras intresse och väcker deras fantasi till liv är. Barnen får också omedvetet kunskaper 

om hur berättelser är uppbyggda, hur de börjar, att de har en handling och ett slut och det bör 

gynna barnens skriftspråkliga utveckling. 
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5.3 Avslutande diskussion och vidare forskning 

Genom denna studie har läsaren fått en inblick i metoder och möjligheter med högläsning i 

grundskolans tidigare år. Högläsning är en undervisningsform som oavsett om man som lärare 

medvetet eller omedvetet arbetar med högläsningen och effekterna av den, så gynnar den barnen 

i sin utveckling. Högläsning gynnar inte bara läs- och skrivutvecklingen, utan den tränar barnen 

att samverka i grupp, öva deras koncentration och förmåga att tänka och reflektera samtidigt som 

högläsningen stimulerar barnens fantasi. Om alla lärare i skolan hade kunskaper och kompetens i 

högläsning och nyttan av den så skulle det finnas möjligheter att skapa en bättre skola för alla 

och med bättre resultat, då högläsningen kan ge så många olika positiva effekter. Lärarna skulle 

således ha en medveten högläsning och därför anser jag det vara av yttersta vikt att lärarna i 

skolan idag har kunskaper om högläsning och nyttan av den. Nyttan av högläsning får inte 

underskattas för högläsning är inte bara en positiv läsupplevelse för barnen utan kan ge barnen så 

mycket mer än just bara en läsupplevelse.  

 

I inledningen av denna studie talade jag om hur förvånad jag var över hur lite högläsning som 

förekom i verksamheten, men genom denna studie har jag fått upp ögonen för att lärarna jag 

syftade på inte arbetade med medveten högläsning. Av denna studie kan jag dock dra slutsatsen 

att högläsning förekommer ofta i skolan idag och att jag kan glädjas åt att barnen får 

möjligheterna att få denna positiva läsupplevelse och utveckling av färdigheter som det innebär 

att lyssna till högläsning. Barnen ska ha rätt till högläsning i sin undervisning och för barnen kan 

högläsningen upplevas som en stunds avkoppling, men vad som i själva verket pågår under 

högläsningen är en lärandesituation som barnen möjligtvis inte är medvetna om.  

 

I denna studie valde jag att fokusera på hur lärarna arbetade med högläsning och förslag till 

vidare forskning kan vara att jämföra hur lärarna och barnen upplever högläsning och nyttan av 

den. Frågor att ta sikte på kan då vara vilka effekter högläsningen har och vilka strategier 

upplever de som mest gynnsamma. Det kan vara intressant att ställa lärarnas svar mot barnens 

och jämföra dessa, samtidigt som en sådan studie skulle fungera som en form av utvärdering av 

högläsningssituationerna som skolan och lärarna kan ha nytta av i framtiden i sitt arbete med 

högläsning. Jag valde att avgränsa mig från ett elevperspektiv i denna studie då jag upplevde det 

som att arbetet och omfånget av den då skulle bli alldeles för omfattande.  
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Bilaga 1 

Enkät 

 
JA 

 
NEJ 

1. Sätt kryss i rutan du tycker stämmer överens 
med din undervisning. 
 
Använder du dig av högläsning i din undervisning? 
 

  

 

 
Varje dag 

 
Varannan 

dag 

 
Någon gång/vecka 

2. Om du svarade ja på fråga 1: 
Sätt kryss i rutan du tycker stämmer överens med 
din undervisning. 
 
Hur ofta använder du dig av högläsning i din 
undervisning? 
 

   

3. Om du svarade nej på fråga 1: 
Motivera ditt svar. 
 
Varför använder du dig ej av högläsning i din 
undervisning?  
 

 
 
 
 
 

4. Motivera ditt svar. 
Hur arbetar du med högläsning? 

 
 
 
 
 
 
 

5. Motivera ditt svar. 
Vad är ditt syfte med ditt högläsningsarbete? 
 

 

JA NEJ VET EJ 6. Sätt kryss i rutan du tycker stämmer överens med 
din undervisning. 
 
Har du sett att högläsningen har gynnat eleverna i 
sin läsutveckling och/eller på andra sätt? 
 

   

7. På vilka sätt har högläsningen gynnat eleverna i 
sin läsutveckling och/eller på andra sätt? 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

• Använder du dig av högläsning i din undervisning? 

• Hur ofta? 

• Hur arbetar du med högläsning? 

• Vad är ditt syfte med högläsningen? 

• Har du sett att högläsningen har gynnat elevernas utveckling i allmänhet? 

• På vilka sätt? Hur vet du det? 


