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Sammandrag 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i grundskolans årskurs 1–3 arbetar med 

högläsning och hur högläsningen i klassrummet utformas. Jag undersöker också om lärare 

använder högläsning som ett verktyg för elevers språkutveckling och vilken betydelse 

högläsningen har för elevers språkutveckling. Studien genomförs med utgångpunkt i den 

sociokulturella lärandeteorin, då jag fokuserar på språket och samspelet under högläsningen. 

Jag genomförde sex observationer hos två olika lärare för att se hur lärarna arbetade med 

högläsning i klassrummet och intervjuade därefter fem lärare. Detta för att undersöka om 

och hur lärare anser att högläsning har betydelse för elevers språkutveckling. Jag intervjuade 

också två elevgrupper med tre elever i vardera grupp, för att undersöka vad eleverna 

upplever att de lär sig under högläsningen. Observationerna visade att lärarna arbetade på 

ganska skilda sätt under högläsningen. Den ena läraren läste med inlevelse, olika röster och 

fångade alla elever under läsningen. Den andra läraren läste med hög röst och relativt 

entonigt samt att många elever i klassrummet fokuserade på andra saker under 

högläsningen. Båda lärarna arbetade dock med olika lässtrategier före och under 

högläsningen. Under intervjuerna framkom det att både lärare och elever ansåg att elevernas 

språk utvecklades genom högläsning. Lärare och elever upplevde att eleverna bland annat 

utvecklade sitt ordförråd, sin förståelse för ords betydelse, hur meningar byggs upp och sin 

förståelse för olika texter. Eleverna blev också mer intresserade av att läsa på egen hand.   

  

 

 

Nyckelord: högläsning, språkutveckling, grundskola, årskurs 1–3, intervjuer, observationer, 

sociokulturella lärandeteorin 
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1 Inledning 
I dagens moderna samhälle spelar språket en viktig roll. Det är genom språket som 

människan kan kommunicera och förstå andra, och det är också tack vare språket som 

människan kan uttrycka åsikter, känslor, kunskaper och tankar. Språket bjuder in till 

samspel med andra människor vilket kan leda till lärande. Undervisningen i ämnet svenska i 

skolan ska enligt Lgr11 utveckla elevers språk för att kommunicera, lära och tänka. Bland 

annat ska elevernas intresse för att läsa och skriva stimuleras och de ska få lära sig olika 

lässtrategier för att kunna förstå och tolka texter. Eleverna ska även tillägna sig kunskaper 

om hur begrepp, ord och symboler kan användas för att uttrycka känslor och åsikter 

(Skolverket, 2017a, 252).  

Högläsning är en bra ingång för barn att bli intresserade av det svenska språket och av 

att lära sig att läsa, men det är samtidigt ett sätt att utveckla deras språkliga förmågor. Första 

gången barn får möta läsning är genom högläsning, vilket innebär att högläsning är grunden 

till all läsning. Högläsning innebär att tala skriftlikt då varje ord uttalas med tydlighet, vilket 

gör att barnen lyssnar sig in i skriftspråket. Det skapar en läsande förmåga och påverkar 

barnens språkutveckling i positiv bemärkelse (Heimer, 2016, 15 och Körling, 2012, 6). Redan i 

förskoleåldern börjar barn uppmärksamma ljuden, fonemen, i ord, vilket påverkar barnens 

möjligheter för att senare lära sig att läsa. En stund av högläsning bjuder in till möjligheter 

att fråga, tänka och samtala om texter och ords betydelser, vilket gör att barnen får ett 

medvetet förhållningssätt till ord. Forskning har visat att en sådan förmåga har betydelse för 

elevers framgång i skolan (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006, 14 och Heimer, 2016, 15). 

Den senaste PIRLS-undersökningen från 2016, som jag redogör för i kapitel 3, visar att barn 

som blivit höglästa för hemma har påverkats positivt i utvecklandet av språklig medvetenhet 

och deras resultat i läsförståelse och attityd gällande läsning är högre och bättre i jämförelse 

med andra barns (Skolverket, 2017b, 38, 43).  

Personligen har jag länge varit intresserad av läsning och jag har förmodligen mina 

föräldrar och deras tidiga högläsning för mig att tacka för det. I skolan högläste mina lärare 

en del, men i syftet att vi elever skulle vara tysta och bli lugna. Vi diskuterade aldrig 

begrepp, texten i sig eller fick lära oss om olika lässtrategier. Undervisningens syfte vid 
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högläsning var att skapa en lugn stund, inte att utveckla elevernas språk. Därför tyckte jag 

att det här var en perfekt möjlighet för mig att undersöka om synen på högläsning har 

förändrats i skolorna idag och om lärare faktiskt använder och arbetar med högläsning på ett 

sätt som kan utveckla elevers språk. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur lärare i grundskolans årskurs 1–3 arbetar med högläsning och 

hur högläsningen i klassrummet utformas. Jag ska också undersöka om lärare använder 

högläsning som ett verktyg för elevers språkutveckling samt analysera vilken betydelse 

lärare och elever anser att högläsning har för elevers språkutveckling. 

Frågeställningarna för detta arbete är: 

• Hur arbetar lärare i årskurs 1–3 med högläsning i skolan? 

• På vilket sätt kan högläsning ha betydelse för elevers språkutveckling?   
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3 Bakgrund 
I kapitel 3 redogör jag för högläsningens utrymme i läroplanen, den internationella studien 

PIRLS samt definierar begrepp som är relevanta för detta arbete.  

3.1 Högläsning enligt Skolverket 

I läroplanen för grundskolan, som vidare i arbetet kommer förkortas Lgr11, beskrivs språket 

som det främsta redskapet för människan då språket hjälper oss att lära, tänka och 

kommunicera. Genom undervisning i ämnet svenska ska eleverna utveckla sitt skrift- och 

talspråk samt få tilltro sin egen språkliga förmåga. Genom undervisningen i svenska ska 

alltså eleverna få möjligheten att utveckla språket för att kommunicera, lära och tänka 

(Skolverket, 2017a: 252). 

I Lgr11 finns det inget konkret skrivet om högläsning, varken i svenskämnets syfte, i 

det centrala innehållet eller i kunskapskraven för årskurs 3. I förskolans läroplan ser det 

däremot annorlunda ut från och med 1 juli 2019, då en ny läroplan börjar att gälla. Läsning 

lyfts tydligt fram i den reviderade läroplanen, där det bland annat står att barn ska ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk genom att samtala om olika texter och lyssna till 

högläsning (Regeringskansliet, 2018). Som tidigare nämnt finns det inget konkret skrivet i 

Lgr11 än så länge om högläsning, men däremot finns det en del som kan kopplas till 

högläsning. Eleverna får genom högläsning möta olika texttyper och dess typiska 

uppbyggnader samt skönlitteratur i diverse genrer från skilda delar av världen och från 

olika tider. Högläsning stimulerar också elevernas intresse för att läsa och skriva, elevernas 

kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt utvecklas samt att de får möjligheten att 

lyssna och återberätta texter på egen hand och tillsammans. Om läraren arbetar med 

lässtrategier vid högläsning lär sig eleverna att kunna förstå och tolka texter, språkliga 

strategier för att lära och minnas, hur ord, begrepp och symboler kan användas för att 

uttrycka åsikter, känslor och kunskaper (Skolverket, 2017a, 253–254). 

Elwér (2017, 1), som skrivit en artikel som Skolverket publicerat, menar att högläsning  

förutom underhållning och gemenskap, bidrar till att elevernas språk utvecklas och så även 

deras framtida läsförståelse. Skolverket har även publicerat en artikel som Pihlgren (2017, 1–

2) skrivit, där författaren skriver att elever som tidigt blir höglästa för får bättre läs-, skriv- 

och språkutveckling senare i livet. De lär sig att förstå språkliga uttryck och hur de kan 
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användas i samspel med andra. Det är också genom högläsningen eleverna förstår hur 

språket är uppbyggt och används samt att deras utveckling till att bli självständiga, läsande 

individer börjar.    

3.2 PIRLS 
Progress in International Reading Literacy Study är vad PIRLS står för. PIRLS är en 

internationell studie där elevers läsförmåga i årskurs fyra undersöks. Eleverna får läsa både 

sakprosa och skönlitterära texter och därefter svara på frågor om texterna. Studien 

genomförs vart femte år och Sverige har deltagit i studien sedan 2001. Den senaste PIRLS-

undersökningen 2016 visade att svenska elevers resultat har förbättrats sedan 2011. 

Elevernas kunskaper i läsförståelse gällande skönlitteratur och sakprosa är lika bra på båda 

texttyperna, vilket är en förbättring mot tidigare år då eleverna var sämre på att läsa 

sakprosa än skönlitteratur (Skolverket, 2017b, 10, 18–21) 

Studien visar också att vårdnadshavare som tillsammans med sina barn leker med rim 

och ramsor, läser högt och har sångstunder med sina barn har en betydande roll för barnens 

utvecklande av språklig medvetenhet. Genom högläsning skapas en vana av läsning och 

därmed ett läsintresse, vilket är viktigt i den vidare läsutveckling. Elever vars 

vårdnadshavare har läst eller ägnat sig åt andra läsaktiviteter innan eleverna började skolan 

har ett högre resultat gällande läsförståelse och attityd till läsning. Studien visar också att 

elever som tidigt fick börja med olika läsaktiviteter hemma tycker bättre om att läsa 

(Skolverket, 2017b, 38, 43).  

3.3 Definition av begrepp 

I avsnitt 3.3 förklarar jag olika begrepp som förekommer i detta arbete. Forskare har olika 

definitioner på dessa begrepp och nedan definieras vilken betydelse jag har valt att använda 

mig av i detta arbete.   
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3.3.1 Högläsning 

Enligt Fox (2001, 10–11), Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006, 10) och Körling (2012, 8) 

betyder begreppet högläsning att en lärare läser högt för en elev. Det är också den 

definitionen av begreppet som kommer användas i detta arbete.  

Körling (2012, 6) menar att högläsning innebär att tala skriftlikt, vilket handlar 

om att läraren uttalar varje ord med tydlighet och utmärkande drag. Det betyder alltså att 

eleverna lyssnar sig in i skriftspråket. En god högläsare bör enligt Fox (2001, 41) läsa med 

inlevelse, göra pauser och betoningar, variera röstanvändningen och styrkan, göra gester och 

miner, ha ögonkontakt med barnen samt variera läshastigheten.  

3.3.2 Språkutveckling 

Språkutveckling kan ses som en process där vi genom att tala, skriva, lyssna, läsa och 

samtala utvecklar och förbättrar vårt språk. Med det menas bland annat att ordförrådet blir 

bredare och djupare, grammatiska strukturer används och följs i högre grad, uttalet blir 

bättre och meningarna blir längre och mer avancerade.  Många barn har redan innan 

skolstart börjat utveckla sitt språk, men det stora ansvaret för barns språkutveckling ligger 

på skolan, där skolan kontinuerligt ska stärka och följa barnens språkutveckling. Språket 

utvecklas när det används, både i och utanför skolan och genom skolans alla ämnen 

(Skolverket, 2012, 10).  

3.3.3 Läsförståelse 

Läsförståelse handlar om att förstå texten som man läser, men det förutsätter att läsaren kan 

läsa (Lundberg & Herrlin, 2007, 15 och Heimer, 2016, 26). Det handlar även om att läsaren för 

en inre dialog om texten, ställer sig frågande till texten samt har en medvetenhet om olika 

texttyper (Eckeskog, 2013, 20 och Pihlgren, 2017, 1). Läsförståelse innefattar en rad processer, 

men det gäller att använda sig av rätt process vid rätt tillfälle. Byggstenar, såsom ordförråd, 

läsflyt och avkodning är förutsättningar för att läsförståelse ska ske, men processerna som 

handlar om att göra textkopplingar, ställa krav på sin egen förståelse samt att aktivt sträva 

efter att förstå är minst lika viktiga (Elwér, 2017, 1–2). En god läsförståelse är viktigt för att 

kunna förstå det man läser och för att få ett sammanhang. I skolan krävs en god läsförståelse 
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inte bara i svenskämnet, utan det är viktigt i alla skolans ämnen för att eleverna ska nå de 

krav som anges i alla ämnen (Skolverket, 2012, 10). 

3.3.4 Lässtrategier 

Lässtrategier är handlingar som är medvetna och som kan användas före, under och efter 

läsning för att bättre förstå och komma ihåg en text. Lässtrategier hjälper läsare att förbättra 

deras förståelse för olika texter. Det finns olika typer av lässtrategier, såsom att ställa frågor 

till texten, förutspå texten, skapa inre bilder, reda ut oklarheter och ställa frågor till  

texten, vilket är en typ av sammanfattning (Shanahan et.al., 2010, 10–11). På ”en läsande 

klass” hemsida (2018) går det att läsa om fem olika lässtrategier som benämns som olika 

karaktärer. Spågumman förutspår och gör antaganden om texten genom exempelvis rubriker 

och bilder. Konstnären skapar inre bilder av det lästa, medan detektiven reder ut nya ord, 

uttryck och oklarheter i texten. Reportern ställer frågor till texten på tre olika plan, där läsaren 

bland annat får leta information i texten, läsa mellan raderna och använda sig av tidigare 

kunskaper och göra textkopplingar. Cowboyen fångar in och sammanfattar det viktigaste i 

texten. Dessa lässtrategier används på olika sätt före, under och efter läsningen.  
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4 Tidigare forskning 
I kapitel 4 presenteras ett urval av tidigare forskning om högläsning och språkutveckling 

som är relevant för denna studie. Jag redogör också för vilken teoretisk utgångspunkt jag 

valt att utgå ifrån.  

4.1 Barns språkutveckling 

Vid 7 års ålder när barn börjar skolan har de ett ordförråd på ungefär 8000–10000 ord. Redan 

vid 5–6 års ålder kan barn majoriteten av de grammatiska strukturerna i språket, de uttal och 

betoningar som hör till språket samt de mest grundläggande orden (Skolverket, 2012, 12). 

Däremot menar Cox Eriksson (2017, 2–3) att det finns en stor spridning på hur stort ett barns 

ordförråd faktiskt är. Hur utvecklat ett barns ordförråd är beror på de vuxnas språkliga 

samspel med barnen och hur de utmanar barnen att använda och utveckla sitt språk. Detta 

gör att barn kommer till skolan med olika språkliga förutsättningar.  

Vilka ord, läs-, samtal- och textstrategier som barnet fått tagit del av beror på vilken 

typ av språkkultur som barnen är uppvuxen i. Barn som har ett stort intresse för språk har 

mest troligt varit i kontakt med läs- och skriftspråket i tidig ålder och har förmodligen haft 

föräldrar som varit aktiva i barnets språkutveckling. Dessa barn har också ett större 

ordförråd, en bättre läsförståelse samt känner större glädje av att få utveckla dessa 

färdigheter i jämförelse med barn som inte tagit del av läs-och skriftspråket på samma sätt i 

tidig ålder (Skolverket, 2012, 12–14). 

4.2 Texter vid högläsning 

Läraren läser vanligtvis texter som eleverna ännu inte kan läsa självständigt. Det gör att 

eleverna lär sig nya begrepp, får nya kreativa upplevelser, de får ta del av ett bredare språk 

med till exempel mer miljöbeskrivningar, fler liknelser och ett ordförråd som är större än 

deras eget (Körling, 2012, 47). Heimer (2016, 18–19) menar att för att högläsning ska ses som 

ett pedagogiskt verktyg är det viktigt att den knyter an till elevernas erfarenheter, att 

eleverna får vara med och diskutera och reflektera samt att texten ska vara lagom svår. Är 

texten för svår finns det en risk att flera elever inte förstår och är texten för enkel finns det en 

risk att elever tappar intresset. Eleverna ska förstå ungefär 90 % av orden i texten och texten 
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ska vara så pass svår att eleverna själva inte ska kunna läsa den. Det viktigaste att tänka på 

när det ska väljas vilken text som ska läsas, är vad syftet är och vilka samtal om innehåll och 

relationer som tanken är att texten ska skapa. Viktigt att tänka på är också vilka fortsatta 

samtalsämnen och lekar som texten kan ge upphov till. Eleverna kan genom texter bli 

inspirerade till att vilja samtala vidare om texten eller leka lekar till följd av texten (Pihlgren, 

2017, 10). Det är bra att blanda skönlitterära texter i olika genrer med faktatexter, så att 

eleverna får möta olika texttyper. Detta för att eleverna ska utveckla en medvetenhet om 

olika texttyper och deras karaktäristiska drag, skriver Eckeskog (2013, 20).   

4.3 Effekter av högläsning 

Lärandet genom högläsning är långsiktigt, vilket gör att värdet av högläsning inte kan mätas 

direkt och det kan upplevas frustrerande (Körling, 2012, 4). Högläsning stimulerar elevers 

språkutveckling, då eleverna får bekanta sig med skriftspråket som har ett större och bredare 

ordförråd, oftast längre meningar och använder sig av andra uttryckssätt än talspråket. 

Högläsning ger fina möjligheter för samtal om ord och ords betydelser samt att eleverna får 

ta del av ordens uppbyggnad då orden uttalas tydligare vid högläsning än vid vardagliga 

samtal (Heimer, 2016, 15). Jönsson (2007, 19) menar att det är viktigt att skolan aktivt arbetar 

med att eleverna ska förstå nya begrepp, det som högläses för dem och det de själva läser. 

Det är också viktigt att eleverna får möjligheten att samtala om olika texter med varandra, då 

det skapar en djupare förståelse för texten (Elwér, 2017, 6–7). Att undervisa i läsförståelse är 

en av de största och viktigaste utmaningarna lärare har i skolan, då det kräver kontinuerlig 

undervisning för att eleverna senare ska kunna använda olika läsförståelsestrategier på egen 

hand. Högläsning ger goda möjligheter för att undervisa i läsförståelse och samtala om 

texter. Högläsning skapar också möjligheter för eleverna att tillägna sig kunskaper om hur 

läsförståelsestrategier kan användas, om lärare aktivt arbetar och visar hur de kan användas 

(Eckeskog, 2013, 20).   

För att skapa en djupare förståelse för en text kan olika läsförståelsestrategier 

användas. Dessa strategier skapar en optimal högläsningssituation, menar Dominkovic, 

Eriksson & Fellenius (2006, 147). Läraren kan skapa en positiv känsla inför högläsningen 

genom att skapa en förväntan och ett intresse för texten. Innan högläsningen börjar kan  
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framsidan diskuteras och tillsammans kan eleverna försöka förutspå vad texten kan handla 

om. Före, under och efter läsningen kan barnen och läraren ställa frågor till texten. Det skapar 

en nyfikenhet och fördjupad kunskap hos eleverna. Under och efter läsningen är det viktigt 

att klargöra otydligheter, såsom svåra ord eller uttryck. Efter läsningen är det lämpligt att 

sammanfatta texten och göra textkopplingar. Inför nästa lästillfälle kan eleverna få återberätta 

 det de tidigare läst, vilket övar elevernas minne och förmågan att uttrycka sig muntligt 

(Mikkonen, 2015, 50–56). Detta kan jämföras med det jag skrivit i kapitel 3.3.4 om en läsande 

klass (2018) som benämner dessa lässtrategier som karaktärer. Ett exempel på detta är 

spågumman, som förutspår texten.  

Högläsning skapar ett långvarigt intresse för böcker och texter, enligt Dominkovic 

(1984, 26), då eleverna blir inspirerade och imiterar vuxna i deras närhet. Är de vuxna i 

elevernas närhet intresserade av böcker och av att läsa, tar eleverna efter det. Hultgren (2017, 

5–6) och Heimer (2016, 15) menar att vuxna kan vara en läsande förebild för elever genom 

högläsning och samtal om läsning, då den vuxne som läser högt visar hur en läsare gör. Den 

vuxne som läser högt visar också hur njutbart och glädjefullt det är att läsa och genom att 

personen som läser högt medvetet väljer vilken text som ska läsas beroende på elevgruppen, 

förmedlas också ett läsintresse samt ett intresse för böcker. Förutom detta bidrar högläsning 

också till elevernas egna läsning (Hultgren, 2017, 5–6 och Heimer, 2016, 15). Högläsning är 

meningsfullt då eleverna inte bara lär sig om språket och läsning, utan också om livet och om 

andra människor (Pihlgren, 2017, 2). 

4.4 Gemenskap genom högläsning 

Språket är som sagt viktigt för att kunna samtala och förstå andra då det är genom språket 

en gemenskap skapas (Körling, 2012, 28). Alla elever kan oberoende av läsförmåga 

inkluderas i högläsningen (Jönsson, 2007, 10). Högläsning handlar om att eleverna ska få 

uppleva vad läsning är. Högläsning skapar en gemenskap mellan text, elev och lärare och 

bjuder in till möjligheter att tänka, fråga och samtala tillsammans. Texten blir levande genom 

att texten läses högt och böckerna visar eleverna att det finns olika världar fyllda av 

exempelvis äventyr, romantik, sorg, kunskap och spänning. Genom att eleverna får se dessa 

världar från andras perspektiv, kan också texterna samtalas om på ett annat sätt. Eleverna får 

lära känna sig själva på djupet och deras empati och förståelse för hur andra känner och är 
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utvecklas. Högläsning är också ett bra tillfälle för att lyfta och samtala om elevers känslor, 

tankar och funderingar (Heimer, 2016, 15–16). Högläsning handlar om att få dela upplevelser 

med andra och i ett klassrum innebär det att få ingå i en gemenskap med andra elever och 

lärare (Körling, 2012, 29).  

4.5 Lärarens roll som högläsare 

Vid högläsning bör läraren tänka på att läsa med så mycket inlevelse så möjligt. Det är också 

viktigt att tänka på vilket uttryck som finns i ögonen, hur kroppshållningen är, att ha 

ögonkontakt med eleverna, att inte läsa entonigt och att göra gester och miner. Olika 

tonlägen i rösten, pauser och betoningar skapar förväntningar hos eleverna vilket gör 

läsningen mer intressant (Fox, 2001, 41). Högläsning ska ta plats i undervisningen varje dag, 

menar Heimer (2016, 17–19) och ska fortsätta även när eleverna lärt sig att läsa på egen hand 

eftersom förmågan att läsa ständigt utvecklas. Vidare skriver Heimer att läraren därför bör 

välja en text som är på en högre nivå än elevernas egen läsförmåga. Tidpunkten för 

högläsning har också betydelse för att den ska ha en positiv inverkan på elevernas 

språkutveckling. Forskning visar att lärare ofta högläser för sina elever när de är som tröttast 

eller hungrigast, vilket gör att högläsningen får ett helt annat syfte. Syftet blir då att eleverna 

ska få en lugn paus, vilket gör att elevernas språkutveckling inte är i fokus. Det finns inget 

generellt svar för vilken tid som högläsning lämpar sig bäst, men eleverna ska vara 

koncentrerade och läraren ska ta sig tid för att högläsningen ska bli optimal (2016, 17–19).  

4.6 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har jag i detta arbete valt den sociokulturella lärandeteorin, då 

jag valt att fokusera på språket och det sociala samspelet vid högläsning. Det inkluderar 

både innan, under och efter högläsningen. De slutsatser som jag drar i resultatet kan bli 

påverkat av valet av teoretisk utgångspunkt eftersom det påverkar vad jag ser i studien.  

Högläsning är en social aktivitet där lärare och elever samspelar med varandra under 

högläsningen. Eleverna kan också få möjlighet att samspela med varandra, om läraren väljer 

att till exempel låta eleverna reflektera och diskutera i samband med högläsningen. Lev 

Vygotskij såg lärande ur ett socialt sammanhang och menade att kunskap växer fram genom 

samspel mellan elever samt mellan lärare och elev. Inom den sociokulturella lärandeteorin är 



11 

15  

också språket centralt, vilket är nyckeln till språk-och kunskapsutvecklingen hos människor 

(Säljö, 2012, 185–197). Vidare skriver Säljö att Vygotskij menade att det är genom språket, 

både det talande och det skriftliga, som vi kommunicerar med andra människor. Det är 

också genom språket som vi blir tänkande varelser. Språket fungerar alltså på två plan – 

språket mellan människor och språket inom oss (2012, 185–197). 

Utifrån att syftet med högläsning är att eleverna ska utveckla sitt språk och lära sig av 

lärare och andra elever, stämmer högläsning in på den sociokulturella lärandeteorins syn på 

lärande (Heimer, 2016, 22). Tanken med högläsning är att eleverna ska utveckla sitt språk 

med hjälp av lärarens högläsning och på så sätt lära sig nya ord, uttryck, hur ljud och 

bokstäver hänger samman samt få en möjlighet att lyssna till hur skriftspråket låter. 

Inlärning och utveckling hänger starkt ihop inom den sociokulturella lärandeteorin, skriver 

Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006, 28). I samspel med intresserade vuxna kan elever 

tillägna sig språkliga färdigheter och sedan utveckla dessa. 
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5 Metod och material 
I kapitel 5 motiverar jag de metoder jag använt mig av och varför jag valt dessa. Jag lyfter 

också forskningsetiska principer samt redogör för hur bearbetningen av information från 

studien har gått till.  

5.1 Metodval 

För att besvara mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt att använda mig att två olika 

metoder: intervjuer (frågeställning 2) och observationer (frågeställning 1). Jag har gjort totalt 

sex observationer; tre observationer i en årskurs 2 och tre observationer i en årskurs 3. 

Observationerna genomfördes under en och samma vecka, på två olika skolor i en 

mellanstor stad i Sverige. Efter de sista observationerna i respektive klass intervjuades de 

lärare som jag observerat samt tre andra lärare från de två skolorna. Det gjorde jag för att få 

en inblick i hur lärarna anser att de arbetar med högläsning, om de anser att högläsning har 

betydelse för elevernas språkutveckling och i sådana fall på vilket sätt högläsning utvecklar 

elevernas språk. Totalt intervjuades fem lärare. I samband med det sista observationstillfället 

på respektive skola intervjuades också tre elever från respektive klass som observerades. 

Detta för att få en förståelse för hur eleverna upplevde högläsningen, hur deras lärare 

arbetade med högläsning samt om eleverna upplevde att de lärde sig något av att bli 

höglästa för.  

Eliasson (2013, 27) skriver att kvalitativa metoder är bra att använda sig av när inte  

bara handlingar ska analyseras, utan även människors förståelse för dessa. Kvalitativa 

metoder är flexibla och kan anpassas efter situation och undersökningens utveckling. Gibbs 

(2007, 8) menar att det är väldigt personligt att genomföra kvalitativ forskning eftersom att 

observationerna sker i vardagliga situationer och intervjufrågorna kan skapa djupa svar. 

Datainsamlingen jag gör till denna undersökning innefattar både intervjuer och 

observationer i vardagliga situationer i klassrummet, vilket innebär att min undersökning 

kommer att vara en kvalitativ studie.  

För att min studie ska vara av hög validitet har jag komprimerat mina frågeställningar  
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så att både de och syftet för studien är tydliga. Detta för att inga oklarheter om vad som ska 

undersökas uppstår. Eliasson (2013, 16–17) menar att det är viktigt att en studie är av hög 

validitet, så att undersökningen verkligen mäter det som det är meningen att den ska mäta.  

5.2 Intervjuer 

Intervjuerna med lärarna och eleverna förväntades besvara frågeställning 2: På vilket sätt kan 

högläsning ha betydelse för elevers språkutveckling? Med intervjuerna hoppades jag också se hur 

väl observationerna av hur lärare arbetar med högläsning i skolan stämde överens med 

lärarnas tanke av hur de arbetade. 

Punsch & Oancea (2014, 182) skriver att intervjuer är ett mycket bra sätt att utforska 

människors uppfattningar, tankar och hur de ser på olika situationer. Intervjuer är också ett 

mycket bra sätt för att förstå andra, vilket kräver att vi ställer rätt typ av frågor. Intervjuerna 

jag genomförde benämns som semistrukturerade intervjuer. Det menar Eliasson (2013, 26) är 

när intervjuaren utgår ifrån ett flertal frågor, men intervjuaren kan dock gå ner mer på 

djupet i ett flertal frågor med hjälp av följdfrågor som inte finns nedskrivna från början.  

5.2.1 Urval 

Det är mina egna kontakter som ligger till grund för vilka lärare som deltog i denna studie, 

vilket gör att det blir ett bekvämlighetsurval (Eliasson, 2013, 49–50). Jag har använt mig av 

några urvalskriterier för att undersökningen skulle bli så bra som möjligt. Dessa 

urvalskriterier var: lärare som är behöriga och undervisar i svenska, lärare som arbetar i 

årskurs 1–3 samt lärare från olika skolor.  

   I min studie vill jag få en förståelse för om och hur lärare anser att högläsning kan 

gynna elevers språkutveckling. Därför var det viktigt för mig att hitta lärare som har 

kunskaper i och undervisar i svenskämnet. I min urvalsprocess fick jag tag på fem lärare, där 

fyra undervisar i årskurs 1–3 och en i årskurs 1–4. Tre av lärarna arbetade på en kommunal 

skola och två av lärarna på en friskola.  

För mig var det viktigt att intervjua lärare som arbetade på olika skolor. Trots att 

skolorna ligger i samma kommun, så kan arbetssätt, undervisning, material och synsätt på 

lärande skilja sig åt mellan olika skolor.  

Eleverna som deltog i studien valdes också utifrån ett bekvämlighetsurval. De tre 
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eleverna från respektive klass deltog alla under samtliga högläsningstillfällen jag 

observerade. Det tyckte jag var viktigt för att eleverna skulle kunna uttala sig om högläsning 

och vad de anser att de lär sig genom högläsning. Därför skedde elevintervjuerna i 

anslutning till det sista observationstillfället i respektive klass. Läraren i respektive klass 

valde ut tre elever i varje klass som deltog i undersökningen då det krävdes ett godkännande 

från både vårdnadshavare och elev för att få delta i undersökningen. 

5.2.2 Genomförande av intervjuerna 

Jag kontaktade de lärare jag hade tänkt intervjua i god tid. Jag beskrev syftet med intervjun 

och hur lång tid den var planerad att ta och när läraren godkänt sitt deltagande bokade vi in 

en lämplig tid för genomförandet av intervjun. Intervjuerna genomfördes på respektive 

lärares skola och intervjuerna tog mellan 10–20 minuter. På den kommunala skolan 

genomfördes intervjuerna i lärarnas respektive klassrum och på friskolan genomfördes 

intervjuerna i ett grupprum i personalbyggnaden. Varje intervju spelades in, vilket alla 

deltagande gav sitt godkännande till och korta anteckningar fördes under intervjun där till 

exempel viktiga påståenden skrevs ner. Eliasson (2013, 16) menar att studiens reliabilitet 

ökar om intervjuerna dokumenteras och främst genom att de spelas in då intervjuerna i 

efterhand kan kontrolleras. Alla deltagande gavs samma förutsättningar vid intervjuerna, då 

de deltagande besvarade samma frågor samt att intervjuerna var upplagda på samma sätt.   

Som jag beskrev i avsnitt 5.2.1 urval valde lärarna i respektive klass som  

observerades ut vilka elever som deltog i studien. Intervjuerna genomfördes i grupprum 

som låg intill elevernas klassrum. Intervjuerna med eleverna genomfördes i grupp, där tre 

elever från respektive klass intervjuades samtidigt. Eliasson (2013, 25) menar att 

gruppintervjuer kan vara bra för att se hur människor resonerar i grupp. 

Alla intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte, vilket jag gjorde för att undvika  

missförstånd och för att jag på ett enklare sätt skulle kunna ställa följdfrågor. Intervjuerna 

var som tidigare nämnt semistrukturerade både med lärare och elever, där jag utgick från ett 

antal frågor (se bilaga 2 och 3). Både lärare och elever fick möjlighet att utveckla sina svar på 

ett djupare plan där jag på ett lättsamt sätt kunde ställa följdfrågor, vilket är typiskt för 

semistrukturerade intervjuer (Punch & Oancea, 2014, 184–185).  
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5.2.3 Metoddiskussion  

Jag valde att genomföra enskilda intervjuer med lärarna, då jag var intresserad av vad 

respektive lärare hade att säga. I en gruppintervju menar (Punch & Oancea, 2014, 186) att 

deltagarna kan resonera med varandra och interaktionen mellan människorna i gruppen gör 

att flera olika perspektiv för varje fråga lyfts. Personen som intervjuar fungerar mer som en 

moderator i gruppintervjuer, för att styra deltagarna så att de inte svävar iväg för långt från 

frågan. Elevintervjuerna genomfördes däremot i grupp, för att eleverna skulle känna sig 

tryggare och kunna hjälpa varandra att resonera.   

5.3 Observationer 

Syftet med observationerna var att besvara frågeställning nummer 1: Hur arbetar lärare i 

årskurs 1–3 med högläsning i skolan? Läraren i klassrummet höll i högläsningen i främre delen 

av klassrummet medan jag satt längre bak i klassrummet och observerade. En observation är 

när en person gör iakttagelser i en miljö och noterar dessa iakttagelser på något sätt 

(Eliasson, 2013, 22).  

Punch & Oancea (2014, 197–198) menar att det är bra att dokumentera under sin 

observation, gärna med någon tabell eller formulär. Ett bra tips är också att filma, men för 

det krävs tillstånd av vårdnadshavare och lärare. Under mina observationer dokumenterade 

jag noggrant med hjälp av ett observationsschema (se bilaga 4) som jag konstruerade efter 

frågeställning 1: Hur arbetar lärare i årskurs 1–3 med högläsning i skolan? Genom 

observationsschemat ville jag bland annat studera vad läraren gjorde under och efter 

högläsningen, hur läraren introducerade boken och högläsningssituationen samt vad 

eleverna gjorde under högläsningen. Jag valde däremot att inte filma då det som sagt kräver 

tillstånd från alla vårdnadshavare samt lärare.  

5.3.1 Urval 

På samma sätt som jag gjorde mitt urval gällande intervjuerna, gjorde jag mitt urval av 

deltagare i observationerna. Urvalet för observationerna är alltså även det ett 

bekvämlighetsurval, då det är mina egna kontakter som ligger till grund för vilka lärare som 

observerades. Två av de lärare som godkände sitt deltagande i intervjuerna godkände även 

att jag skulle observera dem och deras klass när de högläste vid tre tillfällen under en vecka.  
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5.3.2 Genomförande av observationerna 

Observationerna genomfördes med två olika klasser – en årskurs 2 på en friskola och en 

årskurs 3 på en kommunal skola. Jag observerade respektive klass vid tre tillfällen under en 

och samma vecka. Totalt genomfördes alltså sex observationer. Vid varje observation var jag 

där cirka 10 minuter innan högläsningen startade för att se hur läraren introducerade 

högläsningen. Efter högläsningens slut stannade jag kvar cirka 5 minuter för att se hur 

läraren avslutade högläsningen och vad som hände efter högläsningens slut.  

Fokus för mig vid observationstillfällena var att observera hur läraren arbetade med  

högläsning i skolan. Under observationen satt jag ensam längst bak i klassrummet och fyllde 

i ett observationsschema (bilaga 4) som hade olika rutor med frågor i för att underlätta 

skrivandet. Med hjälp av observationsschemat studerade jag också vad som hände i 

klassrummet före, under och efter högläsningen samt vad eleverna gjorde under 

högläsningen och hur stämningen inför och under högläsningen var.  

Observationerna i respektive klass genomfördes innan intervjuerna då jag ville få en 

bild av hur lärarna arbetade med högläsningen i klassrummet.  

5.3.3 Metoddiskussion 

I dessa observationer var jag en deltagande observatör, som Eliasson (2013, 23) beskriver det. 

En deltagande observatör förhåller sig passivt till omgivningen och lägger fokus på att iaktta 

och dokumentera iakttagelserna. Observatören håller sig bakgrunden och fyller ingen 

naturlig funktion i sammanhanget.  

Genom att läraren höll i högläsningen kunde jag som observatör hålla mig i  

bakgrunden och enbart observera. Skulle jag istället ha valt en annan observationsmetod där 

jag varit mer aktiv i sammanhanget, hade helhetsbilden av observationerna kunnat se 

annorlunda ut. Detta för att fokus förmodligen hade varit på andra saker, vilket hade gjort 

att observationernas resultat hade sett annorlunda ut. Det underlättade betydligt för mig av 

att använda mig av ett observationsschema. Det gjorde att jag inte missade att observera 

något och alla observationer utgick från samma förutsättningar då jag utgick från samma 

observationsschema under alla observationer.  
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5.4 Forskningsetiska principer 

I min studie har det varit viktigt att deltagarna själva har fått godkänt deras deltagande. 

Syftet med studien har framgått tydligt redan innan deltagarna godkänt sitt deltagande och 

intervjuer och observationer genomförts. Deltagarna har närsomhelst kunnat hoppa av 

studien och både jag och deltagarna har bemött varandra med respekt.  

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav på forskning. Dessa fyra 

krav är:  

 

Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, 7). Innan deltagarna i studien godkände 

sitt deltagande framgick studiens syfte tydligt.  

 

Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, 9). Eftersom eleverna som deltog i intervjuerna var 

minderåriga behövde både vårdnadshavare och elev skriva på ett godkännande för att delta. 

De deltagande lärarna och eleverna har själva fått godkänna sin medverkan och har 

närsomhelst kunnat hoppa av studien om de hade velat.  

 

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, 12). I min studie har därför alla 

deltagare förblivit anonyma och andra namn har använts.  

 

Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, 14). I brevet som eleverna skulle skriva på 

(bilaga 1), framkom detta tydligt och det förklarade jag också innan gruppintervjuerna med 

eleverna sedan började. För lärarna förklarades detta muntligt.  

5.5 Bearbetning av information 

Den ansats jag har valt att utgå ifrån vid bearbetning av information är den fenomenologiska 

ansatsen. Brinkkjaer & Høyen (2013, 60) beskriver att inom fenomenologin undersöks det 
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hur människor upplever och ser på saker och ting här och nu. Genom intervjuer vill jag i min 

studie undersöka hur och på vilket sätt högläsning kan bidra till elevers språkutveckling. 

Detta genom att lärare och elever får beskriva om och hur de upplever högläsning som ett 

arbetssätt som utvecklar elevernas språk. 

Genom observationer vill jag i min studie undersöka hur lärare arbetar med högläsning.  

Fokus under observationerna ligger på att observera hur högläsningen faktiskt går till samt 

hur eleverna verkar uppleva högläsningen. 
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6 Resultat 
I kapitel 6 presenteras resultatet som framkommit utifrån de observationer och intervjuer jag 

genomfört för att samla in information om elevers utveckling av språket genom högläsning.  

Kapitlet är uppdelat i fyra delar. I den första delen presenteras resultatet som  

framkommit av observationerna (frågeställning 1) följt av den andra delen där resultatet från 

intervjuerna med de deltagande lärarna i studien presenteras (frågeställning 2). Den tredje 

delen redogör för resultatet från intervjuerna med eleverna (frågeställning 2). Avslutningsvis 

sammanfattas resultatet kortfattat.  

6.1 Resultatet från observationerna 

Jag observerade två lärare som efter observationerna intervjuades. Lärarna benämns i arbetet 

som Anna och Bea. Resultatet kommer presenteras från observationstillfälle 1, 2 och 3 som 

genomfördes i Annas klassrum. Anna arbetar på en kommunal skola i årskurs 3 och i klassen 

går 19 elever. Observationstillfälle 4, 5 och 6 genomfördes i Beas klassrum och kommer 

därför benämnas som observationstillfälle 4, 5 och 6, även om observationstillfälle 4 är den 

första observationen som genomfördes i Beas klassrum. Detta för att jag vill hålla isär och 

tydliggöra vilka observationer som gjordes var. Bea arbetar på en friskola i en årskurs 2 och i 

klassen går 24 elever.  

6.1.1 Högläsningsstundens introduktion 

Under det första observationstillfället introducerade Anna en ny bok för klassen och frågade 

om de kände igen författaren Astrid Lindgrens namn. Astrid Lindgren var ett övergripande 

lästema för alla klasser på skolan och den här klassen hade tidigare läst en bok av Astrid 

Lindgren. Tillsammans tittade eleverna och Anna på framsidan till ”Ronja Rövardotter” och 

Anna frågade eleverna om de kände igen framsidan och vad de trodde att boken skulle 

handla om. Anna frågade om några elever hade läst boken eller sett filmen, vilket vissa 

elever hade. De som hade läst boken och/eller sett filmen blev mycket upprymda över valet 

av bok. Därefter släckte en elev ner i klassrummet och läsningen startade. 

Vid det andra observationstillfället började Anna med att återkoppla till den senaste 
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läsningen. ”Vad hände sist vi läste?” frågade Anna och två elever sammanfattade därefter 

vad som hade hänt när de läste senast. Anna ställde följdfrågor som ”jaha, vad sa hon då? 

Vad hände då?” under tiden eleverna berättade. Efter elevernas sammanfattning läste Anna 

sista stycket som avslutade den föregående högläsningen, en elev släckte lamporna och 

Anna började sedan att läsa det aktuella kapitlet. 

Tredje observationstillfället introducerade Anna på ungefär liknande sätt. Anna  

frågade eleverna vad som hade hänt i förra kapitlet och en elev sammanfattade det 

föregående kapitlet. ”Då får vi se vad som händer i det här kapitlet då…” sa Anna, lamporna 

släcktes av en elev och Anna började att läsa.  

”Nu ska vi läsa högt, ta fram ritböckerna” sa Bea när det var dags för högläsningen  

att starta vid det fjärde observationstillfället. Lampan släcktes och Bea berättade att eleverna 

skulle rita utifrån det som lästes eller från de bilder som Bea knäppte kort på under 

läsningens gång och fick fram på tavlan via en Apple TV. Bea sammanfattade kortfattat vad 

som hade hänt i föregående kapitel och började sedan att läsa.  

Vid det femte observationstillfället tog Bea fram en ny bok, då den förra boken lästes 

ut gången innan. ”Nu ska vi läsa den här nya, blå boken… och vad gör vi om vi inte förstår 

ett ord?” En elev svarade: ”Vi räcker upp handen” och Bea nickade. Bea läste sedan bokens 

titel, ”Vampyrer på Sergels torg”, som var en uppföljare av boken som klassen tidigare läst. 

Många elever hurrade när de fick se den nya boken. Bea läste första kapitlets namn och 

påbörjade läsningen.  

Bea startade det sjätte observationstillfället genom att säga: ”Kapitlet vi läste sist  

avslutades med frågan; ’vad gör den vresliga lilla skogspysslingen i köket?’ Det kanske vi får 

svar på nu… Nästa kapitel heter ’En pyssling i köket’… Vad betyder pyssling? Vad är en 

pyssling?” En elev förklarade vad en pyssling var och därefter startade Bea läsningen.  

6.1.2 Under högläsningen 

I Annas klassrum ritade vissa elever medan andra tittade på Anna när hon läste. Alla elever 

satt på sina platser, vid sina bänkar. Efter ungefär 5 minuter av läsningen lade vissa elever 

ner huvudet mot bänken, men lyfte uppmärksammat på huvudet när Anna ändrade rösten 

eller när boken blev mer spännande. Anna pausade ibland läsningen vid olika ord eller 
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uttryck. Exempel på ord var armborst, Borka-ätten, tjärn och stort språng. Eleverna fick 

möjlighet att svara på orden och uttryckens betydelser.  

Anna stod längst fram i klassrummet under läsningen och rörde sig längs med tavlan. 

Ibland smög hon försiktigt fram till elever som småpratade och lade antingen handen på 

deras axel eller satte fingret framför munnen, så att de återigen lyssnade koncentrerat på 

högläsningen. Anna tittade ofta upp under läsningen, ändrade röstläge och gjorde till rösten 

när olika karaktärer pratade. Hon gjorde inga gester, men läste med stor inlevelse. Anna 

läste i 20 minuter under första och tredje observationstillfället och i 15 minuter under andra 

observationstillfället. 

Under tiden Bea högläste ritade nästan alla elever i klassen. Bea knäppte kort på  

bilderna som fanns i boken och bilderna dök sedan upp på tavlan längst fram i klassrummet. 

Många elever tittade sedan på bilden och ritade av den i sin ritbok. Bea gick runt i 

klassrummet under läsningen, pausade läsningen för att fota av bilderna i boken och för att 

uppmärksamma olika ord. Exempel på ord var tröskel, ivrig och sneglar. Bea pausade också 

läsningen för att tillsammans med eleverna förutspå texten. ”Vem tror ni det är som svävar 

ovanför skolan?” och ”Hur tror ni att de tar sig hem från underjorden?” var exempel på 

frågor som Bea ställde till eleverna som sedan fick förutspå vad som skulle hända. 

Bea gick runt i klassrummet under läsningen. Likt Anna gick även Bea fram till elever 

och lade handen på småpratande elevers axlar, men Bea kunde också pausa läsningen för att 

be eleverna vara tysta eller hyscha åt de som pratade. ”Var snäll med mig nu så jag inte 

behöver prata så högt”, sa Bea vid det sjätte observationstillfället när några elever 

småpratade under läsningen. Många elever avbröt också läsningen för att till exempel ställa 

frågor om texten eller om hur de ska rita i ritboken. Bea läste med hög röst i ungefär samma 

tonläge och gjorde sällan till rösten. Bea tittade upp under läsningen och läste i ganska högt 

tempo. Bea läste i 17, 15 och 20 minuter vid observationstillfällena.  

6.1.3 Efter högläsningen 

Både Anna och Bea avslutade högläsningen med att stänga igen boken, utan vidare 

sammanfattning eller återkoppling till läsningen. Vid observationstillfälle fyra hos Bea 

avslutade hon med att säga: ”Så… och där var boken slut. Nästa bok vi ska läsa heter 

’Vampyrer på Sergels torg’ och är nästa bok i den här bokserien om Jack. Har någon varit på 
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Sergels torg? Vad är det för något?”. Eleverna svarade på Beas fråga och Bea avslutade 

läsningen med ”Vi kommer påbörja den boken på torsdag”. Detta var det närmaste en 

återkoppling eller sammanfattning som Anna eller Bea gjorde under de sex 

observationstillfällena.  

Vid två av tillfällena jag observerade hos Anna slutade eleverna direkt efteråt, varpå  

Anna efter högläsningsstunden bad eleverna plocka undan på bänkarna och skjuta in 

stolarna. Vid det tredje observationstillfället hos Anna och vid de tre observationerna hos 

Bea fortsatte eleverna med en annan lektion efter högläsningsstunden. När Anna och Bea 

hade högläst klart stängde de boken, bad eleverna ta undan ritböckerna och vända blicken 

mot tavlan. Därefter introducerades nästkommande lektion, som hos Anna var svenska och 

hos Bea var matematik vid alla de tre tillfällena.  

6.1.4 Sammanfattning av observationerna 

Både Anna och Bea introducerade en ny bok under de tillfällena jag observerade. Anna 

introducerade boken genom att diskutera författaren till boken, Astrid Lindgren, om någon 

elev läst boken eller sett filmen och vad de trodde att boken skulle handla om. Bea 

introducerade den nya boken genom att berätta att det var fortsättningen på boken som de 

läst ut vid det tidigare observationstillfället. När det inte introducerades en ny bok inför 

högläsningen startade Anna med att återkoppla till tidigare kapitel, medan Bea vid ett 

tillfälle bara började att läsa och vid ett annat tillfälle läste kapitlets namn och frågade 

eleverna vad en pyssling var för något. 

Både Annas och Beas elever fick rita under högläsningsstunderna och lärarna stannade  

upp vid ord och uttryck och lät eleverna förklara betydelsen. Anna läste med inlevelse, 

ändrade röstläge och gjorde till rösten, medan Bea läste med hög röst i ungefär samma 

tonläge och läste med högt tempo. Eleverna i Annas klassrum var fokuserade under 

läsningen, medan eleverna i Beas klassrum ofta avbröt läsningen och ställde frågor om hur 

de skulle rita eller ställde frågor om boken. Bea kunde också pausa läsningen för att be 

eleverna vara tysta och lyssna.  

Efter högläsningen stängde både Anna och Bea igen boken utan att sammanfatta eller  

återkoppla till läsningen. Vid fyra av de sex observationstillfällena följdes 

högläsningsstunden av en annan lektion, men vid de två andra observationstillfällena 



11 

27  

slutade eleverna och fick gå hem för dagen. När lärarna skulle starta upp en lektion efteråt 

bad de eleverna ta undan ritböckerna och titta mot tavlan.  

6.2 Resultatet från intervjuerna med lärare 

De fem lärarna som intervjuades i studien är alla legitimerade lärare och undervisar i 

svenskämnet. Fyra av lärarna arbetar i årskurs 1–3 medan den femte för närvarande arbetar i 

en årskurs 4, men har varit klasslärare i den nuvarande klassen sedan årskurs 1. Lärarna 

kommer benämnas som Anna, Bea, Cia, Disa och Ella. Nedan följer en kort presentation av 

lärarna: 

Anna: Grundskollärare 1–7 med behörighet i svenska, SO, matematik, engelska, NO 

och bild. Arbetat som lärare i årskurs 1–3 i 14 år.  

 

Bea: Grundskollärare F-3 med behörighet i svenska, SO, matematik, engelska och NO. 

Arbetat som lärare i årskurs 1–3 i 1 ½ år. 

 

Cia: Grundskollärare 1–6 med behörighet i svenska, matematik och engelska. Arbetat 

som lärare i årskurs 1–3 i 6 år. 

 

Disa: Grundskollärare 1–6 med behörighet i svenska, matematik och engelska. Arbetat 

som lärare i årskurs 1–3 i 7 år. 

 

Ella: Grundskollärare 1–6 med behörighet i svenska, SO, matematik och idrott. Arbetat 

som lärare i årskurs 1–4 i 5 år.  

6.2.1 Lärarnas tankar om texter och själva högläsningen 

Anna, Cia och Disa uppgav att de högläste i princip varje dag för deras elever, medan Bea 

och Ella uppgav att de högläste 2–3 gånger i veckan. Anna, Bea och Disa högläste i 15–20 

minuter per gång medan Cia och Ella högläste i 10–15 minuter per gång. Skönlitteratur i 

form av kapitelböcker var det som lärarna vanligen högläste och det som var mest 

förekommande. När frågan om vilka texter lärarna huvudsakligen läste i klassrummet 

ställdes, reflekterade Disa och Ella över att de aldrig läser faktatexter. 
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”… men jag har tänkt på det, att jag kanske borde högläsa mer faktatexter istället för 

bara skönlitterära texter…” (Disa, 2018). 

 

”Jag läser bara skönlitterära texter… jag har inte ens tänkt på att läsa faktatexter, det 

borde man kanske göra…” (Ella, 2018). 

 

Både Disa och Ella reflekterade under intervjun över att de enbart läste skönlitterära texter 

och började fundera om de i framtiden skulle testa sig på att läsa faktatexter under en 

högläsningsstund. 

 

”Jag brukar sitta eller stå på samma plats… Jag brukar också ändra röstläge och ton, 

gestikulera och ibland kan jag byta plats för att fånga barnens fokus igen…För att 

högläsningen ska bli bra så krävs det ju att läraren är engagerad i läsningen… Som att 

man stannar upp, ändrar tonläge och röstläge och … så där” (Cia, 2018). 

 

Cia berättade hur hon brukar göra under själva högläsningen och vad hon anser är viktigt att 

som lärare göra under högläsningen, vilket hon var den enda av lärarna att reflektera över. 

Cia berättade också att hon brukar visa att läsningen är viktig, till exempel genom att berätta 

om något hon själv har läst eller öppet visa hur mycket hon längtar efter att de ska läsa på 

skolan. Det tyckte Cia var viktigt, då hon på detta sätt visar att hon är en läsande förebild 

enligt henne själv. Även Ella menade att lärare är en läsande förebild och att det då är viktigt 

att visa att läraren själv tycker att det är viktigt och roligt att läsa.  

6.2.2 Högläsningens betydelse för språkutvecklingen 

Alla lärare var eniga om att högläsning bidrar till elevers språkutveckling. Framförallt 

menade lärarna att högläsning bidrog till att eleverna utvecklar sitt ordförråd. Genom 

högläsning får eleverna möjligheten att lära sig nya ord, ordens betydelse och de får lära sig 

att sätta dessa ord i ett sammanhang. Det kan handla om vardagliga nya ord eller nya ord 

som är mer ämnesspecifika. Samtliga lärare berättade att de brukar stanna upp under 
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högläsningen för att samtala och reflektera över ord och/eller uttryck som de upplever att 

eleverna kan finna svåra att förstå.  

 

”De får ett större ordförråd… de får möta ord som de kanske… inte möter annars… Ja 

men som nu när vi läser Astrid Lindgren, hon skriver ju med så gamla ord” (Cia, 2018) 

 

I Cias klass läste de för tillfället en bok av Astrid Lindgren. Det menade hon gav eleverna ett 

helt nytt ordförråd med många ”gammelsvenska” ord, som inte är lika vanliga i dagens 

språk. Cia tyckte att högläsning är ett bra tillfälle för elever att få lära sig nya ord då 

möjligheten att samtala och reflektera över ords betydelser kommer naturligt.  

Förutom att elevernas ordförråd blir bredare och förbättras så menade samtliga 

intervjuade lärare att högläsning är grunden till läsutvecklingen. Anna menade att eleverna 

genom högläsning får höra hur ord låter och hur ord kan kläs i meningar. Högläsning är 

också en väg in i skriftspråket, menade Ella.  

 

”De får ju till sig ett annat språk… ett skriftspråk som de kan ha användning av när de 

själv ska skriva… (Ella, 2018). 

 

Genom att eleverna får lyssna på högläsning menade Ella att de introduceras för 

skriftspråket, som de sedan kan använda sig av när de själva ska skriva. När eleverna själva 

ska skriva förstår de hur riktiga meningar låter och vilka ord som kan användas för att till 

exempel beskriva en person eller en plats.  

Samtliga lärare nämnde en läsande klass i intervjuerna i samband med  

att de ansåg att eleverna får lära sig lässtrategier genom högläsning. I kapitel 3 skrev jag om 

vad lässtrategier och en läsande klass är. 

 

”Innan brukar vi titta på omslaget och läsa texten på baksidan… Jag brukar använda 

våra lässtrategier, ja men som spågumman och förutspå vad boken kommer handla 

om…” (Anna, 2018). 
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Anna gav exempel på att de brukade arbeta med spågumman som förutspår text och 

handling. Disa nämnde cowboyen som sammanfattar och det menade Disa att de brukade 

göra efter att de läst ett kapitel eller en text. Ella nämnde även hon spågumman, men 

förklarade också att de brukade använda sig av detektiven, som ställer frågor till texten och 

klurar ut svåra ord. Bea och Cia nämnde båda att de brukar stanna upp och reflektera kring 

svåra ord och uttryck under läsningens gång och att eleverna ska få lära sig att läsa mellan 

raderna. De brukade alltså använda sig av reportern och detektiven. Både Cia och Ella 

berättade att deras elever inte får rita under högläsningen, för att de vill att eleverna utan 

störningsmoment från ritningen ska kunna skapa sig inre bilder, vilket är lässtrategin 

konstnären.  

Samtliga lärare menade att eleverna utvecklas som läsare genom att eleverna själva blir 

medvetna om olika lässtrategier. Om eleverna lär sig att använda lässtrategierna vid 

högläsningen kan de sedan på egen hand använda dessa vid deras egen läsning, vilket 

samtliga lärare påpekade och menade utvecklade elevernas språk. 

Genom högläsning ansåg samtliga lärare att eleverna utvecklar sin förståelse för att 

förstå olika texter och komma ihåg texter de läst eller hört. Som tidigare nämnt arbetade de 

deltagande lärarna med en läsande klass, där eleverna får träna sig på att använda olika 

lässtrategier. Vid högläsningsstunden hävdade samtliga lärare att de använde sig av olika 

lässtrategier, men att de försökte variera sig så att de använde olika lässtrategier varje gång. 

De kunde också benämna lässtrategin som ”Spågumman” om de till exempel förutsåg texten, 

för att eleverna lättare skulle förstå vilken strategi det handlade om och vad de tränade.  

 

”Man får in så mycket i högläsning. Inte bara att det är en otroligt mysig stund och att 

jag tycker om att högläsa… jag vill ju få igång deras egen läslust och visa vilken värld 

de kan hoppa in i och… ja, uppmuntra till deras egen läsinlärning liksom…” (Cia, 

2018).  

 

”Förutom att de får ett nytt skriftspråk blir högläsningen en introduktion för elevernas 

egen läsning” (Disa, 2018).  

 



11 

31  

Både Cia och Disa belyste under intervjun hur högläsningen introducerar eleverna för 

skriftspråket och att eleverna genom högläsningen själva lär sig att läsa. De får höra hur ord 

uttalas, hur olika ordbilder ser ut och vilken mysig och härlig stund det är. Eleverna blir 

också introducerade för texter i olika genrer, vilket skapar ett vidare intresse hos eleverna. 

Det är något som gör eleverna intresserade av att vilja och kunna läsa på egen hand, för att 

de ska få hoppa in i olika världar som Cia sa och till exempel få uppleva eldsprutande drakar 

och kojor med tiotals våningar. Cia menade också att högläsning triggar elevers fantasi, 

kreativitet och skapande.  

 

”När eleverna får lyssna på högläsning får de lyssna på någon som läser med flyt, 

något som de själva kanske inte har… Det kanske mest blir att de ljudar fram orden… 

utan flyt… Så alla kan ju vara med under högläsningen, vilket jag tycker är bra…” 

(Bea, 2018). 

 

”Man blir ju en läsande förebild själv också… jag visar att jag tycker om och att det är 

viktigt att läsa liksom…” (Ella, 2018). 

 

Bea och Ella ansåg att läraren spelar en stor roll vid högläsningen och för att stimulera 

elevernas egna läsintresse och läslust. Läraren är en läsande förebild som visar hur roligt och 

viktigt läsning är, vilket innebär att läraren själv måste visa och förmedla detta till eleverna. 

Både Bea och Ella menade också att alla elever kan delta vid högläsning eftersom fokus inte 

ligger på deras egen läsförmåga. Alla elever kan delta, oavsett läsförmåga. Den läsande 

förebilden, alltså läraren, visar hur läsning går till genom att läsa med flyt och fångar 

eleverna i olika världar.  

 

”Man märker ju jättestor skillnad på de som läser hemma själv. Framförallt kanske på 

de som har blivit höglästa för och samtalar kring texter hemma… ja, de har ju ett större 

ordförråd och kan klä sina texter på ett helt annat sätt…” (Anna, 2018). 

 

Anna var inte den enda av de deltagande lärarna som ansåg att det fanns en skillnad i 

elevernas språkutveckling mellan de elever som blivit höglästa för hemma och de som inte 
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blivit höglästa för. Även Cia, Disa och Ella märkte en avsevärd skillnad, medan Bea ansåg att 

det var svårt att säga om det var högläsningen som påverkade eller om andra faktorer 

spelade större roll. De elever som blivit höglästa för tidigare menade lärarna har ett mer 

utvecklat ordförråd, de har en bättre grundförståelse för ord, uttryck och texter samt att de 

rent generellt har ett större intresse för läsning. Elever som blivit höglästa för hemma kan klä 

sina texter på ett helt annat sätt i jämförelse med elever som inte blivit höglästa för hemma, 

menade Anna. De elever som blivit höglästa för hemma använder sig av längre meningar 

och kan beskriva saker, personer och miljöer på ett annat sätt.  

6.3 Resultatet från intervjuerna med eleverna  

Jag intervjuade tre elever från Annas klass och tre elever från Beas klass. Eleverna som 

deltog i studien intervjuades i grupp där alla fick möjligheten att komma till tals. Eleverna 

som går i Annas klass benämns som ”Elevgrupp 1” medan eleverna från Beas klass benämns 

som ”Elevgrupp 2”.  

6.3.1 Elevernas upplevelse av högläsningen 

Elevgrupp 1 tyckte att det var viktigt med spännande och bra böcker, för att de då kommer 

ihåg mer. Det är också böcker som varit just spännande och bra som de sedan kommer ihåg. 

De upplevde att högläsningsstunden var avslappnande, men inte på det sättet att de blev 

trötta och ville sova. Istället upplevde de ett pirr i kroppen, det kändes bra och roligt vid 

högläsningsstunden och de kunde slappna av på ett annat sätt, eftersom de själva inte 

behövde läsa.  

 

”Det är som att kolla på film när någon läser för en” (Elevgrupp 1, 2018). 

 

Elevgrupp 1 tyckte att det var som att titta på film när läraren högläste för dem. De fick upp 

bilder i huvudet vid högläsningen och det var också de bilder de fick upp i huvudet som de 

sedan ritade i deras ritbok. De tyckte också att högläsningen rensade huvudet och att de efter 

en stund av högläsning kände sig piggare i huvudet och mer fokuserade.  

Elevgrupp 2 upplevde att högläsningen gjorde att de ville lära sig mer. De kunde inte  
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riktigt sätta fingret på vad det var som de ville lära sig mer om, men högläsningsstunden 

upplevde de var spännande och gjorde att de ville lära sig mer. Eleverna brukade rita under 

högläsningsstunden och då rita bilder från boken. De upplevde att det var roligt att rita hur 

de trodde att det var i boken eller hur karaktärerna såg ut. 

 

”När vi läser någon bok och det är spännande… eller bra… då vill jag gärna läsa själv. 

Då känner man… att man vill läsa själv också” (Elevgrupp 2, 2018).  

 

Elevgrupp 2 upplevde att högläsningen gjorde att de ville läsa själva. De blev inspirerade av 

hur bra läraren läste samt av böckerna som höglästes. Det gjorde att eleverna själva blev 

inspirerade till att vilja läsa.  

6.3.2 Vad eleverna upplever att de lär sig genom högläsning 

Elevgrupp 1 upplevde att de framförallt lärde sig massor med nya ord och vad de nya orden 

betydde. De lärde sig också hur orden kan sättas in i olika meningar, vilket de upplevde var 

bra att kunna. Eleverna kände också att de lärde sig mer om olika författare och vad den 

författaren skrivit för böcker. De fick lyssna på olika genrer, vilket gjorde att de fick lära 

känna olika typer av böcker också. 

 

”Man ska ju använda olika lässtrategier när man läser… som om man tycker att det är 

något konstigt som händer… då kan man ju ställa frågor till texten… sen kan man ju 

sammanfatta också… och vi brukar använda lässtrategier faktiskt och då lär man sig 

ju… läsa, eller ja, förstå texten i alla fall” (Elevgrupp 1, 2018). 

 

Elevgrupp 1 lärde sig också hur de kan använda olika lässtrategier när de ska läsa. De gav 

exempel på att de brukar sammanfatta texten och ställa frågor till texten. Genom att de 

brukade använda olika lässtrategier vid högläsningen så lärde de sig vilka lässtrategierna 

var, hur de fungerade och hur de själva kan använda dem.  

Elevgrupp 2 upplevde att de fick lära sig nya ord som kan vara svåra att förstå sig på  

på egen hand om de skulle läst själva och vad orden betyder. De upplevde också att de lärde 

sig hur det låter när någon som läser med flyt låter.  
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”Lyssna… och inte störa… vi får koncentrera oss och det är ju bra…” (Elevgrupp 2, 

2018). 

 

Förutom detta upplevde elevgrupp 2 att de också lärde sig att lyssna, visa respekt för 

varandra och inte störa samt att de fick öva sig på att koncentrera sig.  

6.4 Sammanfattning av resultatet   

Sammanfattningsvis visar resultatet att alla deltagande lärare upplever att högläsning 

utvecklar elevernas språk och bidrar till att utveckla elevernas läsförmåga. Elevgrupp 1 och 

elevgrupp 2 upplevde också att högläsning utvecklar deras ordförråd, då de lär sig att förstå 

texter och de blir intresserade av att själva läsa. De intervjuade lärarna upplevde att elever 

som blivit höglästa för tidigare har kommit längre i deras språkutveckling eftersom de har 

ett större ordförråd samt att de förstår texter på ett annat sätt än de elever som inte blivit 

höglästa för lika ofta eller inte alls. Lärarna upplevde också att det var viktigt att vara en 

läsande förebild och förmedla läsintresset vidare till eleverna. Elevgrupp 2 upplevde att de 

fick lära sig hur det låter när en person som läser med flyt låter, vilket lärarna nämnde var 

viktigt. Högläsning gjorde att elevgrupp 2 kände att de ville läsa själva, då de blev 

inspirerade av läraren som läste och av böckerna som höglästes.  

Både lärarna och elevgrupp 1 sa att de brukade använda sig av olika lässtrategier  

under läsningen för att eleverna ska bli bättre på att läsa på egen hand samt att de bättre ska 

kunna förstå olika typer av texter. De observationer som genomfördes visade att lärarna 

använde sig av lässtrategier före och under läsningen, men efter läsningen var det desto 

sämre. Dock hävdade elevgrupp 1 att klassen tillsammans ibland brukade sammanfatta 

texterna.   

Elevgrupp 2 berättade att de genom högläsning blir bättre på att koncentrera sig och  

visa varandra respekt. Observationerna i Beas klassrum visade dock att eleverna var 

ofokuserade, småpratade med varandra under läsningen och avbröt Bea ett flertal gånger 

under högläsningen. 
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7 Diskussion 
I kapitel 7 diskuterar jag de resultat som framkommit genom studien och redovisats i kapitel 

6. Jag ställer resultaten mot tidigare forskning som presenterats i kapitel 4. Därefter 

diskuterar jag valet av metod, tillförlitligheten i studien samt sammanfattar de slutsatser jag 

kommit fram till genom studien. Avslutningsvis kommenterar jag mitt arbete och ger förslag 

på vidare forskning inom området.  

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var som jag nämnde i kapitel 2 att undersöka hur lärare i grundskolans 

årskurs 1–3 arbetar med högläsning och hur högläsningen i klassrummet utformas. Jag 

skulle också undersöka om lärare använder högläsning som ett verktyg för elevers 

språkutveckling samt analysera vilken betydelse de deltagande lärarna och eleverna anser 

att högläsning har för elevers språkutveckling. 

För att besvara detta användes följande två frågeställningar, se kapitel 2: 

• Hur arbetar lärare i årskurs 1–3 med högläsning i skolan? 

• På vilket sätt kan högläsning ha betydelse för elevers språkutveckling? 

7.1.1 Läraren som högläsare 

Som jag skrev i kapitel 6 så visade resultatet från observationerna att lärarna arbetade med 

högläsning på liknande sätt före och efter högläsningen, men under högläsningen fanns det 

saker som skiljde sig åt mellan lärarna. Anna läste med stor inlevelse, ändrade röstläge och 

gjorde till rösten när olika karaktärer sa saker i boken. Hon avbröt egentligen bara läsningen 

när hon uppmärksammade ord eller uttryck. Bea ändrade knappt röstläge, blev avbruten 

flera gånger under läsningen och kunde också stoppa läsningen för att diskutera ord, men 

även för att be eleverna vara tysta och lyssna. Därav var koncentrationen under 

högläsningen avsevärt bättre i Annas klassrum än i Beas klassrum. Cia nämnde i intervjun 

att hon ofta ändrar röstläge, gör till rösten, gestikulerar och byter plats. Dels för att göra 

läsningen mer intressant, men också för att fånga elevernas fokus. Som jag skrev i kapitel 3 

så belyser Fox (2001, 41) vikten av att läraren bland annat högläser med stor inlevelse, olika 
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tonlägen och röster samt har ögonkontakt med eleverna under högläsningen. Detta gör att 

eleverna upplever läsningen som mer intressant och fokuserar därför bättre.  

7.1.2 Gemenskap under högläsningen 

I kapitel 4 nämndes det att Heimer (2016, 17–19) menar att det är viktigt att eleverna är 

koncentrerade under läsningen för att de faktiskt ska utveckla sitt språk. I Beas klassrum var 

flertalet av eleverna inte koncentrerade, utan fokuserade istället på bilderna som visades på 

tavlan och småpratade med varandra så pass mycket att Bea fick avbryta läsningen och be 

eleverna vara tysta och lyssna. Däremot ansåg elevgrupp 2 att de lärde sig att lyssna och 

koncentrera sig genom att Bea högläste för dem. Detta är väldigt intressant, då jag upplevde 

att många elever i Beas klass inte var särskilt koncentrerade under högläsningen. Anna 

förmedlade däremot lugna och harmoniska högläsningsstunder, medan Bea kändes stressad 

och där stämningen inte heller var lika rogivande. Heimer (2016, 15) betonar hur viktigt det 

är att läraren visar hur njutningsfullt och glädjefyllt läsning är, vilket förmedlar ett 

läsintresse. Detta lyckades Anna med, vilket elevgrupp 1 verkade hålla med om då de tyckte 

att högläsningsstunderna var mycket mysiga och gjorde att de kände sig alldeles pirriga 

inför högläsningen. 

Som nämnt i kapitel 6 sa Cia under intervjun att hon upplevde att högläsning var ett 

bra tillfälle att tillsammans med eleverna samtala och reflektera över till exempel ords 

betydelser. Observationerna i Annas och Beas klassrum visade att båda lärarna stannade upp 

under läsningen för att bland annat diskutera och reflektera över ord eller uttryck. Körling 

(2012, 28–29) menar att högläsning handlar om att få dela upplevelser med andra och att det 

är genom språket som en gemenskap skapas. Detta då språket är viktigt för att kunna 

samtala och förstå andra, vilket är grunden i en gemenskap. Högläsning är en social aktivitet 

där lärare och elev samt elev och elev samspelar med varandra under högläsningen, om 

läraren stannar upp och låter eleverna reflektera och diskutera i samband med högläsningen. 

Vygotskij såg lärande ur ett socialt sammanhang och menade att kunskap och elevers 

utveckling av språket växer fram genom samspel mellan elever och mellan lärare och elev 

(Säljö, 2012, 185–197). 
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7.1.3 Lässtrategier 

I kapitel 6 skrev jag att det under intervjuerna med lärarna framkom att lärarna arbetar en 

del med olika lässtrategier såsom spågumman, detektiven och cowboyen. Det är lässtrategier 

som en läsande klass (2018) valt att benämna som olika karaktärer. Det framkom även under 

elevintervjuerna med elevgrupp 1 och visade sig före och under högläsningen vid 

observationstillfällena att lärarna arbetar med olika lässtrategier. Anna berättade under 

intervjun att eleverna brukar få förutspå vad boken handlar om genom att titta på omslaget. 

Mikkonen (2015, 50–56) menar att läraren på detta sätt skapar en positiv känsla inför 

högläsningen, då en förväntan och ett intresse för texten uppstår. Lärarna beskrev under 

intervjuerna att de använde sig av olika lässtrategier för att eleverna skulle lära sig att förstå 

texter bättre och dessutom komma ihåg olika texter. Elevgrupp 1 tyckte att de lärde sig att 

förstå texter bättre genom att använda sig av lässtrategier. Både Shanahan (et.al., 2010, 10–11) 

och Elwér (2017, 1) menar att det blir lättare för elever att komma ihåg texter samt att det 

utvecklar deras förståelse för olika texter om eleverna lär sig att använda sig av dessa 

medvetna handlingar som lässtrategier är. Som tidigare nämnt i kapitel 4 skriver 

Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006, 147) och Eckeskog (2013, 20) att en optimal 

högläsningssituation skapas när eleverna får utveckla deras förståelse för texter genom att 

använda lässtrategier, vilket kräver att läraren aktivt arbetar och visar hur dessa strategier 

kan användas.  

7.1.4 Egen läsning och ordförråd 

Samtliga lärare som intervjuades menade att högläsning introducerar eleverna för  

skriftspråket och är deras väg in till att läsa på egen hand. Eleverna får höra hur ord låter, 

samt hur meningar byggs upp. Som jag skrev i kapitel 4 menar Pihlgren (2017, 1–2) att det är 

genom högläsning som eleverna förstår hur språket är uppbyggt och hur det används. Det är 

också genom högläsning som eleverna utvecklas till att bli självständiga, läsande individer. 

Som nämnt i kapitel 6 sa Ella under intervjun att hon upplever att hon blir en läsande 

förebild för eleverna, då hon visar hur viktigt och roligt det är att läsa. Hultgren (2017, 5–6) 

håller med om att läraren genom högläsning blir en läsande förebild för eleverna, då läraren 

som läser högt visar hur en läsare gör. Alla elever kan oberoende av läsförmåga inkluderas i 

högläsningen (Jönsson, 2007, 10) och högläsning skapar också ett långvarigt intresse för 
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böcker och texter, enligt Dominkovic, (1984, 26), Hultgren (2017, 5–6) och Heimer (2016, 15). 

Detta för att eleverna blir inspirerade och imiterar vuxna i deras närhet. Eleverna blir också 

intresserade av att läsa på egen hand och därför är det viktigt att den vuxne visar hur 

njutbart och glädjefullt det är att läsa samt visar intresse för olika sorters böcker och texter.  

Samtliga lärare under intervjuerna menade på att högläsning påverkar elevernas  

ordförråd. Eleverna får lära sig nya ord, vad orden betyder samt hur de själva kan använda 

orden i olika sammanhang. Både elevgrupp 1 och elevgrupp 2 kände att de lärde sig nya ord 

samt ordens betydelse genom att deras lärare högläste för dem. Heimer (2016, 15) skriver att 

högläsning ger bra möjligheter för samtal om ord och ordens betydelse. Eleverna lär sig 

också hur orden är uppbyggda då orden uttalas tydligare vid högläsning än vid vardagliga 

samtal.  

7.1.5 Elevers språkutveckling hemifrån  

Som nämnt i kapitel 6 menade Anna, Cia, Disa och Ella att det finns en skillnad på elevers 

språkutveckling beroende på om eleverna blivit höglästa för tidigare eller inte. De elever 

som blivit höglästa för ansåg lärarna hade en bättre grundförståelse för ord, uttryck och 

texter, ett mer utvecklat ordförråd samt att de var mer intresserade av att läsa än elever som 

inte blivit höglästa för. Både Skolverket (2012, 12–14) och Cox Eriksson (2017, 2–3) skriver att 

barn som har ett stort intresse för språk, brett ordförråd och en god läsförståelse har mest 

troligt varit i kontakt med läs- och skriftspråket i tidig ålder. De har förmodligen också haft 

föräldrar som varit aktiva i barnets språkutveckling. Det finns dock en stor spridning på 

elevers språkliga utveckling när de kommer till skolan, beroende på hur mycket de vuxna i 

barnets närhet utmanat barnet att använda och utveckla sitt språk. Även PIRLS-

undersökningen från 2016, som nämndes i kapitel 3 (Skolverket, 2017b, 38, 43), visade att 

barn som blivit höglästa för hemma har påverkats positivt i deras språkliga utveckling, då de 

har bättre läsförståelse och större läsintresse än de barn som inte blivit höglästa för hemma.  
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7.2 Reflektion av metodval 

Om jag hade valt att genomföra en kvantitativ studie istället för en kvalitativ hade jag  

förmodligen fått in mer svar från både lärare och elever, vilket hade gjort att jag hade kunnat 

generalisera resultatet mer än vad jag kan göra nu. Däremot hade jag varken kunnat ställa 

följdfrågor eller undersöka hur lärarna faktiskt arbetar med högläsning. Eftersom syftet med 

denna studie var att undersöka om de deltagande lärare och elever anser att högläsning har 

betydelse för elevers språkutveckling samt hur lärare arbetar med högläsning i klassrummet, 

passade det bättre att använda sig av kvalitativa forskningsmetoder.  

Intervjuerna mellan lärare och elever skiljde sig mycket åt. Svaren från lärarna var 

tydligare och kopplade till den fråga som jag ställt. Några av eleverna svävade iväg på andra 

ämnen, vilket jag redan innan var medveten om att det kunde hända. Men med hjälp av mig 

och de övriga eleverna styrdes dessa elever tillbaka till frågan igen, så därför var det väldigt 

bra att eleverna intervjuades i grupp och lärarna en och en. 

Lärarna som observerades visste sedan innan om att jag skulle observera när de skulle 

högläsa och därför kom jag också dit och observerade vid tillfällen som läraren sedan innan 

planerat att högläsa på. Jag observerade som sagt tre högläsningstillfällen hos två lärare, men 

det är svårt för mig att veta om lärarna alltid gör och genomför högläsningen på det sättet 

jag såg eftersom jag var där vid så få tillfällen. För att få en bättre helhetsbild av hur lärarna 

arbetar med högläsning hade jag förmodligen behövt observera vid fler och längre stunder, 

vilket inte var möjligt i denna begränsade studie.  

7.3 Tillförlitlighet 

Som jag skrev i kapitel 5 menar Eliasson (2013, 16–17) att en studie som har hög validitet ska 

ha en tydlig koppling mellan det som undersöks och frågorna som ställs. Utifrån syftet med 

denna studie har därefter frågor till intervjuerna formulerats samt observationsschemat där 

det tydligt stod vad som skulle observeras skapats.  

Vid observationen var jag en deltagande observatör, som Eliasson (2013, 23) beskriver  

det som. Det innebär att jag var passiv under observationen och fokuserade på att iaktta och 

dokumentera de iakttagelser jag gjorde. Jag fyllde ingen funktion vid observationen och satt 

tyst och ensam längst bak i klassrummet. Det gjorde att observationerna uppnådde hög 

validitet, då jag enbart fokuserade på att observera det jag skulle.   
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Samma frågor ställdes vid samtliga intervjuer med lärare och elever, men såklart  

ställdes följdfrågor beroende på de svar som lärarna och elevgrupperna gav, vilket Punch & 

Oancea, (2014, 184–185) menar är typiskt för semistrukturerade intervjuer. Alla deltagare i 

studien har därav getts samma förutsättningar då intervjuerna utgått från samma 

intervjufrågor och observationerna från samma observationsschema. Intervjuerna 

dokumenterades genom anteckningar samt ljudinspelningar, vilket Eliasson (2013, 16) menar 

ökar reliabiliteten av studien. Detta för att intervjuerna i efterhand kan kontrolleras och 

lyssnas på igen. Studien är därav av hög reliabilitet då intervjuerna utgick från samma frågor 

och observationerna från samma observationsschema samt att intervjuerna spelades in och 

kunde lyssnas på igen i efterhand.  

Att generalisera en studie likt denna är dock väldigt svårt, vilket är viktigt att ha i  

åtanke. Detta för att jag hade begränsad tid på mig att genomföra studien samt att urvalet 

gjordes utifrån personliga kontakter och är lite för litet för att resultatet i studien ska kunna 

generaliseras i en större skala.  

7.4 Slutsats 

I kapitel 4 presenterades tidigare forskning inom högläsning och språkutveckling. Det 

resultat som framkommit genom observationer och intervjuer i denna studie och 

presenterats i kapitel 6 har många likheter från den tidigare forskningen. Genom 

observationerna visade det sig att lärarna arbetar på ganska skilda sätt under högläsningen. 

Den ena läraren läste med inlevelse, gjorde olika röster och fångade alla elever under 

läsningen. Den andra läraren läste med hög röst och relativt entonigt samt att många elever i 

klassrummet fokuserade på andra saker under högläsningen, vilket gjorde att läraren 

upplevdes vara stressad vid högläsningen. De högläsningsstunderna var inte optimala, då 

lärarens fokus låg på att få eleverna koncentrerade och lyssna på högläsningen, istället för att 

fokusera på elevernas språkutveckling.  

Under intervjuerna framkom det att både lärare och elever ansåg att elevernas språk 

utvecklades genom högläsning. Eleverna utvecklade bland annat sitt ordförråd, sin förståelse 

för ords betydelser och hur meningar byggs upp samt att grunden för deras egen 

läsutveckling läggs genom högläsning, då de får höra hur skriftspråket låter. Eleverna blev 

också mer intresserade av att läsa på egen hand genom högläsning eftersom läraren blev en 
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läsande förebild för eleverna samt att de fick uppleva olika typer av texter som inspirerade 

eleverna till att läsa på egen hand. Under observationerna och intervjuerna med både lärare 

och elever framkom det även att lärarna arbetade med olika lässtrategier för att elevernas 

förståelse för texter skulle utvecklas.   

 Eftersom både lärare och elever samt forskning menar på att högläsning utvecklar 

elevers språk är det tämligen märkligt att högläsning inte finns inskrivet i grundskolans 

läroplan. I förskolans läroplan kommer högläsning däremot att finnas med efter en 

revidering som görs sommaren 2019, vilket är ett stort framsteg. Dock utvecklas elevers 

språk även i grundskolan genom högläsning, vilket innebär att en revidering av läroplanen 

för grundskolan också skulle vara aktuellt. 

7.5 Vidare forskning och avslutande kommentarer 

Eftersom denna studie var begränsad och i mindre skala, vore det intressant att genomföra 

en studie där fler elevgrupper och lärare intervjuades samt att fler observationer 

genomfördes. Studien hade också kunnat genomföras på fler skolor och i andra delar av 

Sverige för ett mer generaliserbart resultat. Det hade också varit intressant att intervjua 

föräldrar, för att undersöka vilken betydelse som de anser att högläsning har haft för deras 

barns språkutveckling. 

En tanke som väcktes under studiens gång var att det vore intressant att ha haft två  

olika grupper av elever – en grupp där läraren aktivt arbetade med högläsning och en annan 

grupp där läraren aldrig arbetade med högläsning. I en sådan studie borde resultatet för 

elevernas läsintresse och motivation för läsning vara talande, då en effekt av högläsning som 

jag skrivit om i kapitel 3 är att elevernas läsintresse och motivation för läsning påverkas 

positivt av högläsning.  

Genom att jag fått genomföra denna studie känner jag mig om än mer säker på hur  

viktigt det är att arbeta med högläsning på rätt sätt i undervisningen. Det gör att elevernas 

språk utvecklas på många olika sätt samt väcker deras intresse för läsning och olika typer av 

texter. Det är något jag kommer ta med mig i min framtida yrkesroll och undervisning.  
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Bilaga 1 Brev till föräldrarna för godkännande 
 
 

Hej! 
Julia Cajonberg heter jag och läser mitt fjärde och sista år på Mittuniversitetet, 
där jag läser grundskollärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3.  
 
Jag skriver ett självständigt arbete om högläsning och för att det arbetet ska bli 
så bra som möjligt kommer jag att observera när Niklas högläser för klassen tre 
gånger under v.45. Jag kommer också att intervjua några elever, för att ta reda 
på vad de tycker om högläsning.  
 
I mitt arbete kommer eleverna självklart att vara anonyma, men under intervjun 
kommer jag använda mig av ljudupptagning för att jag på bästa sätt ska kunna 
bearbeta materialet. Det är endast jag som kommer lyssna på ljudupptagningen 
och den tas såklart bort när materialet är bearbetat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoppas att ditt barn vill intervjuas! 
 
 
Godkänner du att ditt barn får   Vill du intervjuas? 
intervjuas?  
 
JA  NEJ    JA  NEJ  
 
Underskrift av vårdnadshavare   Underskrift av elev 
 
 
__________________________  ________________________ 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till lärare  
 
Intervjufrågor till lärare 

- Hur länge har du arbetat som lärare? Vad är din utbildning? 
- Hur ofta högläser du för dina elever? Önskar du att du högläste mer ofta? Var-

för/varför inte? Hur länge läser du varje gång? 
- Vad brukar du vanligtvis högläsa för typer av texter? Vad är mest förekom-

mande? 
- Varför väljer du att högläsa? På vilket sätt tycker du att det är bra att högläsa 

för elever? 
- På vilket sätt kan högläsning gynna elevers språkutveckling tycker du? Mär-

ker du någon skillnad i din klass och i sådana fall hur?  
- Hur brukar högläsningen gå till? Vad gör du innan, under och efter högläs-

ningen?  
- Vad gör eleverna innan, under och efter högläsningen?   
- Hur tänker du då du väljer böcker/texter för högläsning? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor till elever 
 
Intervjufrågor till elever  

- Kommer du ihåg någon bok din lärare har högläst för dig? Varför kommer du 
ihåg just den? 

- Hur tycker du det känns när din lärare högläser för dig? Vad får du för 
känsla? 

- Brukar ni göra något speciellt innan din lärare högläser för dig? Vad gör ni 
då? 

- Vad brukar du göra under tiden din lärare högläser? Brukar din lärare säga åt 
dig vad du ska göra under tiden hen läser för dig? 

- När läraren har läst en text för er, vad brukar ni göra då? 
- När ni har läst klart en bok, brukar ni arbeta med boken då? Vad gör ni i såd-

ana fall?  
- Lär du dig något av att din lärare högläser för dig – i sådana fall vad?  
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Bilaga 4 Observationsschema 
Hur introducerar läraren boken och  

högläsningen? 

Vad gör eleverna under läsningen? 

Vad gör läraren under läsningen? Vad gör läraren efter läsningen? 

Vad gör eleverna efter läsningen? Hur är stämningen inför och under  

läsningen? 
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