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Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken funktion högläsning har i de lägre skolåren. Studien 

undersöker även om lärarna planerar sina högläsningsstunder samt hur mycket utrymme högläsningen får 

i klassrummen. Studien är kvantitativ med kvalitativa inslag och den utgår från lärarnas perspektiv. För att 

samla in empiriska data används en enkät som lärare får möjlighet att besvara online. I resultatet 

framkommer det att vila och språkutveckling är det som lärarna beskriver som högläsningens främsta 

funktioner. Det framkommer även att majoriteten av lärare inte planerar sin högläsning. De flesta lärare 

svarar att de även önskar att de högläste mer ofta än de 40–100 minuter per vecka som resultatet visar att 

de gör idag. 
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1 Inledning 

I forskningsartiklar och litteratur framkommer det att det finns en positiv syn på 

högläsning när den är effektiv. Om högläsningen däremot inte är effektiv kan den ha 

väldigt liten effekt på elevernas lärande och utveckling. Effektiv högläsning kännetecknas 

av samspelet mellan texten, den som läser högt och mottagarna. Damber, Nilsson, 

Ohlsson (2013:20) beskriver det som att pedagogen läser med barnen istället för att läsa, 

för barnen. Före, under och efter läsningen pågår en dialog mellan barnen, eller mellan 

barn och pedagogen. Det är genom dialoger och aktiviteter som barnen engageras, och då 

skapas förutsättningar för lärandet.   

 

Jag själv minns stunden då vår lärare bad oss plocka undan från bänkarna och sätta oss 

ner och bara lyssna. För mig var det en skön och rogivande stund, något jag längtade efter. 

Men hur använder sig lärarna av högläsning? Är högläsningen planerad och effektiv eller 

används den då tid finns över eller då eleverna verkar trötta?  

 

Under utbildningen har vi fått läsa om, och arbetat med olika metoder för högläsning. Vi 

har fått verktygen för att använda högläsning på ett effektivt och utvecklande sätt. Enligt 

Körling (2012:29) har högläsning en viktig roll i skolan för eleverna. Den ger eleverna 

något att tänka på och något att lyssna till, samt att högläsning utvecklar ett samspel med 

och i texterna.  

 

Forskning visar hur viktig högläsning är för barn och elevers språk-, kunskaps- och 

identitetsutveckling. Vi kan se att elevers läsvanor och läsfärdigheter har försämrats de 

senaste åren. Korrelerat med det visar forskning att vi högläser mindre för barn och elever 

idag än vad vi gjorde förr (Heimer, 2016:5). Forskningen visar även att välplanerad 

högläsning stödjer eleverna i deras språkutveckling (Lennox, 2013:387; Lane, & Wright, 

2007:669–670). Högläsning som är oplanerad har däremot väldigt liten effekt på 

elevernas lärande (Damber et al., 2013:20; Heimer, 2016:18–20). 

 

När jag har varit ute i skolor har jag fått uppfattningen att högläsningen ofta används då 

det finns tid över, eller då lärare märker att eleverna börjar bli trötta. Ofta innebär det att 

läraren läser ur en kapitelbok och eleverna är passiva lyssnare under högläsningen. Det 

verkar inte heller finnas någon planering för när högläsningen ska ske, hur mycket 

utrymme som högläsningen får i undervisningen eller vilken metod som ska användas. 

Högläsningen känns med andra ord väldigt spontan och oplanerad, och är därmed 

troligtvis ineffektiv för elevernas lärande. Det är därför jag har valt att undersöka vad 

lärare anser är högläsningens funktion i skolan.  

 

Studien riktar sig till lärare, blivande lärare och alla där ute som vill få en djupare 

förståelse för högläsningen och dess eventuella effekter.  

 

I det här arbetet innebär högläsning när en vuxen läser högt för barn. 
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1.1 Syfte 

Syftet med den här kvantitativa studien är att genom en enkätundersökning utgå från 

lärarnas perspektiv och undersöka vilken roll och funktion högläsningen har i 

undervisningen i de lägre åldrarna. 

1.2 Frågeställning 

- Hur stort utrymme har högläsning i skolan för de yngre åldrarna? 

- Vilken funktion anser lärarna att högläsningen har i klassrummet? 

- Förbereder sig lärare inför högläsningstillfällena? 

1.3 Disposition 

I detta arbete presenteras först aktuell forskning och teori. Därefter presenteras metod och 

urval för studien och även de etiska övervägandena tas upp. Resultatet presenteras med 

hjälp av diagram för att visualisera data för läsaren. Efter resultatet kommer en analys av 

resultatet med utgångspunkt till frågeställningarna i denna studie. Arbetet avslutas med 

en diskussion om studien där även metod diskuteras och implikationer för fortsatt 

forskning och didaktiska implikationer tas upp. Litteraturlista och bilagor hittas längst 

bak i arbetet. 
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2 Forskning och teori 

Den här studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Studien lyfter hur elevernas 

lärande kan utvecklas i samspel med andra under högläsningsstunderna, speciellt i de fall 

då högläsningen är strukturerad och planerad. Det sociokulturella har som utgångspunkt 

att vi människor är sociala varelser som lär oss i samspel med andra människor (Säljö, 

2016:89–102).  

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2016:94–102) förklarar att en grundidé i det sociokulturella perspektivet är att om 

en individ deltar i aktiviteter där en mer kunnig person är delaktig som stöd, så kan 

individen öka sin tankeförmåga i sociala sammanhang. Det sociokulturella perspektivet 

betonar att det är genom samspel med människor i individers omgivning som lärande 

sker. 

 

Chambers (2015:62–68) skriver om högläsning ur ett sociokulturellt perspektiv. Han 

beskriver det som att eleverna lär sig genom att härma den som redan kan och med tiden 

kan eleven ta över kunskapen helt och hållet. Kort sagt lånar läraren ut sitt kunnande till 

eleven. Vi kan därmed se det som att läraren har som uppdrag att göra en uppgift som är 

för svår för eleven möjlig. När läraren högläser en text som eleven inte kan tillägna sig 

utan högläsning så lånar läraren ut sitt kunnande menar författaren. Chambers (2015:68) 

anser att det bör räcka för att fastslå högläsningens roll i klassrummet. Även Säljö 

(2016:100–102) beskriver ett likande förlopp, där barnet först tar till sig, därefter tar över 

och slutligen gör till sitt eget. Barnet formas i samspelet med sin omgivning. Det är genom 

interaktion som barnet får möta uttryck och beteenden vilka barnet till slut tar till eget 

bruk. 

 

Säljö (2016:89) menar att människan lär och kan saker utifrån individens bakgrund av 

biologiska förutsättningar samt individens socialkulturella erfarenheter utifrån den tid 

individen lever i. Skriften är central i lärande eftersom att den ger oss möjlighet till att 

bevara och sprida vidare information och berättelser på ett sätt som inte är möjligt med 

det talade språket.  

 

Vygotskij, som anses som upphovsman till det sociokulturella perspektivet, ansåg att 

människan är en biologisk, social, kulturell och historisk varelse. Lärande och utveckling 

kan då förstås genom att förstå vilken roll dessa fyra aspekter har i människans liv och 

hur de samverkar (Säljö, 2016:91). Säljö fortsätter förklara att människans förmågor, 

sociala och intellektuella, inte bestäms utifrån biologiska förutsättningar utan människan 

kan utvecklas och människan kan använda redskap. Säljö (2016:93) hävdar att det 

mänskliga språket är det viktigaste redskapet vi människor har. Språket ger oss möjlighet 

att beskriva, tolka och analysera världen. Vi är sociala varelser, vi lär oss saker ifrån 

aktiviteter och i samspel med andra människor. Aktivitet kan därmed ses som avgörande 
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för både utvecklingen och lärandet. Vidare skriver författaren att människor är under 

ständig utveckling och vi blir aldrig färdiga. Vi människor tar hela tiden till oss kunskaper 

från varandra (Säljö, 2016:100–101). Säljö (2005:41) förklarar att Vygotskijs idé är att 

språket först är en resurs vi använder för att kommunicera med andra människor och 

därefter en resurs vi använder för att kunna tänka. 

 

Heimer (2016:24) menar att nyckeln till barns språk- och kunskapsutveckling är i det 

sociala samspelet med en vuxen men även med andra barn. Där inbegrips att läsa 

tillsammans med andra, engagera barnen i både samtal och aktiviteter kopplade till 

högläsning och för att på så vis skapa en förutsättning för lärande. Lindö (2009:19–21) 

beskriver det sociokulturella perspektivet som att fokus ligger på att studera hur vuxna 

och barn tillsammans skapar en kontext som påverkar barnets utveckling. Barnet lär sig i 

samspel med andra att tänka, lösa problem, tala och erövra världen. När vuxna och barn 

tillsammans utforskar något som de har ett genuint intresse för så är det den bästa 

utgångspunkten för språkande och lärande. Vidare menar hon att det är i de gemensamma 

upplevelserna som lärare och elev tillsammans utforskar och utvecklas. Varje barn kan 

med hjälp av en vuxen, eller annan kunnig person klara mer än vad barnet kan på egen 

hand. Det barnet kan göra tillsammans med någon idag kan barnet göra på egen hand 

imorgon, det kallas den proximala utvecklingszonen. Hon menar att den som lyssnar på 

högläsningen inte nödvändigtvis behöver förstå allt, men att lyssnaren kan klara en 

mycket svårare text när det är någon som högläser den (Lindö, 2005:18:50:56, 2009:33). 

2.2 Varför högläsning? 

Det var en gång en förälder som rådfrågade Albert Einstein om hur man får ett intelligent 

barn. Einstein ska ha svarat att man då måste läsa för barnet. Då kom frågan hur man får 

ett ännu intelligentare barn, och då svarade Einstein att man ska läsa ännu fler böcker för 

barnet. Föräldern var inte nöjd och ville veta vad man mer kunde göra och Einstein 

svarade ”läs ännu mer” (Körling, 2012:53). Om historien ovan är sann är inte 

betydelsefullt menar Körling (2012:53). Hon anser att högläsningen ger så mycket i 

barnens språkutveckling och livskänsla att hon brukar använda historien för att inspirera 

andra att högläsa för barn (ibid.). 

 

Det är viktigt för barn att få lyssna då en vuxen läser högt. Det ger barnen upplevelsen av 

en förtrollad värld med berättelser och ramsor, något som alla barn bör få möjlighet att 

uppleva innan den formella läsundervisningen påbörjas. När en fantastisk historia läses 

högt upptäcker barnen att ord är lättare att förstå, barnens ordförråd byggs upp, flödet och 

grammatiken i språket blir mer bekant (Fox 2013:4). En längtan för att kunna läsa och 

skriva tänds för barnet under högläsningen, barnet får en inre lust och motivation för att 

lära sig (Fox, 2010:16–17). Heimer (2016:16) menar att fröet till all läsning är högläsning. 

Hon anser att fokus bör ligga i att väcka barnens nyfikenhet för böcker och ge barnet 

möjlighet att känna lust till läsning och uppleva vad läsning är. Körling (2012:35) lyfter 
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kreativiteten som högläsningen bidrar till, där eleverna får fantisera och lyssna, de får 

möjlighet till att skapa inre bilder och att reflektera. Hon menar att högläsningen bjuder 

in eleverna till att påverka och påverkas. 

 

År 2012 publicerades Läsandets Kultur, en utredning som Kulturdepartementets 

Utredningsgrupp genomfört. I den lyfter de att det inte är tillräckligt för elever att läsa på 

egen hand, utan eleverna måste få stöd i sin läsförståelseträning i form av högläsning 

(SOU, 2012:85).  Även Chambers (2015:64) håller med om att det är nödvändigt att läsa 

högt för barnen för att de ska kunna bli läsare. En lärare som inte högläser för barn är 

inkompetent, och att tro att högläsning bara behövs i de lägre åldrarna är ett stort misstag. 

Högläsning är gynnsamt för både yngre barn och äldre barn och bör följa med under hela 

skoltiden (ibid.). Fox (2010:30) poängterar att högläsning är undervisning. Författaren 

skriver vidare att barn blir allmänbildade av högläsning, ju mer högläsningen barnet får 

desto större erfarenheter kommer de att få av världen. Fox (2010:23) förklarar att barnens 

hjärnor vässas om vi läser högt för dem och även pratar om det vi läser. Högläsningen 

hjälper barnen till att lättare uttrycka sig. Barnens förmåga att kunna koncentrera sig 

under en längre tid utvecklas, deras logiska tänkande utvecklas och det i sin tur hjälper 

dem att lösa problem. Högläsning är allmänbildning (Fox, 2010:86). Även Heimer 

(2016:8) lyfter högläsningen som ett viktigt steg i allmänbildningen där barnens 

förställningar om verkligheten och fiktionen utmanas och påverkas. Högläsningen kan 

dock inte enbart innebära att läsa en text och svara på frågor som finns i texten även 

samtalet måste finnas där (Heimer, 2016:8). Körling (2012:45) poängterar att högläsning 

inte är resurskrävande. Det viktigaste är att läraren själv förstår hur betydelsefull 

högläsning är för elevernas lärande och även deras välmående. Hon menar att vi måste ha 

tillit i vår högläsning och förstå att lärandet är långsiktigt. 

 

Högläsningen är speciellt betydelsefull för de barn och unga som inte läser skönlitteratur 

på egen hand, och de blir fler och fler. Barn med skriv- och lässvårigheter, barn som har 

ett annat modersmål, samt barn som inte har språkstimulerande hemmiljöer gynnas 

speciellt av högläsning betonar Lindö (2005:16). Lindö (2009:169) är övertygad över att 

om barn från en låg ålder hade vuxna runt omkring sig som högläser dagligen för barnen 

så skulle vi inte ha så många barn med skriv- och lässvårigheter i skolan. 

2.2.1 Läsförmåga och språkutveckling 

I Lindö (2005:22) går det att hitta PISAS definition av Reading literacy som Ulrika 

Jakobsson har översatt, den definitionen lyder citerat: 

 

Att ha läsförmåga innebär att förstå, kunna använda och reflektera över skriven 

information utifrån en rad syften. Det innebär att kunna vara aktiv under läsningen, 

interagera med texten och utvinna en mening ur den… 
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Forskning runt om i världen visar att barn som fått lyssna på högläsning regelbundet har 

lättare för att lära sig läsa (Fox 2013:4; Lane & Wright, 2007:668–669). Högläsning 

bidrar till att stimulera barnens språk. Barnen utvecklar sitt ordförråd och får bättre 

förståelse för hur texter är uppbyggda (Heimer, 2016:16–17). Wiseman (2011:438) lyfter 

högläsning som ett viktigt pedagogiskt verktyg i klassrummet där högläsning ger 

möjlighet för elever att utveckla sin läsförmåga. Det finns en stark positiv 

sammankoppling mellan högläsning och elevers skolresultat, läsförmåga samt deras 

intresse för läsning och skrivning (Lane & Wright 2007:674; Lennox, 2013:382). Kindle 

(2009:202) skriver att själva högläsningsstunderna har visat sig vara en effektiv motor för 

att utveckla ordförrådet för barn, men att läraren måste optimera sina metoder för 

språkutvecklingen utan att samtidigt ta ifrån barnen nöjet med högläsningen. Vidare 

skriver hon att högläsning för barn får igång barnens muntliga språk och även deras tidiga 

läsförmåga. Heimer (2016:16) och Kindle (2009:202) förklarar att högläsning utsätter 

barnen för bokspråk, ett språk som är rik på ord som barnen inte möter i vardagen och 

som ofta innehåller många beskrivande ord. Fox (2010:21–22) håller med om att barnen 

får ett mer nyanserat språk och lär sig nya uttryck och formuleringar genom högläsningen. 

Hon menar att barnens förmåga att uttrycka sig muntligt utvecklas. 

  

Fox (2013:5) skriver om en studie som gjordes i Australien 2012. Den visar att barn som 

fått högläsning i hemmet, innan barnet kom till skolan, klarade sig mycket bättre i de 

nationella proven i läskunnighet än barnen som inte hade fått högläsning i hemmet. 

Liknande uppfattning har Lawson (2012:263–264) som anser att läsningen blir bättre hos 

barn som fått höra högläsning, men även att barns möjlighet att gå tillbaka i sina minnen 

för att associera olika slags känslor blir starkare. Heimer (2009:17) skriver att vi genom 

högläsning ger barnen en inblick i världen, med både glädje, sorg, kunskap och olika 

människors livsvillkor, hon menar att vi ser världen med andra ögon vilket bidrar till att 

lära känna oss själv, utveckla vår empati och vår egen identitet. Wiseman (2011:432) 

menar att högläsning medverkar till att utveckla ett mer komplex tänkande och lärande 

eftersom att eleverna blir ansvariga för att skapa mening till texten och bidra med sina 

läsförmågor i klassrummet. Körling (2012:6:18) förklarar att ett barn som får höra 

högläsning lär sig att det finns ord som symboliserar mening. Med högläsning kommer 

också formen, orden, begreppen, grammatiken, gemenskapen och intresset för 

skriftspråket.  

 

Santoro, Chard, Howard & Baker (2008:397) menar att genom att samtala om texten ökar 

elevernas ordförråd och ordförståelse.  Kindle (2009:203) påpekar att metoden för 

högläsningen är betydande för att ordförrådet ska utvecklas. Författaren lyfter 

högläsningsmetoder som uppmuntrar barns deltagande som mer effektiva än ordagranna 

avläsningar, där läraren läser texten och eleverna är passiva lyssnare. Enkelt uttryckt, 

sättet som böcker delas med barn är betydelsefullt för vilket lärande barnen får ut av 

böckerna och högläsningen. Effektiv högläsning kännetecknas av en lärare som fördelar 

ordet. Under högläsningen väver läraren in frågor och läraren eller elever förklarar även 
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ord under läsningen samt skapar en konversation mellan barnen, texten, och läraren själv 

(ibid.). Även Lennox (2013:382) understryker att högläsning med samtal och frågor länge 

har erkänts som en väg för att utveckla läsförmågan hos barn.  

 

Fox (2010:18) tror att om vuxna förstod de inlärningsfördelar och den glädje som 

högläsning medför för samtliga inblandade, skulle vi genom att läsa minst tre sagor om 

dagen förmodligen kunna utplåna analfabetismen. 

 

2.2.2 Läsförståelse 

Heimer (2016:26–27) beskriver att läsförståelse handlar om hur läsaren gör när den 

försöker förstå innehållet i en text. Hon menar att det krävs ett samspel mellan läsaren 

och texten. Heimer (2016:27) förklarar att ingen forskare ännu har lyckats formulera en 

modell som täcker alla delar inom läsförståelsen. Samtidigt berättar hon att på många 

skolor arbetar många lärare med Lori Oczkus fyrstegsmodell. Den består av de fyra 

karaktärerna: spågumman, hon som förutspår vad som ska kommer att hända, Nicke 

Nyfiken som ställer frågor, Fröken detektiv som klargör otydligheter och Cowboy-Jim 

som använder sitt lasso för att fånga in de viktigaste. Varje karaktär ska ses som en egen 

strategi i läsförståelsen och alla är lika viktiga. Läraren börjar med att introducera en av 

de fyra personerna åt gången. Målet blir att slutligen kunna kombinera de olika 

strategierna under högläsningstillfällena (ibid.).  

 

Santoro et al., (2008:398) presenterar forskning som visar att effektiv högläsning bidra 

till en utvecklad läsförståelse hos eleverna. Högläsning bygger även upp språkkunskaper 

och utvecklar elevernas förmåga att lyssna. I deras egen studie som genomfördes 

framkom i resultaten att högläsning förbättrar förståelsestrategier och att samtal om texten 

förbättrar elevernas resultat i läsförståelse. Eleverna som fick mer högläsning visade 

högre nivåer av förståelse, ett större ordförråd och de hade en högre kvalitet då de själva 

skulle återberätta något. Deras studie visade även de elever som får mer högläsning kunde 

föra samtal med mer djup och metakognitiv medvetenhet (ibid.). 

 

Heimer (2016:26) lyfter forskning som gjorts de senaste 30 åren. Den forskningen visar 

att om barn får undervisning i läsförståelse så ger den en positiv effekt på barnens 

förståelse av det de läser. Hon förklarar att läsförståelse är komplicerat och att om barn 

inte får undervisning i sin läsförståelseutveckling så finns risken att de blir läsare som 

läser på ytan och inte mellan eller bortanför raderna.  

 

Chambers (2015:146) menar att om en grupp elever får lyssna på högläsning och samtala 

om texten tillsammans bidrar det till att eleverna når fram till mer kunskaper, insikter och 

förståelse av boken än vad eleverna hade lyckats med på egen hand. Ingen elev har förstått 

och upptäckt allt i textens handling men tillsammans får alla dela sina upptäckter och 

förståelsen blir djupare. 
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2.2.3 Gemenskap 

Fox (2013:6) uttrycker att högläsning skapar en känsla av gemenskap i klassen, eftersom 

eleverna upplever samma delade glädje genom att lyssna på samma historia. Hon menar 

att det leder till en familjär känsla i klassrummet. Körling (2012:35) menar att elever som 

ännu inte lärt sig läsa kan känna delaktighet tillsammans med klassen genom 

högläsningen. Körling (2012:45) förklarar att kontakten och samhörigheten stärks genom 

att klassen lyssnar tillsammans och är i samma berättelse. Chambers (2015:71) anser att 

den sociala sammansvetsande funktion som högläsningen har också är en av de viktigaste 

aspekterna för högläsning. Han förklarar att eftersom att det är en gemensam upplevelse 

så blir alla som lyssnar en del av gemenskapen. Även Körling (2012:29) lyfter att 

högläsningen har en väldigt betydelsefull roll i elevernas delaktighet som inte får 

underskattas. Körling (2012:31) tipsar om dagens teknik som gör att vi kan åskådliggöra 

för hela klassen vad vi läser, och på så vis är ett bra sätt att skapa gemenskap i 

klassrummet. 

 

2.3 Planerad eller oplanerad högläsning? 

Högläsning handlar om så mycket mer än att bara läsa högt för någon. Körling (2012:55) 

beskriver det som att högläsning är en gemensam lärandeprocess där texten, mottagaren 

och den högläsande ingår i ett samspel. Damber (2015:272) förklarar att om läraren 

högläser för barnen utan framförhållning, planering eller samtal har den högläsningen 

föga effekt på barnens språkliga utveckling. 

 

2.3.1 Välplanerad högläsning 

Forskning har visat att högläsning som enbart läses högt utan någon planering eller samtal 

om innehållet har väldigt liten effekt av barnens begreppsutveckling och tidiga språkliga 

utveckling (Damber et al., 2013:20; Heimer, 2016:18–20). Lane & Wright (2007:669) 

menar att om läraren har en planering med boken så kan många lärandemål nås vid ett 

högläsningstillfälle. Damber et al. (2013:20–21) skriver att bristen på effekter kan hänga 

samman med att pedagogerna inte läser med barnen utan för barnen. De menar att det bör 

finnas aktiviteter som bjuder in barnen till att använda och upprepa nya ord och begrepp 

och därmed göra de till sina egna.  

 

Kindle (2009:209) anser att för att högläsningen ska bli effektiv så kräver den samma 

framförhållning som lärare har för andra lektioner. Även Santoro et al., (2008:407) lyfter 

fram att för att kunna påverka elevernas lärande måste högläsningen planeras noggrant. 

Det håller även Lennox (2013:387) med om, och menar att välplanerad högläsning är en 

av de viktigaste aspekterna för att stödja barns språkutveckling och barns sätt att se på 

världen. Även Lane, & Wright (2007:669–670) anser att om högläsningen är strukturerad 
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och planerad, och därmed effektiv, ger den eleven ett bredare ordförråd och elevens 

tänkande utvecklas. Heimer (2016:8) skriver att, för att på allvar påverka barnens 

föreställning om både verkligheten och fiktionen så krävs planerade högläsning. Hon 

förklarar att högläsningen inte enbart kan innebära att läsa en text högt och svara på frågor 

som finns i texten. Lennox (2013:383) menar att en kompetent lärare har en avgörande 

roll i hur mycket lärande som sker under högläsningen, och att en välplanerad lektion 

ökar lärandet.  

 

Heimer (2016:18) och Lindö (2005:50) skriver att högläsningen måste få ta plats och att 

läraren måste skapa utrymme för högläsningen. Heimer (2016:18) anser att det är viktigt 

att en vuxen läser högt varje dag och det bör vara planerad högläsning. Genom att planera 

högläsningen är risken mindre att den faller bort. Efter högläsningen bör textinnehållet 

bearbetas annars är det inte nämnvärd effekt på barnens språkutveckling. Hon poängterar 

att högläsningen aldrig ska väljas bort för att tid saknas, utan högläsningen bör alltid 

prioriteras. Däremot tydliggör hon att om eleverna vill ha ytterligare högläsning under 

dagen kan det även förekomma spontan högläsning. 

 

Lindö (2005:55) anser att läraren inför högläsningen bör ha läst texten själv, inte bara en 

gång utan flera gånger för att på så sätt förbereda sig inför högläsningen. Hon skriver att 

högläsningen handlar om mycket mer än att bara läsa högt. Det är genom högläsningen 

som vuxna ger barn en väg in i böckernas värld. Den vuxna ger då möjlighet till stimulans 

av intellekt, känsla och fantasi, men då måste den vuxna vara väl förberedd för 

högläsningen. Även Kindle (2009:209) anser att tid bör läggas ner på att välja en bok och 

sedan läsa boken. Läraren bör redan vid valet av bok ha ordförråd och samtal i åtanke för 

det ger läraren möjlighet att planera sin undervisning kring detta. 

 

2.4 Högläsningens delar 

Högläsning introducerar barnen in i läs- och skrivkulturen. Det är viktigt att ge både tid 

och utrymme till högläsningen. Barnen behöver få vara aktiva, känna delaktighet, glädje 

och engagemang under högläsningen (Heimer, 2016:7). 

2.4.1 Högläsningen bör vara interaktiv 

Lennox (2013:382) förklarar begreppet interaktiv högläsning med att det innebär ett 

tillfälle då någon högläser för någon eller några som lyssnar. Högläsaren delar 

maktbefogenhet med lyssnarna och de får vara aktiva och delaktiga. Tiden innan, under 

och efter högläsningen utnyttjas då strategier redogörs och samtal med och mellan de som 

lyssnar pågår (Lennox, 2013:382; Wiseman, 2011:432).  Wiseman (2011:437) beskriver 

vidare interaktiv högläsning som en form av högläsning då det skapas en plats där 

berättelsens mening formas genom samtal med eleverna. Under högläsningen får eleverna 

möjlighet att diskutera litteraturen på ett sätt som utgår från att deras styrkor och deras 

kunskaper utvecklas. Damber et al. (2013:20) menar att barnen får kunskaper om olika 
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berättelsestrukturer och förståelsestrategier genom interaktiv högläsning. De förklarar att 

det i sin tur bidrar till att barnen utmanas och utvecklas ytterligare i sitt lärande. Lennox 

(2013:382) presenterar forskning som visar att interaktiv högläsning är viktigt då det ger 

möjlighet till rika och meningsfulla tillfällen där lärande sker. Möjligheterna för läraren 

att föra en dialog före, under och efter är stora vid interaktiv högläsning. Genom att föra 

dialoger före, under och efter aktiveras och engageras eleverna, samtal förs elever emellan 

och eleverna utbyter idéer och olika perspektiv. Lärares syfte blir att bygga vidare genom 

att använda sig av elevens idéer och perspektiv för att behålla fokus på texten och 

expandera innehållet på ett sätt som stödjer och förbättra språket och tänkandet (ibid.).  

 

2.4.2 Samtal och frågor 

Högläsningstillfällen bör involvera öppna, aktiva och meningsfulla utbyten i gruppen 

menar Lennox (2013:382–383). Den som högläser ställer öppna frågor till eleverna, vilket 

utvidgar elevernas språk och tänkande. Interaktiv högläsning utmanar eleverna att 

använda och öva på språket genom att skapa mening av det de hör. Eleverna förmedlar 

sina egna tankar och åsikter. Det i sin tur möjliggör djupare bearbetning av språket för 

eleverna och därmed en bättre förståelse (Damber et al., 2013:20; Lennox, 2013:385). 

Interaktiv högläsning skapar även ett utrymme där händelser konstrueras och diskuteras 

i klassrummet. Därmed får eleverna möjlighet att svara på frågor och att få frågor 

besvarade om litteraturen, vilket i sin tur utvecklar elevens styrkor och kunskaper 

(Wiseman, 2011:434–435). Forskning visar att om eleverna får möjlighet till att samtala 

tillsammans med lärare eller klasskamrater om texten som de har läst så ökar deras 

förståelse av innehållet och texten. När läraren ställer frågor kring högläsningen så 

utvecklas barnens ordförråd (SOU, 2012:85) och läraren har även lättare att hålla barnen 

engagerade under högläsningen genom att väva in frågor (Lane & Wright 2007:673). 

Santoro et al., (2008:397) menar att det är viktigt att redan i de tidiga åren prata om 

strukturerna i de berättande texterna och träna på att återberätta det lästa. Läraren finns 

som stöd när eleverna diskuterar vem berättelsen handlar om, vad som hände i början, i 

mitten och i slutet.  

 

Det är viktigt att lärare uppmuntrar eleverna att använda sina erfarenheter för att utveckla 

en förståelse för texten (Lane & Wright 2007:673). Läraren har likaså en viktig del i att 

göra så alla barn känner att de vågar uttrycka sin åsikt under samtalet. Om ett barn känner 

att de inte kan eller får ta del i samtalet kan det leda till att barnet inte lyssnar eller deltar 

(Damber et al., 2013:81). Genom att ge barnen möjlighet till att vara delaktiga i samtal så 

utvecklas också barnens förmåga till textrörlighet. Barnen använder sedan sådant som de 

fått höra från texten för att skapa en förståelse för det som kommer senare (Damber et al., 

2013:20). 

 

Det är i samtalen som barnens förståelse, tolkning och upplevelse av bokens innehåll 

fördjupas. De får möjlighet till att ta del av andra barns tankar och även uttrycka sina 
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egna. I samtalet utvecklas förmågan att berätta, lyssna och samtala (Heimer, 2016:17; 

Lindö, 2009:243–245). Lundgren & Damber (2015:20) förklarar att barnens deltagande i 

aktiviteter och samtal i samband med högläsningen skapar en god förutsättning för barnen 

att möta ett språk som är bortför vardagens språk, de kallar det ett skolspråk. 

 

Lindö (2005:7) skriver att strukturerade boksamtal är ovanliga i svenska skolan. Men 

eleverna har ett behov att lära sig att tala om texter, dela tankar om förståelsen samt 

samtala om innehåll och struktur. Lawson (2012:269) framhäver att barnen, precis som 

vi vuxna, inte alltid känner att bokens sista ord innebär slutet. Barnen har ett behov av att 

få bearbeta de känslor som de känt och på så vis skapa mening av berättelsen och få sitt 

avslut. 

2.4.3 Lärarens engagemang 

SOU (2012:62) lyfter vikten av lärarens engagemang inom skolan och menar att det har 

större betydelse än klassernas storlek. I en skolmiljö med engagerade lärare lyckas 

eleverna. Den viktigaste faktorn för elevernas läsinlärning är dels en strukturerad 

undervisning, men också en hög kompetens hos lärarna. Lindö (2005:56) skriver att det 

är viktigt att läraren är engagerad vid högläsningen då eleverna påverkas av lärarens 

engagemang. Kindle (2009:209) menar att även lärarens attityder och entusiasm för 

högläsning påverkar effektiviteten och vilket lärande som sker. Fox (2010:18) håller med 

om att lärarens entusiasm och attityd påverkar, och beskriver det som att läraren inte får 

betrakta högläsning som något som måste ske för att det är bra för barnet. Hon menar 

istället att läraren bör vara så engagerad och tycka att det är så roligt att språkutvecklingen 

kommer på köpet. Lennox (2013:383) framhäver att det finns bevis som stödjer 

högläsning i praktiken, men det som kan påverka effektiviteten av högläsning är lärarens 

pedagogiska kunskap men att även hur läraren förmedlar boken kan öppna eller stänga 

lärandetillfällen. 

 

2.4.4 Plats och tid 

Fox (2010:104) anser att miljön där högläsning ska ske bör omringas av böcker. Lindö 

(2009:162) beskriver det som att böckerna ska vara i barnens höjd och välexponerade, det 

ska finnas en inbjudan som säger, kom in i läshörnan. Heimer (2016:19) och Damber et 

al., (2013:82) anser att högläsningen bör få ha en lugn och trygg miljö där eleverna får 

sitta bekvämt under stunden. Heimer (2016:19) förklarar att om högläsningen blir 

avbruten eller störd så är det svårt att hitta tillbaka till den magi man byggt upp. Även 

Damber et al. (2013:82) håller med om att koncentrationen blir störd om det är mycket 

spring. Genom att skapa en rutin runt högläsningsstunden kan den bli mer effektiv, lärorik 

och meningsfull (Lane & Wright, 2007:670). Att det finns regelbundna rutiner kring 

högläsningen håller även Fox (2010:26) med om och menar att eleverna då kan känna sig 

trygga. Chambers (2015:27) skriver att genom att ha en speciell plats där högläsning sker 

så blir det lättare för eleverna att koncentrera sig på boken och innehållet. Damber et al. 
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(2013:82) föreslår att olika slags ritualer kan förmedla ett lugn i gruppen, exempelvis kan 

det vara en speciell läsarhatt eller en ramsa eller något annat som fungerar för gruppen. 

 

Damber et al. (2013:82) skriver att högläsning ofta sker då barn är som mest hungriga 

eller mest trötta. Då blir högläsningens syfte att verka lugnande på barnen och de 

utvecklar inte deras språk nämnvärt. Damber (2015:270) upptäckte i sin studie att 

högläsning ofta sker i samband med mat eller så kallad läsvila. Studien visade även att 

högläsningen sker en gång per dag och är mellan 5–10 minuter lång (Damber, 2015:268). 

Heimer (2016:19) menar att det inte är något fel att läsa före varken vila eller mat, men 

då måste läraren vara medveten om att syftet inte är språkutvecklande, utan syftet är att 

verka lugnande på barnen. Därmed måste läraren komma ihåg att prioritera högläsning 

där tankar väcks, inspirerande samtals förs och eleverna språkutveckling stimuleras.  För 

att det ska ske måste barnen vara både pigga och uppmärksamma för då har de möjlighet 

att fokusera. Författaren anser även att det är viktigt att ge både tid och utrymme för 

högläsningen då det är en sådan viktig del i barnens språkutveckling. Lindö (2005:50) är 

övertygad om att högläsningen har ett så stort värde att det är absolut nödvändigt att ge 

utrymme för högläsningen, inte bara i de lägre åldrarna utan under hela skoltiden. Körling 

(2012:48) anser att om högläsning sker dagligen så får barnen tränas att höra på språkets 

struktur och uppbyggnaden av olika texter, hon menar att de får höra skriftspråket. 

 

2.4.5 Bokens betydelse 

Bokvalet som läraren gör vid högläsningen är väldigt viktigt (Lane & Wright, 2007:669). 

Böckerna som läraren väljer bör engagera barnen för då ökar både barnens motivation 

och deras uppmärksamhet (Kindle, 2009:202; Lane & Wright, 2007:669). Det i sin tur 

ökar sannolikheten för att nya ord lärs in. Det är också lärarens uppgift att välja böcker 

med ordförråd i åtanke (Lane & Wright, 2007:669). Böckerna ska väljas omsorgsfullt och 

de ska hålla för många omläsningar, för det är genom upprepning som barnet lär sig 

(Heimer, 2016:21). Läraren bör läsa igenom boken innan högläsningen påbörjas (Lindö, 

2005:55). Lärarens vetskap och planering utifrån bokens innehåll kan leda till att många 

lärandemål nås genom högläsning, med andra ord kan effektiv högläsning spara tid (Lane 

& Wright, 2007:669). Kindle (2009:209) skriver att läraren bör välja ut ord i förväg och 

planera högläsningstillfället baserat på de orden. Heimer (2016:23) ger hänvisningen att 

vid val av bok är en bra utgångspunkt att barnen bör förstå ca 90% av ordförrådet i boken. 

Lindö (2005:56) poängterar att även lärarens eget engagemang och förhållningssätt till 

boken är viktigt, det påverkar barnen. Därför är det viktigt att läraren väljer en bok som 

engagerar hen. Chambers (2015:198) beskriver det som att innan vi kan ha samtal om en 

bok måste vi ha läst den, för att läsa boken innan måste vi ha valt en bok. Boken vi väljer 

innehåller förutsättningarna för samtal, språk, bilder och minnen, så valet av bok är en 

väldig viktig uppgift.  
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2.5 Hur ser det ut idag? 

Undersökningar visar att vi högläser mindre än förr och att läsförmågan har sjunkit 

drastiskt (Heimer, 2016:12; Körling, 2012:6). Samtidigt har det under 2000-talet 

publicerats flertalet studier om hur viktig högläsning är för barnen för det tidiga mötet 

med skriftspråket (Lane & Wright, 2007:668). Att exponera eleverna för olika genrer 

hjälper eleverna att förstå hur olika sorters texter är uppbyggda, det vi kan se idag är att 

lärare ofta smalnar ner valet av böcker till enbart sagoböcker (Lennox, 2013:383–384). 

Vi kan se en negativ utveckling i läsförståelse och även för intresset för läsning i Sverige 

(SOU, 2012:39). 

  

Fox (2013:4) förklarar att det finns skilda meningar där en del anser att högläsning är 

slöseri med tid i dagens samhälle då mycket fokus läggs på att utveckla läs- och 

skrivförmågorna. Tittar vi på forskning från stora delar av världen uppmärksammas det 

att elever som högläses för regelbundet har lättare för att lära sig läsa och eleverna gör 

det med en mer positiv inställning. Den negativa inställningen kommer dels från protester 

om en redan fullsatt läroplan där högläsning anses vara något lyxigt. Den negativa 

inställningen hörs speciellt i skolor där en stor del av eleverna kommer från en låg 

socioekonomisk bakgrund, eller där eleverna har ett annat modersmål eller någon form 

av funktionsnedsättning (ibid.) 

 

Damber (2015:274) lyfter en studie som gjorts i 39 förskolor. I studien går det att se ett 

mönster där högläsningen ofta blir lidande och ställs in då andra aktiviteter behöver 

uppmärksamhet. Däremot fortsätter arbetet med andra språkövningar. Författaren menar 

att det går att tolka det som att högläsning är lägre klassat än andra ämnen. 

 

Undersökningar visar att i skolan är läsningen ofta inriktad på formell färdighetsträning. 

Många av texterna eleverna möter är från läroböcker och uppgiftsmaterial som läraren 

själv har producerat. Samtalen om texters innehåll, elevers tolkningar och elevers 

erfarenheter är förhållandevis sällsynt förekommande (SOU, 2012:88). Vi kan däremot 

anta att alla vuxna svenska har en grundläggande läsförmåga. Att ha en grundläggande 

läsförmåga innebär dock inte att man har en tillräcklig stor läsförmåga för att kunna ta sig 

an avancerade texter på ett fullgott sätt (SOU, 2012:49). 

2.6 Sammanfattning 

Litteratur lyfter hur barns lärande kan utvecklas under högläsningen om högläsningen är 

planerad och strukturerad. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Lindö 

(2009:19–21) förklarar att det sociokulturella perspektivet utgår från samspelet mellan 

hur vuxna och barn skapar en kontext tillsammans och därmed utvecklas barnet.  

 

Lennox (2013:387) förklarar att planerad högläsning är en av de viktigaste aspekterna för 

att stödja barns språkutveckling. Det finns en stark positiv sammankoppling mellan 
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högläsning och elevers skolresultat, läsförmåga samt deras intresse för läsning och 

skrivning (Lane & Wright 2007:674; Lennox, 2013:382). Santoro et al., (2008:398) 

presenterar forskning som visar att effektiv högläsning bidra till en utvecklad läsförståelse 

hos eleverna. Körling (2012:45) förklarar att samhörigheten stärks i klassen genom 

högläsning eftersom alla lyssnar tillsamman på samma berättelse. 

 

För att högläsningen ska vara effektiv och språkutvecklande bör den vara planerad. 

Damber (2015:272) förklarar att om läraren högläser för barnen utan framförhållning, 

planering eller samtal har den högläsningen föga effekt på barnens språkliga utveckling. 

Planerad högläsning kan däremot leda till att många lärandemål nås vid ett enda 

högläsningstillfällen enligt Lane & Wright (2007:669). 

 

Under högläsningen bör lärarna vara engagerade och ställa frågor till eleverna så eleverna 

är aktiva (Heimer, 2016:7; Lennox, 2013:382–383). Valet av bok inför högläsningen är 

väldigt viktigt (Lane & Wright, 2007:669).  Högläsningsplatsen bör vara en lugn plats så 

alla kan koncentrera sig (Damber et al., 2013:82; Heimer, 2016:19) 

 

Undersökningar visar att vi högläser mindre än förr och att läsförmågan har sjunkit 

drastiskt (Heimer, 2016:12; Körling, 2012:6). Fox (2013:4) menar att det finns olika 

åsikter om högläsning och en del anser att högläsning är slöseri med tid i en redan fullsatt 

läroplan. Hon lyfter samtidigt att forskning visar att barn som får höra högläsning 

regelbundet har lättar för att lära sig läsa och deras inställning till läsningen är mer positiv. 
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3 Metod och urval 

I detta kapitel kommer jag inledningsvis att redogöra den metod som använts för 

insamling av det empiriska materialet samt motivera valet av metod. Därefter kommer 

studiens genomförande samt urval att preciseras. Jag kommer sedan ta upp de etiska 

övervägandena för studiens genomförande. Avslutningsvis diskuteras studiens 

tillförlitlighet. 

3.1 Enkät som metod 

Jag valde att använda mig av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. 

Kvantitativ metod är något som kan beskrivas med siffror. Utifrån formuleringen på mina 

frågor i enkäten, där vissa av frågorna var stängda och svaren redovisas i form av siffror 

och vissa frågor var öppna och svaren redovisas med ord, så var enkäten formad både 

kvantitativt och kvalitativt. Eliasson (2013:37) menar att genom att ha öppna frågor i en 

enkät som låter deltagarna själv formulera svaren så närmar man sig en kvalitativ metod. 

En kvalitativ metod är sådant som kan beskrivas med ord. Det kan vara en fördel att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder för att täcka olika infallsvinklar och 

därmed tillföra undersökningen olika slags information, det kallas för triangulering 

(Eliasson, 2013:31).  

 

En stor fördel med enkät och även anledningen till varför jag valde att använda den 

metoden var att jag kunde nå ut till många (Kylén, 2004:54), i mitt fall verksamma lärare 

i F–3. Eliasson (2013:21) förklarar att kvantitativa metoder ofta passar bra för att göra 

generaliseringar utifrån en mindre grupp. Att jag valde att använda enkät som metod 

innebär att jag missar möjligheten för följdfrågor (Rosenqvist & Andrén, 2006:70) vilket 

kan vara problematiskt ifall jag vid bearbetningen upptäcker att något har missförståtts. 

Däremot ville jag försöka få en så generell bild som möjligt och då passade enkät bäst. 

Hade jag intervjuat eller observerat anser jag att det hade krävts för mycket tid för att få 

fram samma data. Det hade även funnits en risk med observation och intervju.  

Respondenterna hade kunnat forma sina högläsningsstunder för observationen. Vid en 

intervju hade de kanske besvarat frågorna annorlunda mot för vad de gjorde i enkäten 

eftersom de inte då skulle varit helt anonyma för mig. Jag ville även undvika att påverka 

resultatet och då är en enkät ett bättre val eftersom jag inte var närvarande eller 

deltagande.  

 

En annan fördel med en enkät var att jag fick en mer geografisk spridning och därmed 

blev resultatet mer generaliserbart. Däremot krävde min enkät ett kvalitativt inslag i form 

av öppna frågor där deltagarna fick möjlighet att skriva sitt svar med egna ord. Eliasson 

(2013:21) beskriver det som att kvalitativa metoder behövs då man undersöker företeelser 

som är svåra eller omöjliga att kvantifiera.  
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3.2 Enkätens utformning 

Enkäten (bilaga 1) utformades efter studiens syfte och frågeställningar. Den var 

webbaserad genom enkät.se1 och den publicerades även på facebook.se2.  

 

Enkäten börjar med två faktafrågor om personen; kön och arbetserfarenhet. Att använda 

faktafrågor är något som är vanligt vid enkäter (Rosenqvist & Andrén, 2006:70) och jag 

valde att ha med dem för att få en bild av respondenterna även om de i övrigt är anonyma. 

Frågorna var även bra som en inledande uppvärmning på enkäten. 

 

För att besvara hur stort utrymme högläsningen har använde jag mig av två slutna frågor. 

Slutna frågor fungerade bra då de gav mig ett genomsnitt för hur det ser ut i 

undervisningen, och det var ett genomsnitt jag ville få fram. Jag formulerade även en 

sluten fråga där respondenterna fick besvara om de var nöjda med hur mycket högläsning 

de har idag eller om de önskar att de hade mer högläsning. 

 

För att besvara vilken funktion lärarna anser att högläsningen har ansåg jag att det krävdes 

en helt öppen fråga. Jag ville att den skulle vara helt öppen för att respondenten skulle 

svara helt fritt utan att det skulle finnas alternativ som kunde styra på något sätt. Den 

frågan var speciellt viktigt eftersom det är en av mina huvudfrågor i studien, nämligen 

vilket syfte lärarna anser att högläsning har. Därav valde jag att göra den öppen för att få 

ut så mycket information som möjligt från respondenterna.  

 

För att besvara frågan om lärarna planerar sina högläsningstillfällen användes en fråga 

med bundna svarsalternativ. Jag hade även en följdfråga med möjlighet för respondenten 

att skriva en kommentar själv om hen ville. Kommentaren var speciellt viktigt eftersom 

jag även ville få reda på hur de planerar sin högläsning.  

 

Jag hade sedan två frågor för att få reda på om lärarna anser att högläsning är 

språkutvecklande. En fråga hade bundna svarsalternativ för respondenten.  Jag tyckte 

även att det var det lämpligt att ha en följdfråga där lärarna fick möjlighet att besvara på 

vilket sätt högläsning är språkutvecklande genom att få möjligheten att skriva ett eget 

svar.  

 

Det fanns slutligen en fråga som hade sju stycken alternativ, en så kallad flervalsfråga. 

På den fick respondenten klicka i de alternativ som de ansåg stämde och även på den här 

frågan fanns det möjlighet att skriva en egen kommentar ifall något alternativ saknades 

eller respondenten hade ytterligare information. Den frågan var egentligen inte viktigt för 

någon av frågeställningarna men jag ville ha med den ifall att utslaget skulle blivit 

anmärkningsvärt.  

                                                 
1 En hemsida där privatpersoner kan skapa sina egna enkäter. 
2 Ett globalt socialt nätverk. 
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Vid formuleringen av frågorna försökte jag vara så tydlig som möjligt. Kylén (2004:54) 

och Eliasson (2013:39) förklarar att frågorna bör vara korta och konsista samt att språket 

ska vara tydligt och enkelt, något jag hade i åtanke hela tiden under utformandet av 

enkäten. 

3.3 Urval 

Empiriska data inhämtades genom den kvantitativa enkätundersökningen. Jag skickade 

ut enkäten till verksamma lärare i F–3 på skolor i olika delar av Sverige. Lärarna hittade 

jag genom att gå in på kommunens hemsida och därefter gick jag vidare till skolor och 

slutligen personal. Jag valde att skicka ut enkäten till de lärare som arbetar i F–3 eftersom 

syftet med studien var att undersöka högläsningens funktion i de årskurserna.  Enkäten 

skickades ut till 122 verksamma F–3 lärare. Lärarna kom från tre olika kommuner i 

Sverige. 41 lärare i en kommun i norra Sverige, 40 lärare i en kommun i mellersta och 41 

lärare i en kommun i södra Sverige fick enkäten. Jag valde att ta tre olika kommuner för 

att få en mer generell bild av hur det ser ut.  

 

För att få in mer svar valde jag i ett andra steg att komplettera mitt urval. Det gjorde jag 

genom att jag publicerade enkäten i två stycken lärarforum på facebook.se. Även där 

eftersökte jag enbart lärare som var verksamma i F–3. I och med att det i de två forumen 

totalt var över 8 000 medlemar så räknade jag med en geografisk spridning från de som 

besvarade enkäten från forumen, och därmed ytterligare stöd i att få en mer generell bild. 

3.4 Genomförande 

Enkäten skickades ut till verksamma F–3 lärare tillsammans med ett följebrev (bilaga 2) 

där jag bland annat förklarade syftet med undersökningen. 

 

För att lyckas så bra som möjligt så gjorde jag en pilotenkät först, något som Kylén 

(2004:58), Rosenqvist & Andrén (2006:70) och Eliasson (2013:42–43) rekommender. 

Jag lät några kurskamrater samt två familjemedlemmar besvara provenkäten. De som 

besvarade enkäten var inte helt insatta på min frågeställning eller syftet utan visste enbart 

att det handlade om högläsning. Eftersom jag ville se vad enkäten mätte så var det en 

fördel att de som deltog i pilotstudien inte visste vad jag försökte undersöka. Jag kunde 

då lättare se ifall min frågeställning besvarades. Genom pilotenkäten kunde jag även 

upptäcka ifall några av frågorna var svårtolkade eller om respondenterna som genomförde 

pilotstudien ansåg att mina formuleringar påverkade deras sätt att besvara frågan.  

 

Att göra pilotstudien var väldigt användbart för min slutgiltiga enkät. Pilotstudien visade 

dels att vissa frågor var formulerade på ett ledande sätt vilket påverkade hur respondenten 

valde att svara och också validiteten. Det upptäcktes även att vissa frågor var svåra att 
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förstå och tolkades olika vilket gjorde att jag kunde formulera om dem. Utifrån de svar 

jag fick från pilotstudien kunde jag även se att jag behövde mer bredd på enkäten.  

 

Responsen från min pilotenkät kompletterades med respons från min handledare och så 

fick jag fram en slutgiltig enkät (bilaga 1). 

 

Jag skickade ut enkäten på en måndag eftermiddag. Enkäten skickades via enkät.se, och 

jag valde att anonymisera svaren. Enkäten skickades ut till 122 lärare via email. Efter en 

vecka hade 18 lärare besvarat enkäten, jag skickade då ut en påminnelse, även den via 

enkät.se. Efter två veckor hade 30 lärare besvarat enkäten och jag skickade ut ytterligare 

en påminnelse. I det här skedet insåg jag att mina data inte räckte till för att få en generell 

bild så jag bestämde mig för att även publicera enkäten i två stycken forum för lärare som 

finns på facebook.se. Genom att publicera enkäten på de två forumen kunde jag försöka 

få in mer data för att ha större möjlighet att besvara min frågeställning. Jag skickade med 

följebrevet och bad att enbart F–3 lärare skulle besvara enkäten. Efter att jag hade 

publicerat enkäten i de två lärarforumen på facebook.se så började svaren att komma in. 

Efter totalt två veckor och tre dagar så hade jag fått in totalt 75 svar på enkäten genom 

både de lärare som fick enkäten via email men också de lärare som valde att besvara 

enkäten via facebook.se.  

 

3.5 Etiska övervägande 

Min utgångspunkt har varit Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. 

Nedan beskrivs vad de innebär och på vilket sätt jag har förhållit mig till dem. 

 

Den första är informationskravet som innebär att informera respondenterna om rapportens 

undersökning och syfte samt att upplysa om att det är frivilligt att delta. Den andra 

principen är samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva får bestämma över sin 

medverkan. Deltagarna har även rätt att avbryta sin medverkan när de vill utan några 

följder. Den tredje är konfidentialitetskravet som innebär att deltagarna i undersökningen 

är helt anonyma och jag har tystnadsplikt när det gäller deras uppgifter. Den fjärde och 

sista är nyttjandekravet som innebär att insamlingen av uppgifter från enskilda personer 

endast ska användas för forskningsändamål. Jag förhöll mig till samtliga principer genom 

att informera deltagarna om deras rättigheter i följebrevet. 

3.6 Tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet grundar sig i att respondenterna som besvarat enkäten är 

verksamma lärare F–3. Det finns dock en risk i och med att enkäten publicerades på 

facebook.se. I de två lärarforum som enkäten fanns tillgänglig i så finns det lärare från 

andra årskurser. Det kan alltså finnas en möjlighet att någon lärare som är verksam i en 
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annan årskurs än F–3 har besvarat enkäten, även om jag efterfrågade att enbart F–3 lärare 

skulle besvara den.  

 

I och med att det är en enkätundersökning som deltagarna gjort självständigt finns det 

ingen möjlighet för mig att ha tolkat deras svar då de besvarat frågan, utan alla svar finns 

nedskrivna med deltagarnas egna ord. Däremot har tolkning krävts i ett senare skede av 

lärarnas nedskrivna svar för att ha möjlighet att kategorisera svaren och på så sätt 

presentera ett resultat.  

 

Min grundtanke var att använda enbart frågor med bundna svar. Kylén (2004:71) skriver 

att frågor med bundna svar är lätta att besvara och också lätta att bearbeta. Däremot kan 

de styra tanken hos den som besvarar frågorna, genom hur de är formulerade eller språket. 

Problemet med att de kunde styra svaren gjort att jag ansåg att jag inte kunde ha alla 

frågor med bundna svar. En fråga blev helt öppen och tre av frågorna blev bundna men 

med en möjlighet att utveckla svaret skriftligt. I enkäten fanns även en fråga där 

respondenterna fick kryssa i de alternativ som stämmer, en så kallad flervalsfråga. En risk 

med en flervalsfråga kan vara att personen som besvarar frågan kan välja att enbart 

kryssar i något eller samtliga alternativ utan att reflektera. Det är något som jag måste ta 

hänsyn till vid analysen. 

 

Enkäten var anonym och jag vet därför inte från vilken kommun de som besvarat enkäten 

kommer ifrån. Jag vet inte heller hur stor andel av de som besvarat enkäten som kommer 

från de olika kommunerna. Det kan därmed innebära att lärare i samma kommun och med 

möjligtvis liknande arbetssätt har valt att besvara enkäten. Men med 75 respondenter 

anser jag att den risken är tämligen liten och utgår ifrån att jag har en viss geografisk 

spridning. 

 

Jag fick in totalt 75 svar på enkäten vilket jag bedömer är tillräckligt för att kunna besvara 

min frågeställning. 

3.7 Val av analysmetod 

Jag sammanställde enkäten i diagram utifrån resultatet på vardera frågan. På de frågor där 

respondenterna hade möjlighet att skriva svar med egna ord så sökte jag nyckelord utifrån 

vad de skrivit för att kunna skapa olika kategorier. Exempelvis besvarade många frågan 

om syftet med högläsningen med ord som: ordförråd, läsförståelse, fantasi, upplevelse, 

avslappning m.fl. Många besvarade frågan med många olika syften, vilket är vanligt att 

lärare har med högläsningen. Totalt hade jag 181 ord att kategorisera. Genom att sortera 

orden så kunde jag skapa kategorier och på så vis blev det möjligt att visualisera resultatet 

i ett diagram (se fig.3 i avsnitt 4.1.3). Från början var det 19 kategorier som jag 

sammanfogade till 5 kategorier; vila, språkutvecklande, fantasi, inspirerar och samtal.  
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På frågan om vilket sätt lärarna förbereder sin högläsning (se fig.6 i avsnitt 4.2.3) så var 

det även där möjlighet för lärarna att skriva flera svar och även här sorterades orden in i 

kategorier; läser texten själv, frågor och övrigt. 

 

För att sedan få en bild hur många som anser att högläsningen är språkutvecklande så 

gick jag igenom alla respondenters svar igen. Då tittade jag på antalet som hade skrivit 

något ord om språkutveckling och de som inte hade gjort det alls. Så här valde jag att 

enbart se ifall de beskriver sitt syfte som språkutvecklande eller inte. I det här stadiet 

analyserade jag enbart ifall respondenten hade något ord som beskrev språkutveckling 

eller inte i sitt skrivna svar. De nyckelord som jag sökte för att kategorisera ifall syftet var 

språkutvecklande var bland annat ord som: ordförråd, begreppsbildning, läsförståelse, 

textuppbyggnad, språkutvecklande och liknande ord som beskriver språkutvecklande.  

 

Därefter gick jag systematiskt igenom alla svaren från respondenterna och då var det alltså 

de 75 olika svaren som jag läste igenom. Det jag ville kunna presentera var dels en visuell 

bild om vad lärare anser att syftet är med högläsning, här tog jag med alla ord lärarna 

hade skrivit i sina svar och kategoriserade dem.  

 

Jag ville även få en bild av hur många som beskriver högläsning som språkutvecklande 

och därför tittade jag enbart på om de i sina svar hade med något av nyckelorden för 

språkutvecklande eller inte. I och med att jag även hade en sluten fråga som också 

undersökte om lärare anser att högläsningen är språkutvecklande kunde jag jämföra de 

två frågorna med varandra.  
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4 Resultat 

I denna del av studien presenteras enkätens resultat. Alla enkätens frågor kommer att 

presenteras med frågans resultat. Ordningen på frågorna har till viss del ändrats för att få 

bättre översikt över resultatet av frågeställningarna i denna studie. Vissa frågor har blivit 

uppdelade i del ett och del två för att åskådliggöra resultaten utifrån olika perspektiv. På 

de frågor som har del ett och del två är det utskrivet. För att visualisera delar av resultatet 

kommer ett antal diagram att visas tillsammans med en beskrivande text. I de fall 

respondenterna har haft möjlighet att skriva egna svar i enkäten kommer i vissa fall citat 

att presenteras.  

4.1 Frågor utanför frågeställningarna 

Nedan presenteras resultat för de frågor som inte används till att besvara 

frågeställningarna.  

 

Vad är respondentens kön?  

Av de 75 personer som besvarade enkäten är den största andelen kvinnor, 91 % (68 st.). 

Resterande 9 % (7 st.) var män.  

 

Hur länge har respondenten varit verksam lärare? 

47 % av de 75 personer som besvarade enkäten har arbetat som lärare i mer än 15 år, 

resterande har en jämt fördelad spridning mellan 0–3 år, 4–7 år, 8–11 år och 12–15 års 

arbetserfarenhet.  

 

Är högläsningen interaktiv? 

På frågan ” är högläsningen interaktiv?”  besvarade endast 3 % att högläsningen inte är 

interaktiv alls. De resterade 97 % låter eleverna svara på frågor och ställa frågor, eleverna 

får förklara uttryck och nya ord, eleverna får möjlighet till att förutspå, eleverna får 

sammanfatta och eleverna får se till sina egna erfarenheter. 

 

4.2 Frågor som besvarar frågeställningarna 

Nedan presenteras resultatet för de frågor som används för att besvara frågeställningarna 

i denna studie. 

4.3 Hur stort utrymme har högläsning i undervisningen? 

I genomsnitt hur ofta högläser respondenten för sin klass per vecka? 

I diagrammet nedan (se fig.1) går det att se hur ofta läraren har högläsning för sin klass. 

Det vanligaste är att läsa högt fem gånger per vecka vilket 41 % av lärarna gör. Att läsa 

högt fyra gånger per vecka var även det vanligt. Enbart 1 % av lärarna svarar att de 

högläser endast en gång per vecka. 
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Figur 1. Anger antal gånger lärare högläser för sina elever under veckan. 
 
 

I genomsnitt hur långa är respondentens högläsningstillfällen? 

Diagrammet nedan (se fig. 2) visar hur långa varje högläsningspass är. Det mest 

förekommande svaret är att högläsningen är 20 minuter lång, 49 %, men även 10 minuter 

långa högläsningspass är vanligt förekommande. Det är ett fåtal lärarna som läser 30 

minuter eller längre för sin klass vid varje enskilt tillfälle. 

 
Figur 2. Hur långa högläsningspassen är i snitt, visat i minuter. 
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Önskar respondenten att denne läste högt mer ofta för sin klass? 

Avslutningsvis önskar 64 % att de läste högt mer ofta för sina elever än vad de gör idag. 

36 % är nöjda men hur stort utrymme högläsningen har. 

 

4.3.1 Sammanfattning av hur stort utrymme högläsning har i klassrummet 

Det flesta läser för sina elever fem gånger per vecka där varje högläsningspass är 20 

minuter vardera. Så i de flesta klassrum har högläsningen 100 minuter till sitt utrymme. 

Det är också vanligt att läsa för sina elever fyra gånger per vecka och att 

högläsningspassen varar i 10 minuter, alltså ett totalt utrymme för högläsningen på 40 

minuter i veckan. 

 

För att få fram resultatet som besvarar frågeställningen slår jag ihop de två vanligaste 

resultaten 4 gånger per vecka, 29 % och 5 gånger per vecka, 41 % och får då resultatet att 

hela 70 % av lärarna svarade att de läser mellan fyra till fem gånger per vecka. Vi kan 

även se att 89 % av lärarna svarade att högläsningstillfällen varar i 10–20 minuter genom 

att där slå ihop de två vanligaste resultaten 20 minuter, 49 % och 10 minuter, 40 %. Med 

de siffrorna ger det svaret att det totala utrymmet högläsning får i klassrummet varierar 

mellan 40–100 minuter i veckan, beroende på om de läser 10 minuter eller 20 minuter 

och om de läser fyra gånger eller fem gånger under veckan.  

På frågan ”Önskar du att du läste mer för dina elever än du gör idag?” svarade 64 % att 

det vill ha mer högläsning i klassrummet än vad de har idag. Vid genomläsning av skrivna 

svar på andra frågor upptäcker jag att vissa av lärarna har förmedlat att högläsningen är 

lite av en stress i klassrummet. En lärare skriver, ”Vi läser varje morgon högt i klassen 

om vi hinner för att eleverna ska känna att nu är det skoltid och vi ska fokusera. Blir en 

lugn start på dagen”. En annan lärare kombinerar läsning med annat för att spara tid, ”Vi 

kombinerar fruktstund och lässtund, ett bra sätt att spara tid”. En tredje menar att 

”Högläsningen kan vara språkutvecklande om man lägger ner tid på den, tid som inte 

finns med allt annat som måste göras.” 

4.4 Vilken funktion anser lärarna att högläsningen har i klassrummet? 

Högläsningens funktion 

Del 1. Frågan om vad lärarna anser som är högläsningens funktion var en öppen fråga. 

Därmed kunde de beskriva flera olika funktioner i deras skrivna svar. I diagrammet (se 

fig. 3) så har jag kategoriserat de 181 olika orden i fem olika huvudkategorier. Ord som 

beskriver någon form av vila är de ord som lärarna använt mest då de beskrivit 

högläsningens funktion, 32 %. Därefter kom ord som beskriver språkutveckling, 31 %. 

18 % av orden beskrev fantasi, 10 % av orden beskrev att funktionen var att inspirera och 

9 % av orden beskrev samtal som funktion. 
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Figur 3. Resultat visat i kategorier av ord de totala 181 ord som användes för att beskriva 
högläsningens funktion.  
 

I diagrammet ovan (se fig.3) kan vi därmed se att det var flest ord som beskrev att 

högläsningens funktion var vila av någon form 32 %. Exempelvis skriver en lärare att 

högläsningens funktion är ”Att träna sig på att lyssna, få höra om andras upplevelser, 

kunna slappna av”, ett annat exempel är ”Avkopplade för eleverna om de är trötta. Bra 

med en kapitelbok då tid finns över”. Några lärare beskriver det som att det är viktigt med 

högläsning för att verka lugnande på eleverna, ”Ta bort stress från en fullproppad skoldag 

där eleverna jobbar väldigt hårt annars”, ”Lugnande för eleverna”, ”Lugnet infinner sig, 

skapande inre bilder och fantasin flödar”, ”Rogivande”, ”Mysig stund tillsammans” och 

”Varje dag efter lunchrast för att få tillbaka klassen efter ofta en tumult rast. Högläsning 

verkar lugnande på eleverna”. Även här finns exempel där läraren kombinerar läsningen 

med fruktstund, eller fyller ut lektionen ”Vid fruktstund. Efter rast. När lektionen blir för 

lång. Massa tillfällen”. 

 

Nästan lika många av orden beskrev att högläsningens funktion är språkutveckling, 31 %. 

De lärare som menar att högläsningens funktion är språkutveckling i någon form menar 

tillexempel att ”Ökar elevernas förmåga till koncentration, att skapa egna bilder, sitt 

ordförråd och begreppsbildning” en annan beskriver hur de arbetar tillsammans 

”Eleverna får träna sin läsförståelse genom att vi samarbetar, reder ut svåra ord och 

förutspår vad som kommer hända” en menar att högläsning bör vara en rättighet för alla 

elever ”Språkutvecklande ur alla aspekter. Från minsta beståndsdel till att omfatta 

literacy...att förstå världen via språket och skapa egna referenser! Likvärdigheten- alla 

blir inte lästa för hemma och då gör vi skillnad på riktigt. En demokratisk rättighet?”.  

 

32%
31%

18%

10%
9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Vila Språkutvecklande Fantasi Inspirerar Samtal

A
n

ta
l s

v
ar

Högläsningens funktion



31 
 

Några tar även upp inspiration och fantasi som delar av högläsningens funktion ”Berikar 

barns fantasi. Förklarar ord så de får ett stort ordförråd och ett rikt språk. Samtal kring 

viktiga saker och känslor. Inspirerar dem till läsning”, ”Väcka intresse för böcker”, ”Få 

upp intresset för läsningen”, ”Inspirerande till egen läsning”, ”Väcka lust att läsa och 

lyssna på berättelser & sagor” 

 
 

Högläsningens funktion 

Del 2. För att få en bättre bild utifrån antal respondenter så gick jag igenom deras skrivna 

svar och granskade om de hade skrivit något i svaret som beskrev språkutveckling på 

något vis, alternativt inte skrivit något alls som beskrev språkutveckling. I diagrammet 

nedan (se fig.4) kan vi se att 61 % av de 75 respondenterna använde något av nyckelorden 

för språkutveckling som beskrivning om vad de anser är högläsningens funktion. 39 % 

använde inget ord alls som menade på att högläsningens funktion är språkutveckling. 

 

 
Figur 4. Andel som använde och ej använde något ord som beskrev språkutveckling. 

 

När jag sedan gick igenom svaren för att se hur många som hade något ord i sitt svar som 

beskrev högläsningens funktion som språkutvecklande var det 61 % som hade det (se fig. 

4). I exempelvis ”Språk, avkoppling, läsförståelse, koncentration” så finns både språk 

och läsförståelse med som något som beskriver språkutveckling och ett annat svar lyder 

”Språkutvecklande, upplevelse, varva ned”. Så både de svaren beskriver 

språkutvecklande, om än de beskriver även andra funktioner. Medan svar som ”Eleverna 

får en stunds avkoppling och får vila då de lyssnar” och ”Vi tränar koncentration och 

fokus. Det blir också ett sätt att få slappna av och lägga ner huvudet och vila en stund för 

de som behöver det”, inte innehåller något ord alls som beskriver språkutvecklande. 
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Anser du att högläsning är språkutvecklande? 

På den frågan så besvarade 87 % JA och endast 4 % svarade NEJ, resterande 9 % svarar 

IBLAND. På den är frågan hade även lärarna möjlighet att skriva en kommentar där de 

beskriver på vilket sätt de anser att högläsning är språkutvecklande. Lärarna lämnade svar 

som ”Ökat ordförråd”, ”Barnen möter ord och meningar som de kanske inte annars tar 

del av i talspråk”, ”De får ett rikare ord och begreppsförråd vilket gör att de kan uttrycka 

sig på fler sätt”, ”Hur man använder lässtrategier och läsförståelsestrategier, utvecklar 

elevernas ordförråd, vikten av intonation” en lärare beskriver hur tillfället att se till sina 

egna erfarenheter får plats ”Det är få tillfällen som man annars har tid för gemensamt 

samtal som handlar om andra situationer för barnen som inte har med skolan att göra. 

Om man får resonera kring sina egna erfarenheter kopplat till det vi gemensamt 

hör/läser/har egna erfarenheter om så berikar vi varandra”. 

4.4.1 Sammanfattning av högläsningens funktion 

Resultatet visar att lärarna anser att högläsningen har många olika funktioner. De 

funktioner som beskrivs mest är vila och språkutveckling. Om lärarna får en specifik fråga 

om de anser att högläsningen är språkutvecklande besvarar nästan samtliga lärare att de 

anser att högläsningen är språkutvecklande. Däremot är det inte en lika stor andel lärare 

som använder ord som beskriver språkutveckling på frågan om högläsningens funktion. 

4.5 Förbereder sig lärarna inför högläsningstillfällena? 

 

Förbereder lärarna sina högläsningstillfällen? 

Del 1. I diagrammet (se fig.5) visar det att 37 % svarar att de inte förbereder sin 

högläsning och endast 23 % besvarar att de förbereder sig innan högläsningen. 40 % 

förbereder sig ibland. 

 
Figur 5. Hur stor andel förbereder sina högläsningstillfällen. 
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En lärare beskrev varför hen anser att högläsningstillfället inte behövde förberedas om 

det är en kapitelbok ”Ofta läser vi kapitelböcker och då behöver jag inte förbereda utan 

vi fortsätter där vi är. Eleverna får då möjlighet att koppla av och bara vara en stund”, 

en som har liknande åsikter skriver ” Har läst de flesta böcker sedan tidigare men om jag 

tar en ny bok så brukar jag läsa igenom den. Vi jobbar mycket med kapitelböcker och då 

är det inte så mycket förberedelser som krävs utan mest läsa” en annan lärare menar att 

”Jag förbereder ibland, men högläsning hör till lyxen att de inte behöver förberedas” 

ytterligare en skriver ”Det fina med högläsning är att det är bara att ta en bok och läsa, 

låta eleverna och även oss pedagoger få en stunds lugn. Har ibland förberett om det är 

första gången de möter en faktatext tillexempel”.  

 

På vilket sätt förbereds högläsningstillfällena? 

Del 2. De lärare som besvarade att de förbereder sina högläsningstillfällen hade möjlighet 

att beskriva på vilket sätt de förberedde högläsningen. Denna fråga besvarades skriftligt 

och en del beskrev flera sätt de förbereder sig på, därav blev orden kategoriserade i tre 

olika kategorier. Diagrammet nedan (se fig. 6) visar i procent på vilket sätt lärarna 

förbereder sin högläsning. Vi kan se att 47 % förbereder genom att själv läsa texten och 

40 % förbereder frågor till högläsningen. De övriga 13 % förbereder aktiviteter av olika 

slag (rita, drama, sång, skriva egen historia), tar ut svåra ord, bildstöd och vissa förbereder 

även platsen som boken ska läsas på. 

 
Figur 6. Visar i procent på vilket sätt lärarna förbereder sin högläsning. 

 

Den största andelen av de som besvarade frågan menar att det viktigaste är att de själv 

har läst texten innan de ska använda den för högläsning. Ett antal lärare menar att det 

specifikt läser igenom i förväg för att de då kan fånga eleverna bättre ” Genom att läsa 

tyst själv för att kunna läsa med inlevelse, så att man fängslar eleverna”, ” Läst texten 

före och gjort noteringar var " krutet" ska läggas, var man kan dramatisera med mimik, 
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dialekter eller uttryck/ord som behöver diskuteras” och ”Läser boken först om den är ny 

för mig för att kunna läsa med inlevelse”. 

 

Lärare som förbereder högläsningen anser också att det är viktigt att ta ut/fundera på 

frågor som lämpar sig att diskutera i klassrummet, några exempel på vad lärarna skrev är 

”Läser genom boken, funderar på frågor att ställa före/under/efter”, ”Läser igenom 

kapitlet för att se vilka frågor jag kan ta upp, var jag ska stanna upp och ta diskussioner”, 

”Läser igenom texten, förbereder diskussionsfrågor” och ”läser igenom texten, 

förbereder följdfrågor på texten”  

 

Slutligen finns det lärare som har varierade sätt att förbereda sig inför högläsningen, några 

tar fram bildstöd ” Bilder, dokumentkamera, bilduppgifter till osv.” och ”Tar fram 

bildstöd på smartboard”. Några andra lärare menar att valet av bok är centralt ”Letar 

lämpliga böcker”, ”Väljer böcker med omsorg och rätt bok vid rätt tillfälle”, ”Väljer 

böcker noggrant, tänker på att variera genrer och teman”, ”Väljer böcker utifrån teman 

eller författare vi arbetar med” och ”Väljer bok utifrån elevgrupper och situation”.  

4.5.1 Sammanfattning för om lärarna förbereder sin högläsning 

Resultatet visar att 37 % av lärarna svarar att de inte förbereder sina högläsningspass. 

23 % svarar att de förbereder sig inför sina högläsningspass. Resterande 40 % menar att 

de förbereder sig ibland (se fig. 5). Det är svårt att ta hänsyn till de som besvarade frågan 

med att de förbereder sig ibland, eftersom ibland kan vara varannan gång, en gång i 

veckan eller en gång i månaden.  

 

Utgår vi från de som valt antingen att de förbereder sig eller att de inte förbereder sig är 

det mer vanligt att inte förbereda sina högläsningspass 62 % mot de 38 % som förbereder 

sig (se fig.7). Av de som förbereder sina högläsningspass är det vanligast att de gör det 

genom att läsa texten själv eller genom att förbereda frågor. 

 
Figur 7. Visa i procent andelen som svarade ja eller nej. Svarsalternativ ibland är borttaget. 

38%

62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ja Nej

P
ro

ce
n

t 
so

m
 s

v
ar

ad
e 

ja
 e

ll
er

 n
ej

Förbereder du dina högläsningstillfällen



35 
 

4.6 Sammanfattade resultat för frågeställningarna 

De flesta läser högt för sin klass 4–5 gånger i veckan och högläsningspassen varar i 10–

20 minuter. Totalt sett är det 40–100 minuters utrymme för högläsningen per vecka. Det 

flesta lärare önskar dock att de läste högt mer ofta för sina elever än vad de gör idag.  

 

Högläsningens funktion är det delade uppfattningar om, en del anser att vila är det viktiga 

medan andra menar att det är det språkutvecklande som är motorn. Däremot anser de 

flesta att högläsningen är språkutvecklande för eleverna även om det inte är deras 

huvudsyfte.  

 

De flesta lärare planerar inte sina högläsningstillfällen. Av de lärare som planerar 

högläsningstillfällena är det främst genom att själv läsa igenom boken och förbereda 

diskussionsfrågor för klassen. 
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5 Analys 

I det här kapitlet presenteras en analys av resultaten utifrån frågeställningarna. Varje 

frågeställning analyseras var för själv. Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats 

där resultaten jämförs med varandra.  

5.1 Analys utifrån frågeställningarna 

5.1.1 Högläsningens utrymme i klassrummet 

Resultatet visar att 70 % av lärarna besvarar att högläsningen är en aktivitet som sker fyra 

till fem gånger per vecka. Detta resultat får stöd av forskning som lyfter vikten av att läsa 

högt dagligen för eleverna. Lindö (2009:169) menar tillexempel att hon är övertygad att 

om vuxna läser för barnen dagligen från en redan låg ålder så skulle vi inte ha så många 

barn med skriv- och lässvårigheter i skolan. Fox (2010:18) utvecklar det hela med att om 

vi vuxna förstod fördelarna med högläsning och glädjen den ger till de inblandande så 

skulle vi kunna utplåna analfabetismen om vi läste minst tre sagor per dag. Heimer 

(2016:18) anser även hon att högläsningen bör vara en daglig aktivitet som är planerad. 

Utifrån resultaten kan vi fastställa att högläsningen i snitt är en daglig aktivitet för 

majoriteten av klassrummen. Vilket bör vara gynnsamt för elevernas språkutveckling och 

minska risken för skriv- och lässvårigheter. Däremot förekommer lov och helgdagar då 

eleverna inte är i skola och därmed kanske inte blir lästa för. Studien undersöker inte 

heller om antalet sagor som läses för klassen eller om det ens är sagor som läraren 

använder sig av under högläsningstillfällena.  

 

Enligt resultatet som visar att lärare vanligen läser mellan 10–20 minuter har 

högläsningen 40–100 minuter utrymme per vecka. Även om majoriteten av klasserna får 

högläsning nästan dagligen är det 30 % som inte har det. Många lärare skriver att de 

önskar att de högläste mer ofta än vad de gör idag. Lärarna måste kanske precis som 

Heimer (2016:18) och Lindö (2005:50) skriver, skapa utrymme för högläsningen och låta 

högläsningen få ta plats. Heimer (2016:18) förklarar att lärare måste inse att det är viktigt 

att ge tid och utrymme för högläsningen, speciellt eftersom det är en sådan viktig del i 

barnens språkutveckling. Även Lindö (2005:50) vidhåller högläsningens stora värde och 

att det är absolut nödvändigt att vi ger utrymme för högläsningen, under hela skoltiden. 

Lärarna skriver i sina svar ord som visar på att de känner att de inte hinner med 

högläsningen i den mån de hade önskat. De använder ord som, ”om vi hinner”, ”spara 

tid” och en skriver ”tid som inte finns” (se avsnitt 4.3.1). Det är något som Fox (2013:4) 

lyfter då hon förklarar att det finns de som anser att högläsning är slöseri med tid i dagens 

skola eftersom många anser att läroplanerna är för fullsatta och högläsning anses vara en 

lyxvara. Damber (2015:274) tar också upp problematik kring högläsningen och beskriver 

det som att högläsningen ofta blir inställd och lidande för andra aktiviteter, vilken hon 

anser kan tyda på att högläsning är lägre rankat än andra ämnen i skolan.  
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5.1.2 Högläsningens funktion 

De flesta lärarna besvarade vila och språkutveckling som högläsningens funktion (se. fig. 

3). Lärarna som beskrev vila som funktion använde kommentarer som beskrev att 

högläsningen var bra efter en tumult rast, vid fruktstunden eller då eleverna var trötta efter 

en lång lektion (se avsnitt. 4.4). Att använda högläsning för att låta eleverna vila är inte 

effektiv högläsning och har därmed en väldigt liten effekt på elevernas lärande och 

språkutveckling. Heimer (2016:19) förklarar det som att det inte är fel att läsa högt före 

exempelvis maten eller under vilan, men läraren bör då vara medveten om att då är inte 

heller syftet språkutvecklande, utan syftet är att vara lugnande för barnen. Heimer 

(2016:19) anser att barnen måste vara pigga och uppmärksamma för att ha möjlighet att 

fokusera, det är då språkutvecklingen stimuleras. Vid vila och innan maten har med andra 

ord högläsningen inte speciellt stor effekt på elevernas språkutveckling. Att högläsningen 

ändå ofta sker då, tror jag efter att ha läst igenom svaren, kan bero på tidsbrist som lärare 

känner och ett behov av en mysig stund tillsammans där fokus ligger på att lyssna och 

varva ner. Eftersom många lärare, 87 %, svarade att de anser att högläsningen är 

språkutvecklande på frågan ”Anser du att högläsning är språkutvecklande” tolkar jag det 

som att lärarna inte är medvetna om att den högläsning som används som vila inte ger 

någon större språkutvecklande effekt på eleverna. 

 

Av de som beskriver högläsningens funktion som språkutvecklande lyfter de bland annat 

samtalen, strukturen och läsförståelsen i form av att dela olika förståelsestrategier som de 

mest centrala delarna. De menar att de tillsammans i gemenskapen lär sig. Det går att 

jämföra med det sociokulturella perspektivets syn på lärande. Säljö (2016:100–102) 

beskriver det som att i det sociokulturella perspektivet betonas det att det är genom 

samspel med mellan människor som lärande sker. Lärarna nämner att det genom samtalen 

delar olika förståelsestrategier mellan varandra, ett samspel mellan barn och barn och 

även barn och vuxen. Läraren kan även i dessa lägen utmana barnen genom exempelvis 

olika typer av frågor, begrepp och förståelsestrategier som är för svåra för barnen att klara 

av själv, men tillsammans med en vuxen blir det möjligt. Det i sin tur går att jämställa 

med den proximala utvecklingszonen. Lindö (2005:18:56; 2009:33) beskriver det som att 

varje barn klara mer med hjälp av en vuxen än vad barnet kan på egen hand. Det barnet 

gör tillsammans med någon idag klarar barnet av att göra själv imorgon.  

 

Att många lärare använder ord som läsförståelse, språkutveckling, ordförråd, 

begreppsförståelse o.s.v. (se avsnitt 4.1.3) för att beskriva högläsningens funktion är 

något vi hittar stöd ifrån forskning. Där Heimer (2016:16) menar att högläsning stimulerar 

barnens språk, Wiseman (2011:438) anser att högläsningen är ett viktigt verktyg i 

klassrummet då de utvecklar elevers läsförmåga, Kindle (2009:202) lyfter hur ordförrådet 

utvecklas av högläsning, Heimer (2016:16), Fox (2010:21–22), och Kindle (2009:202) 

förklarar hur viktigt det är att barnen möter ett annat språk, bokspråk, genom 

högläsningen. Då lärarna har språkutveckling som åtanke för högläsningens funktion bör 
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högläsningen ske på ett sådant sätt att eleverna är aktiva och deltagande. Det i sin tur leder 

till språkutveckling för eleverna. 

5.1.3 Förbereder lärarna sina högläsningstillfällen, och i så fall hur? 

Jag utgår i denna analys från de lärare som antingen svarade att de förberedde sina 

högläsningstillfällen, alternativt att de inte förberedde dem. Jag gör det eftersom att svaret 

ibland är en definitionsfråga som kan definieras olika hos olika personer och därmed 

känns det inte tolkningsbart för mig. 

 

Majoriteten av lärarna svarar att det inte förbereder sina högläsningstillfällen. Det innebär 

att högläsningen troligtvis inte är så effektiv som den skulle kunna vara för barnens 

språkutveckling. Kindle (2009:209) menar att om högläsningen ska bli effektiv så kräver 

den samma förberedelser som andra lektioner.  

 

Av de som emellertid förbereder sin högläsning är det för det mesta genom att läsa texten 

själv, men även att lärarna förbereder diskussionsfrågor till texten är vanligt. Lindö 

(2005:55) menar att det är en av de mest centrala delarna vid förberedelsen, att läraren 

bör ha läst igenom boken innan högläsningen påbörjas. Många av de lärarna som skriver 

att de förbereder sig genom att läsa boken själv, beskriver även hur de vid 

genomläsningen tar ut diskussionsfrågor och i vissa fall svåra ord som de lyfter under 

högläsningstillfället. Lane & Wright (2007:669) hävdar att ifall läraren har förberett sig 

utifrån bokens innehåll kan det leda till att många lärandemål nås vid högläsningen. 

Kindle (2009:209) anser att läraren bör välja ut ord redan vid genomläsning av texten och 

planera sin högläsning baserat på orden. Lindö (2009:2005) förklarar att om lärarna har 

läst boken innan och är förberedd så ger de vuxna barnen en väg in i böckernas värld. Så 

av de lärare som förbereder sina högläsningstillfällen finns det goda chanser att många 

lärandemål nås eftersom de läser texten och tar ut ord samt diskussionsfrågor. 

 

5.1.4 Sammanfattade slutsatser 

Om resultatet slås samman och korreleras med varandra kan vi se att det inte är en 

speciellt stor andel av lärarna som förbereder sin högläsning. Vi vet även att de flesta 

lärare anger vila och språkutveckling som de centrala funktionerna för högläsning och på 

frågan om de anser att högläsningen är språkutvecklande svarar majoriteten ja. Samtidigt 

visar forskning att högläsning är språkutvecklande om den är planerad och förberedd. Om 

högläsningen inte är förberedd och planerad har den väldigt liten effekt på barnens språk- 

och begreppsutveckling (Damber et al., 2013:20; Damber, 2015:272; Heimer, 2016:19; 

Lane & Wright, 2007:669). Med andra ord, lärarna anser att högläsningen har en 

språkutvecklande funktion, vilket högläsningen har om den är förberedd och planerad. 

Det är dock få lärare som förbereder sin högläsning och därmed har högläsningen väldigt 

liten effekt på elevernas lärande, i de fall högläsningen inte förberedes, och den 

språkutvecklande funktionen som lärarna anser att högläsningen har uteblir.  
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Vi ser även i resultatet att lärarna önskar att de läste mer ofta, det kan hänga samman med 

att högläsningen ofta inte är förberedd och planerad och därmed inte får sitt utrymme. 

Heimer (2016:18) menar att om högläsningen är planerad så är det mindre risk att 

högläsningen faller bort. Att lärarna önskar att de läste mer ofta och att högläsningen ofta 

inte är planerad anser jag är kopplat till varandra. Lärarna skriver ord som beskriver 

bristen av tid då det kommer till högläsning. Om de anser att högläsningen inte hinns med 

så är det troligt att de inte känner att de hinner planera sina högläsningstillfällen. Vilket i 

sin tur får mig att fundera på om de är medvetna om vilka möjligheter högläsning hade 

kunnat ha i deras klassrum om den var planerad och fick utrymme. 

 

Om fler lärare hade förberedda högläsningstillfällen hade möjligtvis färre känt att de 

önskade att de högläste mer ofta för sina elever, eftersom det finns en möjlighet att det 

kan hänga samman. Högläsningen hade troligtvis varit mer språkutvecklande också 

eftersom lärarna hade läst texten och tagit ut svåra ord och diskussionsfrågor i större grad 

än vad de gör idag.  

 

I och med resultatet från den här studien är det sannolikt att tro att tyvärr inte så många 

lärandemål som skulle kunna nås faktiskt nås med hjälp av högläsningen. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån dess frågeställningar och även studiens 

begränsningar. Därefter diskuteras även studiens metod. Avslutningsvis tas didaktiska 

implikationerna upp och avslutas med implikationer för fortsatt forskning. 

6.1 Diskussion om studiens resultat  

Att så många besvarade högläsningens funktion som en vila, återhämtning och utfyllnad 

var för mig inte speciellt förvånande. Jag har själv upplevelser från högläsningen då jag 

gick i skolan. Då var högläsningen ofta som en mysig stund där vi elever lyssnade. Då 

var det knäpptyst i övrigt och inga samtal föregick. Att högläsningen är avkopplande och 

ger eleverna en stunds återhämtning är inte fel förklarar Heimer (2016:19). Det är ett 

behov som jag tror att många elever har, och tills viss del även lärarna. Att kunna ta fram 

en kapitelbok för att läsa ett kapitel i slutet av en lektion som varit lång och tuff för 

samtliga är enligt mig ett behov som finns. Det som däremot är viktigt och som jag tyvärr 

tror tappas bort med högläsningen är att använda högläsningen som en del av 

undervisningen, inte enbart som avkoppling. För att det ska skapas ett bra lärande i 

klassrummet krävs det att läraren dels, har lagt ned tid på att välja boken (Lane & Wright, 

2007:669), har läst boken själv Lindö (2005:55) och att läraren har en plan med vad är 

syftet med högläsningen. Är det bra samtal som föras, ska ordförrådet utvidgas eller ska 

språkutveckling ske, då behövs en planering. Resultatet visar att de flesta lärare anser att 

högläsningen är språkutvecklande, men det är ofta inte huvudfunktionen. Resultatet visar 

även att inte ens hälften av alla lärare förbereder sina högläsningstillfällen. Mycket 

lärarande går till spillo, mycket utrymme där eleverna skulle kunna få göra sin röst hörd 

med idéer, tankar, funderingar och egna erfarenheter försvinner.  

 

6.2 Studiens begränsningar 

Begränsningar som kan förekomma i den här studien är dels att i och med att 

respondenterna är anonyma är den geografiska spridningen oviss. Att ha använt enkät 

innebär även det vissa begränsningar, exempelvis har jag inte haft möjlighet att ställa 

följdfrågor och få förtydliganden. Jag har i vissa fall varit tvungen att ta ställning till vad 

som är relevant och irrelevant utifrån de data jag har samlat in. Sådant som jag ansett varit 

irrelevant är enbart min egen tolkning. Exempelvis frågan om lärarna förbereder sin 

högläsning där en stor andel svarade ibland. Jag har med alternativet ibland i resultatet, 

men beskriver även svårigheterna med ett sådant svar då ibland har olika definitioner hos 

oss människor. I analysen lyfter jag därför de som svarat ja och nej.  Med det sagt skulle 

jag nog ha valt att göra en del förändringar i enkäten, exempelvis ta bort flervalsfrågan 

och jag hade även valt att ha frågan om lärarna förbereder högläsningstillfällens som en 

gradskala istället. 
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6.3 Diskussion om metoden 

Att använda enkät som metod var både en för- och nackdel. De stora fördelarna var att nå 

ut till många och på så vis få ett mer generaliserbart resultat (Kylén, 2004:54). En annan 

fördel var att somliga av frågorna, de frågor som var mer slutna, var relativt enkla att 

redovisa. Jag hade en tanke att enkät som metod också skulle vara mindre tidskrävande 

än andra metoder, vilket jag dock insett att det troligtvis inte blev. En stor del av tiden 

gick åt till att forma enkäten på ett sätt som fungerade för att mina frågeställningar skulle 

bli besvarade. När jag väl formulerat enkäten så blev det en del öppna frågor, vilket jag 

inte hade tänkte från början. De öppna frågorna i sin tur tog lång tid att, dels kategorisera 

och få fram ett resultat från. När det väl var gjort ägnade jag en hel del tid på att fundera 

på resultatet utifrån olika perspektiv. Från enkätens resultat kom även en gråzon som jag 

inte kan ta hänsyn till, exempelvis i frågan om lärare förbereder sin högläsning. På den 

frågan svarade 40 % att de gör det ibland, ibland i sig är svårt att analysera eftersom ibland 

kan ha olika definitioner utifrån vem som besvarade frågan. Troligtvis hade en gradskala 

fungerat bättre.  

 

Vissa av mina frågor känns irrelevanta för frågeställningen i min studie då jag 

sammanställde resultatet.  Jag hade exempelvis en fråga om högläsningen var interaktiv, 

det var en flervalsfråga. Resultaten från den visade att majoriteten av lärare kryssade i 

samtliga, vilket kanske stämmer, men frågan blev överflödig för denna studie och var 

irrelevant att ha med på enkäten. En annan svårighet som inte går att komma ifrån är att 

möjligheten för följdfrågor inte finns vid enkät som metod (Rosenqvist & Andrén, 

2006:70). Jag har dock inte blivit så påverkad av den aspekten för min studie.  

 

Jag anser att ingen annan metod hade fungerat lika bra för att få in så pass mycket data 

som jag fick. Jag tror att metoden var bra då respondenterna var anonyma och på så viss 

förhoppningsvis inte kände sig bedömda eller påverkade av mig då de besvarade frågorna.  

Så i grund och botten är jag nöjd med valet av metod eftersom jag fick in så pass mycket 

data att jag anser att jag har en generell bild över lärares syn på högläsningsundervisning 

i skolan, vilket var mitt mål och min motivering till att använda enkät. 

 

Metoden har även varit lärorik eftersom jag nu känner att jag har ännu bättre förståelse 

för vad en bra enkät kräver.  

6.4 Didaktiska implikationer 

Resultaten visar att högläsningens funktion ofta är att låta eleverna vila eller lugna ner 

sig. Många lärare menar också att funktionen är språkutvecklande, men samtidigt är det 

få lärare som förbereder sina högläsningstillfällen. Den här studien har belyst att lärarna 

även har ett jobb i att förbereda sig för inför högläsningsstunderna, dels genom att läsa 

texten själv men också planering i övrigt för att på så vis skapa en språkutvecklande miljö 

för eleverna där många lärandemål kan nås.  
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Jag hoppas och tror att om vi alla förstår fördelarna med högläsning, och ger den en ärlig 

chans i klassrummet som ett verktyg för språkutveckling, så kan vi få dels ett bättre 

klassrumsklimat där alla får möjlighet att dela erfarenheter och åsikter, barnen får lära av 

varandra och ett intresse för läsning byggs upp. 

 

Jag tänker mig att vi har den där boken som passar sig då återhämtning och vila är 

behövligt, en bok där eleverna till störts del lyssnar, tar in och får vara en stund. Med det 

sagt bör det fortfarande finnas aktivitet och syfte kring boken, men just den boken kanske 

inte kräver allra mest planering. Förutom den boken så har vi även 

högläsningsundervisning, där eleverna är aktiva, där det finns en planering, där frågor tas 

upp, elevernas tankar om värden utmanas och vi arbetar med aktiviteter i och kring 

högläsningen. I den undervisningen ryms så mycket annat, språkutveckling- både i skrift 

och tal utvecklas, värdegrunder och svåra problem tas upp och samtalas om, vi får alltså 

in andra ämnen än svenska.  Eleverna får påverka, bli påverkade och får göra sin röst hörd 

samtidigt som de lär av varandra. Högläsningen kan ta mer plats, lärarna måste bara ge 

utrymmet för den.  

6.5 Implikationer för fortsatt forskning 

I den här studien har jag utgått från ett lärarperspektiv. Frågorna i den här studien ställts 

till läraren om vad de anser att högläsningens funktion är. Det skulle vara intressant att 

göra en likande studie men att då utgå ifrån ett elevperspektiv Det hade varit speciellt 

intressant att istället fråga eleverna på vilket sätt lärarna arbetar med högläsning, alltså 

vid vilka tillfällen lärarna använder högläsningen, om är eleverna aktiva och vad anser 

eleverna själva att de får ut att högläsningen. Då hade jag nog valt att istället för en enkät 

låtit intervjua en andel elever, gärna från olika klasser och skolor för att få en blandad 

inblick. Då hade det även varit möjligt att göra observationer i samband med att man är 

ute i skolorna och intervjuar för att få ytterligare underlag.  

 

En annat intressant perspektiv hade varit att låta vårdnadshavare vara utgångspunkten i 

studien. Att låta dem få besvara en liknande frågeställning, där hade det varit speciellt 

intressant att få reda på hur mycket högläsning de har för sina barn. För en sådan studie 

hade jag nog valt att försöka göra en jämförelse mellan sociokulturellt olika skolor 

exempelvis, för att se på vilket sätt det kan påverka hur mycket högläsning barnen får i 

hemmet. Det hade även varit intressant att få reda på vad vårdnadshavare har för syn på 

högläsning och dess funktion gentemot vad utbildade pedagoger har. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 

Ditt kön  

Kvinna 

Man 

 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

0-3 år 

4-7 år 

8-11 år 

11-14 år 

Mer än 15 år 

 

I genomsnitt, hur ofta har ni högläsning i er klass? Med högläsning menar jag när 

en pedagog läser högt för eleverna.  

1 gång per vecka 

2 gånger per vecka 

3 gånger per vecka 

4 gånger per vecka 

5 gånger per vecka 

Mer än en gång per dag. 

 

Ungefär hur långa är dina högläsningspass?  

10 minuter 

20 minuter 

30 minuter 

Mer än 30 minuter 

 

Vilken eller vilka funktioner anser du att högläsningen har?  



 

 

 

Förbereder du  högläsningenstillfällerna?  

Ja 

Nej 

Ibland 

 

Om du svarade JA eller IBLAND, på vilket sätt förbereder du dina 

högläsningstillfällen?  

 

 

Anser du att högläsning är språkutvecklande för eleverna?  

Ja 

Nej 

Ibland 

 

Om du svarade JA eller IBLAND, utveckla gärna på vilket sätt du anser att 

högläsning är språkutvecklande.  

 

 

Är högläsningen interaktiv? I så fall på vilket sätt? Med interaktiv högläsning 

menar jag: Pedagogen delar ordet med eleverna och de får vara aktiva och 

delaktiga. Alltså, de är inte enbart lyssnare. 

Nej 

Eleverna får svara på frågor 

Eleverna får förklara uttryck och ord 



 

Eleverna får möjlighet att förutspå 

Eleverna får sammanfatta 

Eleverna får möjlighet att se till sina egna erfarenheter 

Annat 

Frågan är obligatorisk  

Om du svarade ANNAT kan du berätta på vilket sätt?  

 

Önskar du att du läste mer för dina elever än du gör idag?  

Ja 

Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2. Följebrev 

 

Mitt namn är Maya Dådring Jones och jag läser min sista termin på lärarutbildningen med 

inriktning F-3 vid Umeå universitet. Jag skriver just nu mitt examensarbete med 

utgångspunkt i ämnet svenska. 

 

Jag har för avsikt att ta reda på vilket syfte lärare i F-3 har då de arbetar med högläsning 

i sina klassrum och hur mycket utrymme högläsningen har i skolan. Jag skulle uppskatta 

om du kunde ta dig tid att besvara enkäten, men det är givetvis frivilligt.  

 

Enkäten är anonym och ditt deltagande är frivilligt och får avbrytas när som helst.  Svaren 

jag får in kommer jag att använda för att besvara mina frågeställningar som jag har i mitt 

examensarbete.  

 

Har du några frågor eller funderingar är du givetvis välkommen att kontakta mig. 

 

Kontaktuppgifter 

Maya Dådring Jones 

Mail: xxx 

Mobil: xxx-xxxxxxxx 

 

 


