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Abstract 

In this work, I have found out how the reading aloud is used in teaching at a selected school in 

central Sweden and what certain view the teachers at the school has about reading aloud. I 

used a survey and two interviews to find out and I've also collected materials through research 

literature. The results of my study show almost only positive aspects of reading aloud. The 

teachers are aware of what reading aloud makes with students' development and that you can't 

just sit and read. It requires some preparation and supplementary work. The researchers in this 

work recommend that parents read to their children regularly since reading comprehension 

and vocabulary will be expanded. Ideally, you should start reading as soon as the baby is 

about 6 months. 

 

Keywords: read-aloud, primary school, questionnaire, interview  

 

Abstrakt 

I detta arbete har jag tagit reda på hur högläsning används i undervisningen på en speciellt 

utvald skola i mellersta Sverige samt vad lärarna på den skolan har för uppfattning kring 

högläsning. Metoderna som använts för att ha tagit reda på detta är en enkätundersökning 

samt två intervjuer som komplement. Material har även samlats in via litteratur och forskning. 

Resultatet av min studie visar att det i stort sett bara finns positiva aspekter kring högläsning, 

att lärarna på den aktuella skolan är införstådda med vad högläsning gör med elevernas 

utveckling och att man inte bara kan sätta sig och läsa, utan att det krävs en del förberedelser 

samt efterarbete. Forskarna i detta arbete rekommenderar att föräldrarna läser för sina barn 

regelbundet för att läsförståelsen och ordförrådet ska utökas. Helst ska man börja läsa redan 

när barnet är cirka 6 månader. 

 

Nyckelord: Högläsning, läsa högt, grundskola, enkät, intervju  
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Inledning 
"Du tar en bok, du sätter dig nära ditt barn, 

du öppnar boken, du läser högt, 

du lyssnar då ditt barn frågar och tänker, 

du fortsätter läsa. Så högläser du!" 

(Anne-Marie Körling, 2012, s. 8) 

Jag lärde mig läsa när jag var 5 år. Jag har alltid funderat på hur jag kunde lära mig läsa så 

tidigt. Inför det här arbetet läste jag en bok av den australiensiska barnboksförfattaren Mem 

Fox som heter Läsa högt - En bok om högläsningens förtrollade verkan (2001) som jag 

slukade snabbt. Fox (2001) beskrev hur mycket högläsning gör för ens barn om man som 

förälder läser kontinuerligt under hela uppväxten. Jag har aldrig förstått hur mycket 

högläsning betyder förrän nyligen och det var det som gjorde att jag ville skriva ett arbete om 

just detta. När jag hade läst boken av Fox (2001) ringde jag direkt min mamma och frågade 

hur mycket hon och pappa läste för mig när jag var liten och det visade sig vara väldigt ofta 

och regelbundet. Äntligen fick jag en förklaring till varför jag lärde mig läsa så tidigt. 

Högläsningen hade gett mig läsförståelse tidigt i livet. Min mamma berättade också att jag var 

väldigt nyfiken själv och pekade ofta i böckerna och frågade vad det stod och vad bokstäverna 

hette, vilket såklart också spelade en viss roll för min tidiga utveckling. Alla barn har 

dessvärre inte samma förutsättningar som jag hade när jag var liten. En del kanske inte har 

föräldrar som vill läsa för sina barn, en del föräldrar kanske inte ens är läskunniga eller så var 

det något helt annat som tog upp all tid, så den där mysiga stunden varje kväll inte blev av. 

Läraren Anne-Marie Körling (2012) berättar om att när hon läste för sin dotter, så ammade 

hon samtidigt sin son och han fick automatiskt höra alla sagor som höglästes. Detta gjorde att 

han tidigt blev intresserad av böcker utan att hon själv ansträngde sig eller överhuvudtaget 

tänkte på det. 

Författarna Kerstin Dominkovic, Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius (2006) rapporterar 

om Karin Taubes undersökning med 5325 nioåringar och deras läsprestationer. I den 

rapporten menar Taube att "Elevernas hembakgrund betyder mer för skillnaderna mellan olika 

elevers läsprestation än skolans och lärarens insatser" (Dominkovic et al., 2006, s. 14). 

Det skulle vara intressant att veta om lärare är medvetna om hur mycket högläsning påverkar 

elevernas utveckling och förståelse. Denna fundering leder vidare till mitt syfte och min 

frågeställning. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är alltså att ta reda på hur mycket högläsning som förekommer i en 

speciellt utvald skola i årskurserna f-3. Jag vill även ta reda på lite mer ingående vad lärarna 

på denna skola har för uppfattning om högläsning och hur de använder sig av högläsning i sin 

undervisning. Mina frågeställningar är: 

 Hur vanligt är det med högläsning på den undersökta skolan? 

 Vad har lärarna på skolan för uppfattning om högläsning? 

 Hur använder sig lärarna av högläsning i undervisningen? 
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Litteraturgenomgång 
I det här kapitlet redovisar jag min sökstrategi, högläsningens historia samt hur man kan 

koppla Lgr 11 till högläsning. Jag tar även upp högläsningens effekter och samspel och ger 

förslag på tips på hur man kan lyckas med högläsningen på bästa sätt.  

Sökstrategi 
När jag sökt efter litteratur till detta arbete har jag bland annat använt mig av bibliotekens 

sökfunktioner, men även tittat på andra studenters uppsatser och avhandlingar på internet. I 

dessa arbeten har jag bläddrat ner till referenslistan för att se vad de har använt sig av för 

litteratur. Att göra på detta vis kallas för snöbollsurval där man genom en källa finner fler 

källor (Karin Widerberg, 2002). Jag har även sökt efter engelska artiklar i databasen ERIC 

(Ebsco). De sökord som användes var "reading aloud" med citationstecken för att få träffar 

där orden reading aloud sitter ihop och primary school då jag endast ville ha träffar som 

gällde yngre barn. Dessa två sökord gav 243 träffar. Sen valdes även avgränsningarna peer 

reviewed som gav 59 träffar samt linked fulltext som gav 13 träffar. Av dessa 13 artiklar 

valdes tre stycken ut, då resterande handlade om att elever läser för varandra eller om att läsa 

högt för barnen på förskolan. Jag ville att mina artiklar skulle handla om lågstadiet och att 

lärarna läser högt för eleverna. 

Något om högläsningens historia 
Benediktinorden är en orden som omfattar nunne- och munkkloster, grundad av Benedikt av 

Nursia på 500-talet. Han bestämde att högläsning skulle bli vardag i klostren, så en munk eller 

en nunna skulle läsa högt för sina bröder eller systrar en vecka i taget. Att prata var helt 

förbjudet under högläsningsstunden och det fanns alltid en tanke bakom vilka böcker som 

lästes. De fick inte bidra till nöje eller högmod då det som lästes inte skulle ge individuell 

glädje utan en gemensam glädje, så alla får en kollektiv upplevelse (Alberto Manguel, 1999)  

På medeltiden (cirka år 500-1350 e. Kr.) var det nödvändigt med högläsning då det endast var 

de rika som hade råd med böcker. De som inte hade det lika bra ställt fick helt enkelt lyssna 

när andra reciterade en bok. Oftast var det gycklare som reste runt i Europa, men det kunde 

även vara olika sorters trubadurer (Manguel, 1999). Gycklarna var populärast då deras uppgift 

var att roa folket och de lyckades bäst med reciteringen för att de hade förmågan att variera 

sina uttryck. 

Redan i slutet på 1600-talet kunde den största delen av Sveriges befolkning läsa. Anledningen 

till detta var Kyrkolagen som bestämde att alla var tvungna att kunna läsa Guds ord i Bibeln 
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helt själva. På 1700-talet blev det föräldrarnas ansvar att lära sina barn att läsa och för att ta 

reda på om detta sköttes gjordes regelbundna förhör i hemmen (Gösta Dahlgren, 2006).  

På 1800-talet, i Kuba, fanns det en cigarrmakare och poet som hette Saturnino Martínez. Han 

ville ge ut en tidning till sina anställda som skulle innehålla dikter, noveller och artiklar med 

nyheter. Efter ett tag insåg han att det var väldigt få arbetare som kunde läsa hans tidning då 

antalet läskunniga var ca 15% av hela Kubas befolkning. Men Martínez fick en idé; Han 

frågade rektorn på ett gymnasium om eleverna kunde ställa upp med att läsa högt för 

arbetarna och det tyckte rektorn var en strålande idé. Dock varade inte glädjen speciellt länge 

då guvernören på Kuba förbjöd all form av högläsning på arbetsplatser, för han tyckte inte att 

arbetarna skötte sitt jobb ordentligt. Högläsningen fortsatte dock i hemlighet några år, men 

sen upphörde det helt av okänd anledning (Manguel, 1999). 

Jag är medveten om att detta stycke inte berör hela högläsningens historia utan bara några små 

milstolpar. Jag vill visa att högläsningen har en del gamla traditioner som fortfarande används 

och som går att koppla till den litteratur jag stött på under arbetets gång. 

Högläsning i Lgr 11 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) innehåller 

kursplaner för alla ämnen i skolan. Varje ämne innehåller syfte, centralt innehåll samt 

kunskapskrav för vad eleven ska klara av för varje betyg. Ordet högläsning står inte utskrivet 

någonstans i hela Lgr 11. Dock står det så klart om läsning. 

Under syftet i ämnet svenska står det: 

 Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.  

 Genom undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och skilda delar av världen ( .... ) I mötet med olika typer av texter, 

scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

(Skolverket, 2011. s. 222) 

För att stimulera elevernas intresse att läsa är högläsning en bra ingång. Den amerikanska 

universitetsläraren Karen J. Kindle (2010) menar att elevernas ordförråd måste bli bredare och 

detta görs delvis genom högläsning. Eleverna får höra nya och svåra ord i olika sammanhang 

vilket behövs för att läsförståelsen ska utvecklas och att de ska få ett ökat intresse för att läsa 

själva. Läraren kan välja ut svåra ord att diskutera om med eleverna. 
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Under centralt innehåll, åk f-3, står det: 

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer 

 Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 

(Skolverket, 2011, s. 223) 

Dessa två punkter i det centrala innehållet kan man som lärare använda sig av när man 

högläser. Eleverna måste lyssna på boken som läses, sen kan även läraren ställa frågor på 

innehållet och då måste eleverna återberätta hur de upplevt boken. Man kan även ha alla 

bilder från en bok på en smartboard i klassrummet så eleverna kan prata om boken och gissa 

vad den handlar om utan att läraren har läst något ur den. Att prata om och förklara hur man 

upplever bilder är en viktig del i barnens utveckling (Kindle, 2010). 

Skolverket (2011) påvisar vikten av att ha ett rikt språk. Ju större ordförråd och förståelse 

desto bättre och enklare är det för eleverna att följa med i undervisningen. 

 "Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 

rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts" (Skolverket, 2011, s. 222). 

Högläsningens effekter 
Fox (2001, s. 89) menar att det finns tre hemligheter bakom läsning: barnet måste förstå sig på 

skrift, det måste förstå sig på språk och även förstå sig på hur världen fungerar. Dock behöver 

föräldrarna inte bli bekymrade över att deras barn inte kan läsa förrän det fyller nio. Då, inte 

tidigare, kan det vara bra att be om hjälp. Om ett barn inte gillar läsning eller inte anstränger 

sig att försöka lära sig att läsa hävdar Fox (2001) att föräldrarna och lärarna fokuserar för 

mycket på en hemlighet och för lite på de andra två. Den hemlighet som det oftast fokuseras 

mest på är skriftdelen. Oftast har inte de vuxna tillräckligt med kunskap kring språkdelen samt 

förståelsen för världen, så de tar den enkla vägen och kräver att barnen enbart ska lära sig 

skriva först. 

Den amerikanska författaren och mentorn Nancy Mellon (2009) rapporterar att det finns 

forskning som visar att barnen utvecklar sin läsförståelse redan vid en veckas ålder. Mellon 

(2009) menar att ofödda barn påverkas av mammans och pappans attityder, tankar och 

handlingar redan i magen, så när de sen föds har de redan utvecklat en viss del av sin 

förståelse. Det är alltså aldrig för tidigt att börja läsa högt för sina barn. Dock dröjer det 
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troligtvis tills de är sju-åtta månader innan de visar intresse för boken och handlingen (Helen 

Dejke, 2006). Högläsningen fyller det där tomma gapet barnen behöver för att höra/lära sig 

ovanliga ord och beskrivande språk, menar Kindle (2009). Kindle (2009), men även Körling 

(2012) och Fox (2001), hävdar att det är mycket som utvecklas hos barnen under en 

högläsningsstund såsom ordförråd, läsförmåga, fantasi, koncentrationsförmåga, kreativitet 

samt tänkande. Fox (2001) tillägger också att så fort ett barn hör människor prata, så byggs 

sakta men säkert upp en grund för läsinlärningen. De barn som inte fått höra sånger, tal eller 

berättelser regelbundet under sin uppväxt kan få det svårare i skolan. 

Det är viktigt att välja rätt böcker när man högläser, men det kan även vara viktigt att vara på 

samma plats varje gång. Litteraturpedagogen Susanna Ekström (2004) förklarar att 

förväntningarna kan påverka mycket vid en högläsningsstund. Vissa skolor kanske har ett 

speciellt rum, exempelvis i ett hörn på skolbiblioteket, som är inrett med kuddar och dynor 

där barnen kan lägga sig till rätta för att lyssna på en bra bok. Då blir det en rolig upplevelse 

att "gå in i biblioteket för att lyssna på fröken som läser den där spännande boken" istället för 

att de ska sitta på sina vanliga platser vid mattan eller bänkarna där de sitter dagligen. Men 

frågan är hur man gör för att välja rätt bok. Det finns inget rätt eller fel här, reaktionen på 

böckerna varierar självklart beroende på vad man har för barngrupp och åldern på dessa, men 

Kindle (2009) menar att typiska drag för en bra högläsningsbok är att den ska vara 

engagerande och även lite svårare än om eleverna själva hade läst, för då ökar barnens 

uppmärksamhet och motivation. 

Det är även viktigt att planera, som vid alla andra lektionstillfällen, sin högläsningstid med 

eleverna för att disponera den rätt. Även om det låter självklart, så är det inte bara att läsa högt 

vad som står i boken och sen gå vidare. Högläsning kräver övning. Man kan antingen läsa för 

högt, för lågt, för snabbt, för långsamt, för otydligt. Både Ekström (2004) och författaren Ann 

Granberg (1996), som är specialinriktad på pedagogiskt arbete för yngre åldrar, menar att det 

är viktigt att läsa boken själv först innan den läses för barnen. Då kan man avgöra om den 

passar för dem eller om den är för svår. Man kan också förbereda en del frågor på texten så 

det blir en diskussion efter varje kapitel eller i slutet på lektionen. Oftast är det världsvana och 

effektiva lärare som väljer att göra detta. Då skapas en konversation mellan barnen, texten och 

läraren. Att välja en tidpunkt på dagen då barnen är pigga är också en fördel. 

Det kan även vara bra att läsa samma bok flera gånger för att barnen ska få möjlighet att 

utveckla vissa ordbetydelser. Kindle (2009) skriver om Dale (1965) som anser att 

upprepningar gör att barnen går från "never heard it, to sounds familiar, to it has something to 
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do with, to well known" (Kindle, 2009, s. 203). Även Fox (2001) förespråkar upprepning av 

samma bok då hon anser att upprepningen är viktig för barnens läs- och skrivutveckling. 

Samspel 
Dominkovic et al. (2006) skriver att man ska se läsning som en långsiktig inlärning och då 

syftar hon på att lärandet utvecklas bättre i samspelet med boken, alltså att barnet inser hur 

man ska hantera en text genom att se hur den vuxne gör. Med effekt menar Dominkovic et al. 

(2006, s. 13) "upplevelser och kunskaper som påverkar barnens utveckling och ger dem goda 

förutsättningar för att längre fram i livet klara sig väl i ett skriftspråksinriktat samhälle". 

Många föräldrar tror att det är lättare att sätta ett barn framför tv:n, så utvecklas deras sinnen 

lika bra som när man läser för dem. Det stämmer inte. tv:n pratar till barnen, inte med barnen, 

vilket är stor skillnad. Det är enklast att lära sig språket genom att samtala och det gör inte 

barnen med tv:n (Fox, 2001). 

Figuren nedanför beskriver samspelet i en högläsningsstund. Dominkovic et al. (2006) menar 

att barnet och den vuxne har en gemensam upplevelse med varandra och med hjälp av boken 

samtalar de samtidigt som de tittar och pekar i den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Samspel högläsning vuxen-barn (Dominkovic et al., 2006, s. 17) 

 

Dock har en mer avancerad modell vuxit fram genom forskare som beskriver möjliga effekter 

av högläsning (se figur 2 på nästa sida). De kvadratiska fälten beskriver vad som kommer till 

uttryck under en högläsningssituation medan de cirkelformade fälten visar möjliga effekter av 

högläsning (Dominkovic et al., 2006). 
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Figur 2: Möjliga effekter av högläsning vuxen-barn (Dominkovic et al., 2006, s. 18) 

Dominkovic et al. (2006) poängterar att rubrikerna i figur två inte går att särskilja i situationer 

med yngre barn, men de redovisas var för sig för att tydliggöra effekten på de olika delarna. 

Det som kommer till uttryck för barnet i samspelet med den vuxne är alltså dialog, närhet, 

gemensamt fokus samt gemensam tid. Effekterna av detta kan vara att barnet får en bra 

språkinlärning, en trygghet från den som läser, förmåga till en bättre koncentration samt en 
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intersubjektivitet. Med intersubjektivitet menas att fler än en person har samma uppfattning 

om något, i det här fallet barnens gemensamma upplevelse om en bok. Allt detta leder till en 

talspråksutveckling som barnen har nytta av under sin skoltid. Viktigt att veta är att orden i de 

kvadratiska fälten berör inte bara högläsning utan även andra situationer under barnens 

uppväxt. Vid samspelet med boken beskriver Dominkovic et al. (2006) att det är boken som 

företeelse, objekt och innehåll som kommer till uttryck samt språket i skriften. Barnen får 

automatiskt föräldrarnas inställning till saker och ting, de lär sig hur man ska hålla i en bok på 

ett korrekt sätt, de får kännedom om hur saker fungerar plus att de lär sig skillnaden mellan 

skriftspråk och talspråk. Allt detta påverkar barnens literacyutveckling när de går vidare 

därifrån på egen hand. 

Literacy är ett engelskt ord som förekommer i en hel del litteratur. Det finns inget direkt 

översatt ord för literacy, men Dominkovic et al. (2006) beskriver att det närmaste ordet är 

skriftspråklighet. Literacy används ofta när man ska prata om hur barn lär sig skriftspråket. 

Enligt AJ Koenig (1992) refererad i Dominkovic et al. (2006) kan begreppet delas upp i tre 

nivåer: Emergent literacy som innebär barnens första möte med skriftspråket, basic literacy 

som är det skriftspråk eleverna lär sig i skolan och functional literacy som är den nivå där 

barnen är fullt utvecklade och använder sig av skriftspråket i det dagliga livet.  

Tips för en lyckad högläsningsstund 
Författarna Viveka Ljungström och Catharina Hansson (2006) delger läsaren en hel del tips 

för att högläsningen ska bli så effektiv som möjligt. Till att börja med föreslår dem, för de 

minsta barnen, att man bör berätta vad boken kommer att handla om så de är väl förberedda. 

Det är lättare att förstå handlingen om de fått höra en sammanfattning innan. Ett annat tips är 

att läsa så länge lusten finns kvar hos barnet. Skulle koncentrationen svikta redan efter några 

minuter - ta en paus och prata om boken eller något helt annat en stund. Man kan även 

sjungläsa en bok för att fånga barnets uppmärksamhet. Vill barnet höra samma saga om och 

om igen kan det lätt bli långtråkigt för den som läser. Ett sätt att variera berättelsen är då att 

läsa med olika tonfall eller rytmer för att öva sin egen uttrycksförmåga (Ljungström & 

Hansson, 2006). Kindle (2010) redogör också för att det är viktigt att visa olika ansiktsuttryck 

när man läser, för då får eleverna ledtrådar om ordens olika betydelser. 

Kindle (2010) har gjort en observationsstudie i fyra klasser som består av 11-17 elever. Det 

var lärarna som skulle studeras och det gjordes fyra gånger under en sexveckorsperiod under 

varierande tider på dagen. Syftet med observationerna var att ta reda på hur ordförrådet hos 

eleverna utvecklades genom högläsning. Ingen av de deltagande lärarna hade någon 
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professionell utbildning inom högläsning, dock såg Kindle (2010) likheter mellan alla lärares 

upplägg och instruktioner för eleverna. Det Kindle (2010) kom fram till var att lärarna 

behöver mer stöttning i sin kunskap om högläsning för att introducera den på bästa sätt för 

eleverna. Lärarna behöver också läsa böckerna för sig själva först innan de läser dem för 

eleverna för att de ska vara så förberedda som möjligt och inte missa några viktiga detaljer i 

undervisningen. 

Nackdelar med högläsning 
Efter att ha läst en hel del litteratur kring området högläsning har bara positiva aspekter 

hittats. Frågan är om det finns något negativt med högläsning? Dominkovic et al (2006) har 

dock hittat att Meyer och Wardrop (1994) anser det kan "bli en övertro" på högläsningen. 

Med detta menar forskarna att man kan tro att högläsningen löser alla problem då det nästan 

enbart finns positiva aspekter kring området. Meyer och Wardrop (1994) försökte hitta någon 

negativ koppling mellan för mycket högläsning och goda läsprestationer vilket de tycker att 

de gjorde. De anser också att för mycket högläsning inte gör eleverna till skickligare läsare på 

grund av att högläsningen tar för mycket tid och hindrar annan undervisning där eleverna kan 

lära sig läsa med andra metoder. 
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Metod 
I det här avsnittet kommer jag gå igenom mitt metodval och beskriva hur jag gick tillväga 

med urval av skola samt enkät- och intervjudeltagare. 

Metodval 
Jag har använt mig av kvalitativ forskning där jag skickat ut ett enkätformulär, som handlar 

om högläsning, till alla lärare på en speciellt utvald skola. Enkäten innefattar också hur 

lärarna använder högläsning i sin klass. Anledningen till detta var att jag tyckte enkäter var 

bäst att använda när jag ville ta reda på mina frågeställningar. Jag valde bara en skola på 

grund av undersökningens begränsade omfång. Jag har även valt att komplettera enkäten med 

två lärarintervjuer för att få en djupare förståelse och bild av högläsningen på skolan samt ta 

reda på hur de använder sig av högläsning i undervisningen. Denna kombination av metoder 

kallas för metodtriangulering (Henny Olsson & Stefan Sörensen, 2011) och används för att 

belysa området i flera utsträckningar än ett. Olsson och Sörensen (2011) redogör också för att 

metodtriangulering kan användas för både kvalitativa och kvantitativa metoder. Jag har dock 

bara använt mig av kvalitativa metoder då min enkät är så pass liten att den inte kan kallas för 

en kvantitativ enkät. Jag har helt enkelt för få deltagare och hade det varit en kvantitativ enkät 

hade jag fått skicka ut den till många fler. 

Urval 
Här förklarar jag mina urval av skola, min målgrupp för enkäten samt hur jag tänkte när jag 

valde deltagare till mina intervjuer. 

När jag funderade på vilken skola som skulle vara med i undersökningen föll valet på den 

senaste VFU-skolan jag var på. Där har jag även vikarierat med jämna mellanrum, så jag är 

bekant med skolans upplägg och de flesta lärarna. Samtidigt funderade jag på om det kan vara 

ett problem att de känner till mig innan, men kom fram till att det ändå kan vara en fördel för 

både mig och lärarna att vi är bekanta med varandra just för att det känns som att det ger ett 

bättre utfall på enkäten. Om jag hade fått två enkäter skickade till mig, där jag kände den ena 

författaren men inte den andra, hade jag hellre valt att svara på den bekantas enkät för att jag 

vill ställa upp för den personen. Skolan består av tre förskoleklasser, tre ettor, tre tvåor och två 

treor med totalt 230 elever.  

Till en början funderade jag på att skicka ut en pappersenkät då jag tyckte det skulle bli mer 

personligt, men insåg sen att det var mycket smidigare att göra en enkät på internet. Jag valde 

att använda mig av hemsidan www.surveymonkey.com då jag hört talas om den sen tidigare, 
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och jag visste att den var kostnadsfri. När enkäten var färdigkonstruerad vände jag mig till en 

lärare på skolan som jag har bra kontakt med och frågade hur jag skulle få ut den här till 

lärarnas mail på ett enklare sätt. Hon erbjöd sig då att skicka ut enkäten till dem som var 

aktuella vilket jag var tacksam för. 

Göran Ejlertsson (2005) redogör för en del fördelar och nackdelar som går att koppla till min 

enkät: 

( PLUS ) En webbaserad enkät är gratis. 

( PLUS ) Enkäten skulle kunna skickas ut till hela Sverige om det skulle vara aktuellt. 

( PLUS ) Det är skönare för deltagaren att sitta i lugn och ro och svara på frågorna när det 

passar. 

( MINUS ) Man får oftast inte svar från alla deltagare (bortfall). 

( MINUS ) Antalet frågor kan vara begränsade. 

(Ejlertsson, 2005, s. 11) 

Ejlertsson (2005, s. 16) beskriver även enkätens delar och undersökningsgång tydligt. Jag har 

skrivit upp dessa punkter och kopplat dessa till min enkät för att det ska bli så tydligt som 

möjligt för läsaren hur en enkät är uppbyggd och hur den fungerar. Den kursiva stilen är 

Ejlertssons (2005) och resterande text är min där jag alltså har förklarat hur jag gått tillväga på 

varje del i enkäten samt hur jag har tänkt under arbetets gång. 

Syfte och problemformulering - Syftet med enkäten är att ta reda på hur mycket högläsning 

som förekommer på skolan. 

Population och urval - Undersökningen ska gälla alla lärare på den aktuella skolan, inga 

fritidspedagoger. 

Frågor - Frågorna som ställdes i enkäten kom jag på helt själv. Jag tog inspiration från den 

litteratur jag läst in mig på innan och formade frågorna utefter det.  

Enkäten - Enkäten gjordes på en hemsida där man kan forma en enkät gratis med upp till tio 

frågor. Hemsidan var lätt att förstå och layouten var lätt att följa. 

Datainsamling - När deltagarna allt eftersom svarade på enkäten fick jag in det på min 

inloggning på enkätens unika hemsida. Jag använde sedan materialet för att kunna gå vidare 

till analysen. 
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Bearbetning och analys - När jag analyserade mitt material försökte jag hitta likheter och 

skillnader i svaren för att komma fram till ett resultat. 

Publicering - Resultaten presenteras fråga för fråga i ett eget stycke nedanför. 

 

De som tackade ja till en intervju var fyra stycken till antalet. Jag valde att kontakta två av 

dom.  Den första valde jag för att jag visste sen tidigare att hon var extra insatt om högläsning 

då hon bland annat varit och besökt Nya Zeeland för att se hur de använder sig av lässtrategier 

där. Den andra valde jag bort för deltagaren hade en fritidspedagogutbildning. Sen stod valet 

mellan den tredje och den fjärde som tackat ja. Egentligen spelade det ingen roll vem jag 

valde, men till slut föll valet på den person som hjälpt mig att skicka ut enkäterna då det var 

smidigast att ta kontakt med henne. 

Till en början funderade jag på om jag skulle ha en anonym eller en konfidentiell enkät. 

Skillnaden på dessa är att vid en anonym enkät vet man inte vem som har svarat vad och vid 

en konfidentiell enkät vet man vilka som har svarat vad, men informationen får inte ges vidare 

till någon (Runa Patel & Bo Davidson, 2011). Slutresultatet blev en blandning av dessa 

eftersom jag inte visste vems svar som var vems, men vid sista frågan undrade jag om 

deltagarna kunde tänka sig vara med på en intervju. Ville de det så var deltagarna tvungna att 

skriva in namn och kontaktuppgifter och utifrån det kunde jag gissa vilka svar som tillhörde 

den personen eftersom det stod klockslag på varje enskilt svar. Jag försökte skicka ut min 

enkät så tidigt som möjligt på kursen. Annars hade det blivit tidsbrist för min del då jag inte 

skulle hinna skriva klart uppsatsen innan kursens slut, och sen ville jag inte störa lärarna på 

skolan eftersom många säkerligen skulle börja med sina skolavslutningsförberedelser inom 

kort. Jag valde att ha svarsalternativ på sex av tio frågor där alla utom en hade följdfrågor som 

"varför och varför inte?". Jag ville att deltagarna skulle få skriva vad de ville då jag 

misstänkte att vissa frågor kunde tolkas på olika sätt. Så här i efterhand när jag fått resultatet 

visade det sig att alla deltagande lärare ändå tänkte på ett liknande sätt eftersom de flesta har 

liknande svar. 

När jag gjorde min enkät undvek jag ledande och förutsättande frågor (Olsson & Sörensen, 

2011). Ett exempel på sådan fråga skulle kunna vara: "Tycker du verkligen att man ska 

högläsa för sin klass varje dag?" Denna fråga förutsätter att läraren läser för klassen varje dag, 

men jag själv förutsätter att det inte behövs. Jag har även undvikit dubbla frågor som Olsson 

och Sörensen (2011) kallar det. En dubbel fråga kan vara: "Tycker du högläsning är viktigt 
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och hur använder du högläsning i undervisningen?" Denna fråga kräver två helt olika svar, 

vilket gör att den bör skrivas ut som två olika frågor. Olsson och Sörensen  (2011) förespråkar 

också en inbjudande och strukturerad enkät, vilket jag försökte tänka på när jag gjorde den. 

Av egna erfarenheter vet jag att en enkät ska vara lättförståelig och lätt att fylla i och det anser 

jag att jag lyckats med. 

När det kommer till intervjuerna så använde jag mig av en så kallad "tratt-teknik" som Patel 

och Davidson (2011) redogör för. Denna teknik innebär att man börjar med öppna korta 

frågor och avslutar med mer ingående lite längre frågor för att få mer specifika svar. Eftersom 

jag hade en bestämd ordning på frågorna kallas det att jag har en hög grad av standardisering. 

Intervjuerna var även semistrukturerade och med det menas att frågorna har ett speciellt tema 

och de som blir intervjuade är fria att utforma svaren som de vill (Patel & Davidson, 2011). 

Jag hade bestämda frågor, men gav mig själv friheten att flika in spontana följdfrågor. 

Intervjufrågorna formade jag efter inläsning av litteratur samt egna idéer. Intervjuerna pågick 

mellan 20 och 30 minuter vardera. Vid första intervjun satt vi i ett litet rum på varsin stol på 

den undersökta skolan och röstinspelaren mellan oss. Jag hade ett block med mina frågor och 

en penna att anteckna med ifall jag skulle behöva. Andra intervjun såg exakt likadan ut 

förutom att vi var i ett annat rum. Widerberg (2002) skriver att det kan vara en nackdel att 

intervjua på deltagarnas arbetsplats då de kan vara uppe i varv efter en nyss avslutad lektion, 

intervjun kan vara intryckt på en kort rast mellan två lektioner eller de kan vara trötta om det 

är sent på dagen, men jag upplevde inte att det var ett problem. De som blev intervjuade fick 

välja tid och plats själva, så jag antog att de valde ett tillfälle som passade relativt bra för dem. 

Widerberg (2002) redogör också för fördelarna med att intervjua på arbetsplatsen och hon 

menar att det kan vara bra att få en inblick i lärarnas jobb när de är aktiva. Jag hade ingen 

möjlighet att se detta i samband med intervjuerna, men jag har sett lärarna undervisa vid andra 

tillfällen, så jag vet på ett ungefär hur de agerar. 

När intervjuerna var färdiga transkriberades dessa genom att jag skrev ner allt som sades för 

att sedan kunna analysera och bearbeta materialet. Eftersom den andra som blev intervjuad 

inte har någon klass för tillfället så anpassades frågorna lite efter hennes situation, men hon 

berättade att hon ändå tänkte på hur hon brukade göra med sina tidigare klasser och att det 

inte spelade så stor roll hur frågorna var utformade. 
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Bortfall 

Eftersom enkäten skickades ut via mail förväntade jag mig inte att jag skulle få svar från alla. 

Läraren jag hade kontakt med som lovade att skicka ut enkäten till de andra tyckte  jag kunde 

räkna med 13-14 svar beroende på hur personalen i förskoleklasserna tänkte, alltså om de 

svarade gemensamt eller var för sig då varje förskoleklass har två lärare. När svarstiden för 

enkäten gick ut hade jag fått elva svar vilket jag var väldigt nöjd med. Jag räknar alltså med 

ett externt bortfall på 21 % för att jag fick 11 av 14 svar. Ett externt bortfall, menar Olsson 

och Sörensen (2011) utgörs av dem som inte vill delta i enkäten på ett eller annat sätt. 

Författarna skriver vidare att det finns personer som alltid är negativa till att besvara enkäter, 

och är man negativ till det svarar man ofta negativt på frågorna. Man kan även strunta i att 

svara på vissa frågor och det kallas för ett internt bortfall, men Olsson och Sörensen (2011) 

förklarar också att en bra enkät oftast inte har något internt bortfall. Jag hade medvetet inte 

"tvingat" deltagarna att svara på alla frågor, men jag skrev heller inte att alla frågor var 

frivilliga då jag ville se vad jag fick för reaktion på frågorna. Så här i efterhand är jag nöjd 

med svaren då nästan alla frågor blev besvarade av alla deltagare. De frågor jag inte fick svar 

på var öppna frågor där de som inte kom på något att svara kunde lämna fältet blankt. 

Enkäten skickades ut tisdag eftermiddag vecka 16. Fredag morgon hade jag bara fått fyra 

svar, så då skrev jag till min kontakt på skolan och frågade om hon kunde skicka ut en 

påminnelse till lärarna och be dom svara så snart som möjligt. När fredagen led mot sitt slut 

hade jag fått elva svar och det var jag nöjd med, för då visste jag att jag hade tillräckligt med 

data för att kunna genomföra min studie. 

 

Svarsfrekvens Första utskicket Påminnelse Bortfall 

 4 svar = 29 % 7 svar = 50 % 3 stycken  = 21 % 

Tabell 1: Bortfallsanalys 

Analys av material 

Analysen av materialet kommer att inspireras av ett fenomenologiskt perspektiv. En 

fenomenologisk verklighetsbild skapas av ett samspel mellan objekt och mänskliga 

medvetanden (Fejes & Thornberg, 2009, s. 107). I mitt fall blir det alltså vad som fås fram i 

denna studie via enkäten och intervjuerna. Resultatet speglar verkligheten på den undersökta 

skolan. Andrzej Szklarski (2009) redogör för fenomenologi som forskningsmetod. Han menar 

att metoden ska besvara ett intresse av två kriterier. Med kriterium ett menar Szklarski (2009) 
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att intresset ska gälla ett fenomen och kriterium två ska inrikta sig på den huvudsakliga 

upplevelsen. För att koppla detta till min studie, så är fenomenet högläsning och upplevelsen 

är hur högläsning används i skolan. 

Jag har valt att presentera enkäten fråga för fråga för att få ett så tydligt resultat som möjligt. 

Jag anser att det är lättare att följa med i texten om frågorna är sorterade i den ordning som de 

lästes i enkäten. Intervjufrågorna är däremot uppdelade i olika områden som jag har valt att 

kalla: utbildning, om högläsningen, innan högläsningen, under högläsningen samt efter 

högläsningen för att det ska vara enklare att förstå när i processen varje del används. 

Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (VR) är en myndighet som har hand om grundforskningen i Sverige. De har i 

huvudsak fyra verksamhetsområden: Finansiering av forskning, forskningsinfrastruktur, 

forskningspolitisk analys samt forskningskommunikation, där det sistnämnda berörs i detta 

arbete. Vetenskapsrådet menar att det finns fyra huvudkrav som man måste följa vid ett 

forskningsarbete: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990) 

Informationskravet 

Med informationskravet menas att "Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte." (Vetenskapsrådet, 1990, s. 7) I mitt fall ska jag alltså 

förklara vilken uppgift lärarna har i undersökningen samt förklara vad mitt syfte är i och med 

att jag skickar ut den här enkäten. Jag ska också vara tydlig med att informera om att enkäten 

är frivillig och att informationen inte kommer användas till något annat än min 

forskningsstudie. I enkätformuläret är jag också noga med att informera om att en eventuell 

intervju också är frivillig. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att "Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan." (Vetenskapsrådet, 1990, s. 9)  Det är alltså viktigt att jag som forskare har 
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deltagarnas samtycke att delta eftersom de på ett eller annat sätt kommer att vara aktiva i 

denna undersökning. Om deltagarna är under 15 år måste samtycke fås från vårdnadshavare, 

men detta gäller inte mig då alla deltagare är myndiga. De medverkande har även rätt att 

avbryta sitt deltagande utan att detta medför något negativt. Jag ger även deltagarna en 

möjlighet att välja själva om de kan tänka sig ställa upp på en intervju med mig eller inte. 

 

Konfidentialitetskravet 

Med konfidentialitetskravet menas att "Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem" (Vetenskapsrådet, 1990, s. 12). Här ska jag 

alltså vara tydlig med att informera om hur anonyma deltagarna kommer att vara. 

Informationen jag tar del av i min enkätundersökning samt mina intervjuer måste behandlas 

på ett så konfidentiellt sätt att ingen kan avläsa vem som har sagt och/eller gjort vad. 

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att "Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål." (Vetenskapsrådet, 1990, s. 14)  Här informerar jag de berörda om att 

jag inte kommer att använda resultaten från enkäten samt svaren på intervjufrågorna till något 

annat än detta arbete. Jag får inte sälja vidare eller låna ut informationen och inte heller 

använda informationen emot deltagarna. 

Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet används när man bedömer kvaliteten på sin undersökning.  

Med validitet menas om mitt arbete stämmer överens med det jag tänkt undersöka (Ejlertsson, 

2005). Jag anser att arbetet har ganska hög validitet då mina enkätfrågor verkligen mäter det 

jag tänkt undersöka från början och med hjälp av enkäten kompletterat med intervjun får jag 

ett tydligt resultat och det går även att finna liknelser i litteraturen. 

Med begreppet reliabilitet menas om mina undersökningar ger liknande resultat om någon 

annan skulle upprepa exakt samma procedur (Ejlertsson, 2005). Om resultatet har hög 

reliabilitet ska både min enkät och mina intervjuer ge samma resultat och då går det att lita på 

resultatet. Jag tycker att arbetet har relativt hög reliabilitet då intervjusvaren, enligt mig, var 

logiska jämfört med enkäten.   
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Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer resultatet av enkäten och intervjuerna att presenteras, 

sammanställas och analyseras. 

Enkäten 
De enkätfrågor jag har valt att ha med är: 

1. Vilken årskurs är du lärare för? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du varit verksam som lärare? 

4. Hur ofta läser du högt för din klass? 

5. Får eleverna ligga/sitta hur de vill när du läser? 

    - Om nej, varför inte? 

6. Har du någon tanke med vilka böcker du läser för din klass? 

     - Om ja, hur tänker du? Har du några boktips eller någon favoritförfattare? 

7. Läser du med inlevelse? 

     - Om ja, vilka fördelar finns det med att läsa med inlevelse? Om nej, varför inte? 

8. Har du märkt att eleverna utvecklats på något speciellt sätt tack vare din högläsning? 

9. Har du någon upplevelse att dela med dig av i samband med din högläsning? 

10. Jag planerar att intervjua några lärare till mitt arbete. Kan du tänka dig att ställa upp på en 

sådan? (Du kommer vara 100% anonym) 

    - Om ja, vänligen skriv ditt namn, telefonnummer och mailadress, så jag kan kontakta dig.
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Fråga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de som svarade på enkäten var tre stycken (27 %) lärare för en förskoleklass, två stycken 

(18 %) för årskurs ett, två stycken (18 %) för årskurs två och fyra stycken (36 %) för årskurs 

tre. 

Fråga 2 

Vad har du för utbildning? Alla som deltog i enkäten svarade på denna fråga. Resultatet var 

att alla hade en lärarutbildning utom en som hade en fritidspedagogutbildning. Utbildningarna 

heter olika beroende på vilka år de genomfördes. Svaren varierade mellan Grundskollärare 1-

7, Lärare för tidigare år, Lågstadielärare, Lärare mot yngre åldrar och Lärarutbildning 1-6. 

Fråga 3 

Hur länge har du varit verksam som lärare? Antalet år som verksamma lärare varierade 

mellan 1 och 42 år. Jag har valt att redovisa detta i en tabell då det blir tydligast för läsaren. 

Tabellen finner du på nästa sida. 
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Antal år som 

verksamma 

Antal lärare på 

skolan 

Procent 

% 

1-10 år 4 st 36 % 

11-20 år 5 st 45 % 

21-30 år 0 st 0 % 

31-40 år 0 st 0 % 

41-50 år 2 st 18 % 

Tabell 2: Tabell över hur många år lärarna varit verksamma. 

 

Fråga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla medverkande svarade på denna fråga. 54 % av deltagarna svarade att de läste högt för 

sina elever varannan dag, 36 % svarade att de läste varje dag och 9 % att de läste mer sällan. 
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Fråga 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

På fråga fem undrade jag om eleverna fick ligga/sitta hur de vill när läraren läste för dem. 36 

% svarade ja och 64 % svarade nej. De som svarade nej upplevde att eleverna lyssnade bättre 

och att arbetsron var lugnare om de satt upp på sina platser. 

Fråga 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla deltagare hade en tanke med vilka böcker som valdes ut inför högläsningen. Jag frågade 

även efter deras bästa boktips. Någon svarade att de valde bok utifrån ett speciellt tema de 

håller på med i klassen, någon svarade att de alltid väljer en bok som är precis över elevernas 

nivåer, så det går att diskutera svåra ord och handlingar genom att stanna upp i boken ibland. 
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De flesta lärare tar böcker som de själva gillar för att det är lättare att förmedla en känsla och 

det är positivt om det är en komisk bok så eleverna får skratta lite. Det skapar en bättre 

sammanhållning i gruppen. Några tips på böcker och författare jag fick var Lasse-Maja-

böckerna, Astrid Lindgrens böcker, Spring Fanny spring! och Roald Dahls böcker. 

Fråga 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan om inlevelse var alla elva rörande överens om. Självklart ska man läsa med inlevelse. 

Deltagarna upplever att eleverna lyssnar bättre, lär sig själva att läsa med inlevelse och det 

blir mer intressant att lyssna. En lärare skrev att hon läser med inlevelse men hon förvränger 

inte rösten, utan använder mer olika röstlägen. Hon har märkt att eleverna lyssnar på ett helt 

annat sätt då. En svarade att hon testat ljudböcker för eleverna, men det fungerade inte lika 

bra. 

Fråga 8 

På min fråga om eleverna har utvecklats på något speciellt sätt fick jag tio svar. De flesta 

deltagarna menar att det skapar läslust hos barnen och intresset för författarna ökar. Många 

vill läsa fler böcker av samma författare eller läsa högläsningsboken de nyss hört fast tyst på 

egen hand. De lär sig även att koncentrera sig på att lyssna längre stunder, vilket har 

uppskattats. 

Fråga 9 

Har du en upplevelse att dela med dig av i samband med högläsningen? Fyra lärare hade 

något att berätta här. En lärare svarade att hon hade tårfyllda elever efter att ha högläst slutet 
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på boken Spring Fanny spring!, och när de lyssnade på Kalle och chokladfabriken fick 

eleverna sen träna på att se likheter och skillnader i boken jämfört med filmen. En annan 

lärare svarade att det är lika viktigt att läsa högt i årskurs ett som i årskurs sex då högläsning 

fångar barnen oavsett ålder. En tredje lärare skrev: " När en elev kommenterade en 

huvudpersons sätt att vara med att: Det är som om författaren har varit här och tittat på mig 

och sen skrivit boken. (Jag fick samma känsla)" och den fjärde deltagaren svarade att om man 

som lärare inte själv gillar boken så är det bara att byta. Det finns ingen mening med att läsa 

en bok man inte själv gillar då det är svårt att relatera till den och då är det svårare att få med 

eleverna också. 

Fråga 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På min tionde och sista fråga undrade jag hur många som kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju till mitt arbete. Jag fick fyra ja (36 %) och sju nej (64 %). Av de fyra som svarade ja 

valde jag ut två som jag ville intervjua. Som jag nämnde tidigare, så valde jag först ut en 

kvinna som jag visste var extra kunnig inom området. Jag valde inte den som hade 

fritidspedagogutbildning och sen stod det mellan de två sista deltagarna som svarat ja och där 

föll valet på kvinnan som hade hjälpt mig att skicka ut enkäten. 
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Intervjuerna 
De som blev intervjuade har fått fingerade namn och kommer att kallas för Anna och Carina i 

det här arbetet. Rubrikerna har, som tidigare nämnts, delats upp i utbildning, om 

högläsningen, innan högläsningen, under högläsningen och efter högläsningen för att man 

som läsare ska få en bättre överblick. 

Utbildning, verksamhet och arbetsuppgifter 

Anna och Carina är två rutinerade lärare. Anna gick en utbildning på fem terminer som 

innehöll en termin praktik i början på 70-talet. Carina har läst till 1-7 lärare och specialiserat 

sig på svenska och SO de åren hon arbetade på mellanstadiet. Anna har aldrig arbetat i en 

förskoleklass förrän läsåret 2014/2015 medan Carina varierat mellan lågstadiet och 

mellanstadiet under alla sina år. Dock så började hon i en Montessoriklass vilket hon påstår 

att hon aldrig hade tagit på sig idag för hon är för okunnig kring den sortens undervisning. 

Just för tillfället är Carina speciallärare för att det var den smidigaste lösningen på skolan just 

då. Hon ser dock fram emot att gå tillbaka till att vara klasslärare på heltid då hon saknar 

känslan att få eleverna med sig i undervisningen. Anna arbetar inte heltid i sin förskoleklass 

utan hon varvar undervisning med kvalitetsutveckling i kommunen..  

Om högläsningen 

Anna läser ett par gånger i veckan för sin klass. Hon hade gjort det oftare om hon hade jobbat 

heltid med dem, men hon är bara i klassen tre dagar i veckan. Hon hade gärna läst varje dag 

om hon hade möjligheten, men det är fler lärare hon ska samarbeta med vilket gör att hon får 

anpassa sig lite efter de andra. Hon vet att de har högläsning ibland när inte hon är där, men 

de har helt olika strategier. 

Carina försöker läsa varje dag när hon har en klass. Ibland är lektionerna så långa att hon 

behöver bryta av med en högläsningsstund, i alla fall med de yngre eleverna. När hon hade 

mellanstadieelever kunde hon ibland läsa 40 minuter i sträck just för att de orkar lyssna på ett 

annat sätt. Dock tycker hon att cirka 15 minuter varje dag är tillräckligt för lågstadieelever. 

Läsningen får gärna inträffa precis innan förmiddagsrasten för att barnen ska varva ner lite. 

När Anna fick frågan om vilken tid på skoldagen hon väljer att läsa blev svaret att det beror 

på syftet med högläsningen. Ibland kan hon läsa tidigt på lektionen för att eleverna ska lära 

sig något samtidigt, som till exempel lässtrategier, men är det tänkt att eleverna ska varva ner 

och samtidigt äta frukt så passar hon på lite senare på lektionspasset närmare rasten. Det beror 
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lite på eleverna hur långa högläsningsstunderna brukar vara, alltså hur länge de orkar lyssna 

och kan sitta still. Carina håller med Anna och tycker att en lagom högläsningsstund varar 

ungefär 15 minuter. 

Carinas syfte med högläsningen är att väcka ett läsintresse hos eleverna samt få dem att skapa 

inre bilder och läsa mellan raderna. Annas syfte nämndes tidigare, det beror helt på vad hon 

vill få ut av lektionen - antingen en mysig fruktstund eller lärorik undervisning. 

Innan högläsningen 

Anna brukar förbereda sig genom att ta kort på bilderna i böckerna för att sen lägga upp dom 

på smartboarden så eleverna kan titta på dessa under tiden högläsningen pågår. Sen diskuterar 

de om vad som händer på bilderna och exempelvis ansiktsuttrycken på människorna och 

djuren. Att lägga upp bilder på smartboarden tycker Anna fungerar utmärkt då det är en större 

grupp elever. Att visa bilderna direkt från boken fungerar bäst när det är en mindre grupp. 

Andra förberedelser kan vara att sätta post it-lappar på de ställen hon ska stanna upp och på 

lapparna står det frågor som hon ska ställa till eleverna. Carina hade inga direkta förberedelser 

förutom att hon valde att läsa igenom boken först, så hon visste om den passade eleverna eller 

inte. 

Hur vet man vilken bok man ska välja? Anna besöker bokhandeln eller använder sig av den 

bok alla klasser får i julklapp av skolan varje år medan Carina läser olika nyhetsmail och 

frågar ibland på biblioteket. Hon menar att man har hunnit med en del böcker på de 20 år hon 

har undervisat, så hon har oftast koll på vilka böcker som fungerar och inte fungerar. En 

favoritbok som många elever har uppskattat genom åren är Fröken Europa av Kerstin 

Gavander (2004) som är tänkt som en lärobok, men fungerar jättebra att högläsa också. Då lär 

sig eleverna lite om geografi samtidigt som de lyssnar. Andra tips jag fick var Roald Dahls 

och Ole Lund Kirkegaards böcker som kan vara lite roliga. 

Under högläsningen 

På frågan om läraren och eleverna sitter på samma ställe vid varje högläsningstillfälle svarar 

både Carina och Anna att de oftast sitter på mattan om det finns någon i klassrummet. Om det 

är några som har svårt att sitta still kan Carina bestämma att de får sitta vid sina bänkplatser, 

men i så fall är det hon som bestämmer det och inte eleverna. Anna brukar flytta någon elev 

närmare sig själv ifall den har svårt att sitta still så det blir lättare att lugna ner sig, men de får 

aldrig bestämma själva hur de ska sitta. Varken Carina eller Anna tillåter att lågstadieeleverna 
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ritar samtidigt som de läser, då de anser att det stör för mycket plus att de ska träna på att bara 

sitta still och lyssna. Ingen av de intervjuade skulle ändra på något om de fick chansen, då de 

anser att de har möjligheten att bestämma själva från början. 

Anna och Carina hanterar situationer som inte fungerar på ett liknande sätt. Carina brukar 

säga till den störande eleven att hon inte kan koncentrera sig på läsningen om han/hon stör, så 

då får eleven välja om den vill gå ut från klassrummet eller sitta kvar och lyssna vidare. Oftast 

väljer de då att lyssna vidare för det är en spännande bok. Anna brukar be eleven att sätta sig i 

hennes knä eller mellan hennes fötter för att den inte ska störa. Hon funderar alltid på vad det 

är som gör att det inte fungerar. Ibland kanske barnen får se för lite bilder, och då kanske hon 

får tänka på att visa fler bilder eller ha förberett med bilder på smartboarden i klassrummet. 

Carina tycker att den största fördelen med högläsning är att det är en mysig stund med 

eleverna samtidigt som hon kan försöka få dem att bli intresserade av lite svårare böcker. 

Anna går lite djupare in på fördelarna. Hon menar att alla i rummet hör en gemensam 

berättelse. Denna upplevelse kan eleverna och läraren hela tiden komma tillbaka till och 

påminna sig om och jämföra med andra upplevelser. Sen är det bra för eleverna att träna på att 

lyssna och sitta still. Anna menar att det inte finns några nackdelar alls med högläsning. 

Carina däremot tycker att en nackdel kan vara när man väljer en för svår bok för eleverna eller 

en bok som inte passar läraren. Gillar inte läraren boken är det lika bra att byta till någon 

annan. Carina läste i en bok en gång som innehöll mycket svordomar, så därför är det bra att 

ha läst igenom boken innan man läser den för klassen så sådana böcker kan undvikas. 

Efter högläsningen 

Båda lärarna kan arbeta med böckerna när de är slut, men även under läsningens gång. Carina 

brukar stanna upp mitt i en bok och låta eleverna skriva i en läslogg vad de tror händer sen, 

alternativt låta dem skriva en recension när boken är färdigläst. Anna kan ibland läsa en bok 

som innehåller lite matematik, så eleverna tränar på att räkna tal samtidigt som de lyssnar. En 

bok som Anna läst nyligen för sin klass heter Tandligan av Helena Bross (2007) som handlar 

om när eleverna i en klass tappar tänder. Då har fröken ordnat med ett diagram där eleverna 

får sätta upp en markering för varje tand de tappar. Detta gjorde även Anna med sin klass 

vilket blev uppskattat i kombination med matematiken. Det arbetas inte med alla böcker, men 

en del. 

En annan del som Carina även tar upp är att föräldrakontakten är viktig i samband med 

högläsningen. Det är viktigt att föräldrarna fortsätter läsa för sina barn oavsett om dessa kan 
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läsa själva eller inte för att fortsätta utöka läsförståelsen och ordförrådet. Anna vill också 

tillägga att en högläsningsbok inte behöver vara skönlitterär, utan det kan även vara en 

faktabok. 

  



- 31 - 
 

Diskussioner och slutsats 
Här kommer jag att diskutera kring litteraturen, enkäten och intervjuerna samt komma med en 

slutsats. Jag har delat upp styckena för att det ska bli lättare att följa med som läsare. 

Litteraturen 
Efter att ha läst en hel del litteratur inför och under det här arbetet kan jag konstatera att 

högläsning bör existera i varje skolklass på låg- och mellanstadiet oavsett ålder. Dock är det 

inte bara att ta en bok och sätta sig och läsa, utan det krävs en hel del kunskap kring området 

för att man ska få ut så mycket som möjligt av det. Man måste förbereda sig (Granberg, 

2000), man måste läsa på ett sätt som gör att lyssnarna fångas in, man måste bearbeta boken 

efteråt och så vidare. Utvecklingen hos barnen måste ses på lång sikt då det inte går att 

utveckla läsinlärningen över en vecka. Kindle (2009) och Fox (2011) menar att regelbunden 

högläsning under barnens uppväxt ger en bättre förståelse när de börjar skolan. Alltså kan den 

här processen ta flera år, så det krävs att man som förälder och lärare har tålamod. Mellon 

(2009) berättar att man utvecklar sin läsförståelse redan efter en veckas ålder och har barnen 

hört regelbunden högläsning sen de var så små, har de definitivt ett bredare ordförråd och 

läsförmåga (Körling, 2014) än de som inte fått höra på högläsning lika ofta under sin uppväxt. 

Dejke (2006) skriver att det kan dröja innan barnen visar intresse för boken och även här 

krävs tålamod från de vuxna. Och tålamodet gäller även när barnen börjar vrida på sig och 

tappar koncentrationen (Ljungström & Hansson, 2006). Istället för att kämpa vidare med en 

bok som ingen lyssnar på bör man som lärare ta en paus och fortsätta vid ett annat tillfälle. 

Det var inte mycket som beskrevs som negativt kring högläsning i litteraturen. Det enda som 

hittades var att man kan få en övertro på högläsningen och att högläsningen kan ta för mycket 

tid från annan undervisning. Det anser jag är en konstig uppfattning då man självklart inte ska 

ha högläsning flera timmar per dag. Flera av forskarna (Kindle, 2009, Fox, 2011, Ekström, 

2004) och även mina intervjupersoner Anna och Carina menar att det räcker med 15-20 

minuters högläsning fyra till fem gånger i veckan för att förståelsen ska utökas. 

Kindle (2010) och Fox (2011) skriver att man kan läsa samma böcker flera gånger för att 

eleverna ska få uppleva samma sak mer än en gång, men personligen vet jag inte om jag 

håller med om detta. Jag tror mer på att läsa så många olika böcker som möjligt för att 

eleverna ska få höra fler ord och bredda sin kunskap på det viset. Sen behöver självklart 

barnen höra svåra ord flera gånger och diskutera deras betydelse, men det går att göra vid 

andra tillfällen. 



- 32 - 
 

Fox (2011) påpekar också att man inte kan be ett barn läsa en bok, utan det måste förstå vad 

som har lästs och kunna redogöra för det. Bara för att barnet läser tydligt och bra betyder det 

inte det att barnet kan läsa. Det viktiga är att prata om boken för att se om barnet har förstått 

vad det har läst. Detta tror jag är en del som många vuxna glömmer eller inte ens känner till 

överhuvudtaget. Det kan vara så att föräldrarna är jätteglada för att deras barn har lärt sig läsa, 

men egentligen förstår barnet bara hur bokstäverna uttalas och hur orden är ihopsatta till 

meningar, det har ingen aning om vad boken handlat om. Därför är det viktigt som lärare att 

prata med föräldrarna och förklara att det är lika viktigt att prata om boken som att be barnen 

läsa i den. 

Enkäten 
Det var intressant att se vilken spridning det var bland antalet år som verksamma lärare. Jag 

tror det är nyttigt med en sådan spridning på en skola då världsvana lärare kan dela med sig av 

sina erfarenheter till nyexaminerade lärare och de som precis kommit ut i skolans värld kan 

uttnyttja sin färska kunskap och förmedla nya idéer och arbetssätt till de mer erfarna lärarna 

som kan ha fastnat i sin roll. Det som fungerade för 20 år sen kanske inte alls fungerar idag.  

Alla deltagare i enkäten var rörande överens på frågorna sex och sju. Alla hade en tanke med 

vilka böcker de läste för sin klass och alla läste med inlevelse. Frågan om inlevelse var jag 

nästan säker att jag skulle få ett enigt svar på. Varför skulle man inte läsa med inlevelse? Jag 

tror ingen uppskattar att lyssna på någon som läser i samma tonläge hela tiden. Det blir tråkigt 

att lyssna på och jobbigt i längden. 

Gycklarna på medeltiden var populära för de varierade sina uttryck när de högläste (Manguel, 

1999). Det gjorde alla som svarade på enkäten med, vilket jag håller med om att man ska 

göra. Dock tror jag det krävs träning och erfarenhet för att det ska bli så bra som möjligt, men 

det är bara att öva. Det var intressant att kunna koppla ihop dessa två situationer då den ena 

skedde för tusentals år sedan och den andra i nutid. 

Jag tyckte även det var intressant att få tips på olika böcker man kan läsa för klassen. 

Eftersom böckerna redan lästs och lärarna har fått en positiv reaktion från eleverna, så är det 

ju faktiskt ett bevis på att dessa fungerar. Sen är det självklart inte säkert att böckerna fungerar 

lika bra i alla klasser beroende på vad det är för årskurs och typ av elevgrupp, men det får 

man helt enkelt försöka läsa av i klassen och ta ett beslut utifrån det. 
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Intervjuerna 
Annas svar på vad som är positivt med högläsning var att barnen får en gemensam upplevelse 

som de kan dela med sig av och gå tillbaka till. Detta går att koppla ända tillbaka till 500-talet 

där Manguel (1999) skriver om Benedikt av Nursia som bestämde att munkarna och nunnorna 

hade högläsning i klostren. Anna berättade också att hon visade bilder från böckerna på 

smartboarden i klassrummet, vilket även Kindle (2009) förespråkade i sin undersökning.  

Kindle (2010) hävdar också att man ska ta en lite svårare bok än vad eleverna själva hade läst, 

vilket även Anna och Carina tar fram i intervjuerna. Alla tre anser att detta ökar motivationen 

och uppmärksamheten hos eleverna för att de måste anstränga sig lite extra och de får höra 

nya ord och uttryck. Vidare menar Kindle (2010) även att man ska förbereda sig inför 

högläsningen genom att läsa igenom boken noggrant och bestämma var man ska ställa frågor 

till eleverna. Detta nämnde även Anna att hon brukar göra. Hon använde sig av post it-lappar 

med förutbestämda frågor vilket jag personligen anser var ett väldigt bra tips som jag blev 

sugen på att använda i min egna undervisning. 

Syftet med högläsningen i lågstadiet kan vara olika. Carina pratade nästan enbart om en mysig 

stund med eleverna. Jag kan hålla med om att det kan vara jättemysigt att sätta sig ner och 

läsa en spännande bok medan det är knäpptyst i klassrummet från elevernas sida. Och även 

om man inte arbetar med boken efteråt, så har det iallafall gett eleverna någonting - en helt ny 

upplevelse med förhoppningsvis nya bilder i huvudet och ett ökat läsintresse. Anna hade lite 

fler syften hon nämnde under intervjun och allt beror på vad hon vill få fram av eleverna. Hon 

anser att man kan arbeta ämnesövergripande med de flesta ämnen och det tycker jag också att 

man kan göra. Det finns inga gränser för hur lektionsuppläggen kan se ut, det är bara att 

bredda sin fantasi och sätta igång med att undervisa. 

Metod- och resultatdiskussion 
Jag tycker att jag kunde gått ännu djupare i min undersökning genom att göra observationer i 

klasserna för att kolla så det lärarna sa i intervjuerna faktiskt stämde, men jag tyckte i 

slutändan inte att det behövdes då jag fått svar på det jag tänkt undersöka från början och 

litade på det lärarna sa i intervjuerna. Jag kunde även tagit reda på vad eleverna tycker om 

högläsning för att få ett bredare perspektiv. Anledningen till varför jag inte gjorde det var för 

att arbetets omfång inte tillåter det. 

I och med att detta är en kvalitativ studie så är det meningen att författaren ska visa vägen 

inom området högläsning och läsaren ska sedan avgöra generaliserbarheten. Olsson och 
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Sörensen (2011) skriver att allt material som samlats in måste ses i ett bredare perspektiv. 

Arbetet kan vara svårt att generalisera då jag enbart använt mig av en skola i min 

undersökning, en enkät där det inte fanns så många deltagare och endast två intervjuer. Dock 

kan man få en mer personlig vinkel på studien då den visar hur högläsningen ser ut just på den 

skolan. Jag tror själv att jag skulle fått liknande svar om jag gjort en exakt likadan 

undersökning på en annan skola i en annan kommun rent generellt. Jag förmodar också alla 

lärare läser för sina klasser, men att det inte sker lika regelbundet överallt. Även att många 

lärare har ett syfte med vilka böcker de läser, fast alla kanske inte arbetar med dom utan bara 

går vidare till nästa bok. Dessa tankar grundas enbart på egna erfarenheter av vad jag har sett 

under mina VFU-perioder samt vikariat under utbildningens gång. Dock är det svårt att få en 

bra bild över området när man bara varit på skolorna under kortare tillfällen, men jag tror 

ändå man kan se likheter i de flesta kommuner då tankarna jag hade innan detta arbete skrevs 

stämmer överens med det jag fått fram i denna studie. 

Slutsats 

Något som jag redan listat ut innan jag började skriva mitt arbete var att högläsning är något 

positivt och lärorikt som bara för gott med sig. Det jag däremot inte visste var hur stort 

området egentligen är och hur mycket man måste känna till för att kunna undervisa om det. 

Det var intressant att lära sig hur mycket som bearbetas hos eleverna under en 

högläsningsstund så som läsförståelse, läsinlärning, ordförråd och språkutveckling. Det var 

även fascinerande att inse vilken skillnad det kan vara på att läsa en gång i veckan för 

eleverna jämfört med en kvart varje dag samt vad högläsning kan göra för elevernas 

utveckling. Lärarna i studien är medvetna om hur viktigt det är med högläsning, men alla 

kanske inte läser så mycket som de borde. Lärarna känner också till att det är lika viktigt med 

förberedelser inför högläsningen som med vilken annan lektion som helst. Det finns många 

olika sätt att arbeta med högläsning och min uppfattning är att lärarna har koll på detta för att 

de flesta är oerhört rutinerade. Att komma som nyexaminerad lärare är inte alltid lätt, men 

oavsett om man varit i yrket ett år eller 21 år, så blir man aldrig fullärd. "Man lär så länge man 

lever" lyder det kända ordspråket.  

 

Vidare forskning 
Om jag hade fått möjligheten att göra ett större arbete om detta hade jag gärna undersökt vad 

alla elever tycker om högläsning samt genomfört en längre studie i en lågstadieklass på 
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elevernas läsutveckling vid högläsning varje dag. Först skulle jag kontrollera elevernas 

läsförståelse vid en tidpunkt och sedan jämfört den efter en längre tid (minst 6 månader) och 

gjort samma sak i en annan klass som inte haft högläsning dagligen utan bara en gång på 1-2 

veckor. Självklart finns det en hel del andra aspekter som spelar in på detta, men en liknande 

studie skulle i alla fall vara intressant att göra.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågor till intervjuerna (exklusive följdfrågor) 
 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du varit lärare och vad har du gjort under åren? 

 Hur är din arbetstid fördelad? 

 Hur ofta läser du för din klass? 

 Tänker du på att läsa en viss tidpunkt under dagen? 

 Hur lång tid är varje högläsningstillfälle? 

 Vilka fördelar finns det med högläsning? 

 Finns det några nackdelar? 

 Sitter ni likadant varje gång du högläser? 

 Hur får eleverna sitta? 

 Funkar det eller skulle du vilja ändra på något? 

 Hur hanterar du situationer när det inte fungerar? 

 Brukar du förbereda dig inför varje högläsningsstund? 

 Hur vet du vilken bok du ska välja? 

 Hur arbetar ni med boken när den är slut? 

 Vad är ditt syfte med högläsningen? 

 Har du sett att högläsningen ger några mätbara resultat? 

 Har du något mer du vill tillägga? 

 

 


