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Abstract 

 

Reading aloud is something that is considered important for children's linguistic development, 

although I have experienced that reading is something that has rarely taken place in the teaching 

context I´ve found myself in. I therefore chose to study how the attitude to reading aloud looks 

among selected teachers at the lower secondary school. The purpose of my thesis is to investi-

gate how often pedagogues use reading aloud. I also want to investigate how the pedagogues 

proceed with the selection of text or book for their reading aloud and how the educator connects 

his or hers reading to the curriculum. My choice to gather information is based on a selected 

framing of questions through three semi-structured interviews in which three teachers from 

grade 1, 2 and 3 participates. All educators practice reading aloud but the scope and purpose 

varies slightly. All participants share the same view of reading aloud, they say that it’s important 

and meaningful. I’ve also used a survey to get a broader view of the topic. The result is clear; 

most of the pedagogues who participated in the survey uses reading aloud for their students, 

similar to the interviews the scope varied. My personal teaching experience thus differs from 

the results that the survey provides. 
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Sammanfattning 

 

Högläsning är något som anses vara viktigt för barns språkliga utveckling. Trots detta har jag 

upplevt att högläsning är något som sällan ägt rum i de undervisningssammanhang jag befunnit 

mig i. Jag valde därför att studera hur inställningen till högläsning ser ut bland utvalda pedago-

ger på lågstadiet. Syftet med mitt examensarbete är således att undersöka hur ofta pedagogen 

arbetar med högläsning på lågstadiet. Jag vill även undersöka hur pedagogen går tillväga vid 

valet av text eller bok till sin högläsning och hur pedagogen kopplar sin högläsning till läropla-

nen. I min studie använder jag mig av tre semistrukturerade intervjuer där tre respondenter från 

årskurs 1, 2 samt 3 medverkar för att samla information om valda frågeställningar. Samtliga 

pedagoger använder sig av högläsning, men omfattningen och syftet varierar något. Respon-

denterna ser på högläsning som något viktigt och betydelsefullt. Jag använder mig även av en 

enkätstudie för att få en bredare syn på ämnet. Precis som vid resultatet för intervjuerna, är 

resultatet vid enkätundersökningen tydligt; de flesta av pedagogerna som medverkade i enkät-

undersökningen högläser för sina elever, och likt intervjuerna varierade omfattningen något. 

Min personliga pedagogiska erfarenhet skiljer sig således från resultaten som undersökningen 

ger. 

 

Nyckelord: högläsning, gemensam läsning, pedagog, lågstadiet 
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1. Inledning 

Mitt intresse för böcker och läsning har alltid funnits där, under hela min barndom fram till 

idag. I min framtida yrkesroll som pedagog önskar jag att på något sätt kunna förmedla det 

positiva som högläsningen kan bidra till. Jag hoppas att mitt intresse för läsning ska smitta av 

sig till mina framtida elever genom bland annat högläsning. Under min utbildning har jag varit 

ute på VFU, samt haft flera längre vikariat på lågstadiet. Något som jag fått insikt om och som 

jag funderat vidare på är hur högläsningen varit nästintill obefintlig i de klasser jag erfarit och 

befunnit mig i. Jag har funderat på hur detta kan vara möjligt då de flesta av oss är medvetna 

om hur viktigt det är att läsa högt för våra elever och om hur forskningen säger att högläsningen 

kan ha en stor betydelse, dels för elevernas ordförråd, men även för deras läs- och 

skrivutveckling. I en PISA-undersökning som utfördes 2011 kan man utläsa att 97 procent av 

pedagogerna i den svenska skolan högläser för sina elever minst en gång i veckan (Skolverket, 

2012, s. 63), detta trots att man i läroplanen inte kan hitta något konkret mål om att högläsning 

ska praktiseras i klassrummet. Jag har därför valt att utföra en empirisk undersökning genom 

intervju och enkätstudie med syftet att undersöka hur högläsningen faktiskt förhåller sig i 

klassrummet på lågstadiet.  
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur ofta pedagogen på lågstadiet högläser 

för sina elever och hur pedagogen går tillväga vid urval av text för högläsningen. Jag har även 

för avsikt att undersöka hur tre olika lärare, verksamma i årskurs 1–3 i mellansverige motiverar 

och kopplar högläsningen i sin undervisning till läroplanen. 

2.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

ñ Hur ofta högläser pedagogen för sina elever? 

ñ Hur går det till när pedagogen väljer text/bok till sin högläsning?  

ñ Hur kopplar pedagogen sin högläsning till läroplanen? 
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3. Teori och tidigare forskning 
I kommande avsnitt redogörs för undersökningens teoretiska utgångspunkt, begreppet 

högläsning och om varför högläsning anses vara viktigt. Jag redogör även för hur högläsningen 

kan kopplas till läroplanen samt vad pedagogen har för roll vid val av text för sin högläsning.  

3.1 Kunskapsteoretisk utgångspunkt 

I detta examensarbete appliceras en hermeneutisk kunskapsteoretisk utgångspunkt, vilket är en 

övergripande och bred utgångpunkt. Jag valde hermeneutiken som utgångspunkt på grund av 

att syftet med studien är att tolka det jag ämnar undersöka, vilket är attityden till högläsningen 

hos pedagogen på lågstadiet. 

Patel och Davidsson beskriver hermeneutiken som positivismens raka motsats, då positivismen 

ofta har fått stå för kvantitativa metoder medan hermeneutiken fått stå för den kvalitativa 

förståelse- och tolkningssystem. Den som forskar har en ”öppen”, subjektiv och engagerad roll. 

Hermeneutik betyder i stora drag tolkningslära och metoden används för att man ska få en 

förståelse om det som utforskas (Patel & Davidsson, 2011, ss. 28-29). I detta fall innebär det att 

syftet med studien är att få en djupare förståelse kring huruvida pedagogen på lågstadiet 

använder sig av högläsning i sin undervisning, på vilket pedagogen motiverar sina val av text 

till sin eventuella högläsning, samt hur läroplanen kan kopplas till högläsningen. Patel och 

Davidsson förklarar att en hermeneutiker är någon som menar att mänsklig verklighet är av 

språklig natur och att man med hjälp av språket kan skaffa sig kunskap om det sanna och genuint 

mänskliga (Patel & Davidsson, 2011, ss. 28-29). Precis som Patel och Davidsson nämner strävar 

jag inte i och med detta arbete att söka ”det enda rätta”, jag är inte intresserad av att förklara 

specifika företeelser. Jag har snarare en vilja att förstå andra pedagoger genom att tolka hur de 

ser på och hur de använder sig av högläsning i sina klassrum. 

3.2 Det sociokulturella perspektivet  

Utgångspunkten för detta arbete är det sociokulturella perspektivet på lärande som har sitt 

ursprung i Lev Vygotiskijs arbete om utveckling, lärande och språk (Säljö, 2014, s. 298). Det 

sociokulturella perspektivet är något som har präglat lärarutbildningen och ett perspektiv som 

ofta återkommit under utbildningens gång. Synsättet inom det sociokulturella perspektivet är 

lämpligt för läraryrket och mitt framtida arbetsliv. Perspektivet har även en tydlig koppling till 

mitt ämnesområde, högläsning. 
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Sälsjö beskriver det sociokulturella perspektivet på så sätt att barnet får kunskap och 

erfarenheter av den kultur och de människor som hon eller han möter i sociala sammanhang. 

Vidare beskriver man att Vygotskij ansåg att samspelet och interaktionen som uppstår mellan 

andra människor är av stor betydelse för barns språkinlärning (Säljö, 2014, s. 298). I både 

läroplanen, Lgr11, samt i Kommentarmaterialet för svenska kan man återfinna Vygotskijs 

tankar om att kommunikationen mellan olika individer är en viktig aspekt i lärandet; man kan 

bland annat läsa om hur människans språk utvecklas i samspel med andra människor och med 

hjälp av språket formas individens identitet och på så sätt förstår man både sig själv och andra. 

Vidare menar man att man får möjlighet att ingå i en gemenskap med andra individer genom 

det gemensamma lärandet (Skolverket, 2017, s. 5). Det ligger i linje med synen inom det 

sociokulturella perspektivet där man ser på barnets utveckling från ett utgångsläge där barnet 

samspelar och aktiveras tillsammans med andra till ett tillstånd där barnet kan agera ensam. 

Strandberg förklarar att de psykologiska processerna som ofta nämns inom Vygotskijs teori – 

tänkande, talande, läsande, problemlösande, lärande, emotioner och vilja – bör förstås och ses 

som aktiviteter. Strandberg menar att det är vad barnen gör när de är i skolan som är avgörande 

för deras utveckling, inte vad de redan ”har i huvudet” (Strandberg, 2017, s. 11). Högläsningen 

benämns ibland med begreppet aktivitet i detta arbete, just för att det är ett nyckelord inom 

Vygotskijs teori. Vygotskij menade att de aktiviteter som leder till lärande och utveckling har 

vissa mycket påtagliga kännetecken: 

Sociala - För det första menar man att vårat eget lärande och utveckling alltid är sociala och 

kommer från olika former av samverkan mellan människor. Vygotskij menade att man först lär 

sig tillsammans med andra därefter lär man sig det man kan göra själv. Åsikten är således att 

det yttre tänkandet tillsammans med andra förekommer innan det inre tänkandet (Strandberg, 

2017, s. 11). Vid högläsning lär sig eleverna först gemensamt för att sedan applicera kunskapen 

enskilt. 

Medierade – Det andra man talar om är att vi alltid använder oss av hjälpmedel i våra aktiviteter. 

Strandberg förklarar att människan inte möter världen direkt, man menar att människans 

relation till världen är medierad (Strandberg, 2017, s. 11). Sälsjö beskriver och förklarar att det 

finns två olika slags medierande redskap – de inre språkliga och de yttre materiella. Det 

språkliga redskapet är en symbol, ett tecken eller ett teckensystem som vi använder för att tänka 
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samt kommunicera med. Bokstäver, siffror och begrepp är exempel på språkliga redskap, de 

yttre är materiella, fysiska ting.  (Säljö, 2014, s. 298). De medierande redskapen hjälper oss när 

vi ska utföra en uppgift, när vi ska komma ihåg någonting och när vi ska lösa ett problem – 

”utan fingerräkning, ingen huvudräkning”. 

Situerade - Inom det sociokulturella perspektivet menar man att människors aktiviteter alltid är 

situerade, det vill säga att de äger rum i specifika situationer som kulturella sammanhang, rum 

och platser (Strandberg, 2017, ss. 11-12). Man kan förtydliga begreppet genom att beskriva att 

det är lättare att lära sig att lära sig att läsa i en miljö som tillåter läsning och texter i olika 

former än i en miljö som inte gör det.  

Kreativa – Det fjärde kännetecknet för de aktiviteter som leder till lärande och utveckling inom 

det sociokulturella perspektivet är att de ska vara kreativa; de ska överskrida givna gränser 

(Strandberg, 2017, s. 12). Man talar ofta om olika zoner där vi utmanar och prövar det vi ännu 

inte kan. Ett centralt begrepp inom Vygotskijs perspektiv är den närmaste proximala 

utvecklingszonen vilket är en zon där barnet kan genomföra något med någon annans hjälp och 

stöttning. Man talar om att den zonen ligger utanför den lärandes egen kunskap. Genom att 

pedagogen väljer att högläsa böcker som ligger inom den proximala zonen utmanas eleverna 

således till att erhålla och befästa ny kunskap med stöd från pedagogen, kunskap som de inte 

hade kunnat ta till sig på egen hand. 

3.3 Begreppet högläsning  

Som tidigare nämnts genomfördes en PISA-undersökning 2011 där det framkom att 97 procent 

av pedagogerna i den svenska skolan högläser för sina elever minst en gång varje vecka. I 

rapporten framgick det även att Sverige är det land som i genomsnitt har en större andel elever 

jämfört med Danmark, Finland, Norge samt genomsnittet för EU/OECD-länderna, som minst 

en gång i veckan får lyssna till högläsning (Skolverket, 2012, s. 63). Men varför ska man 

högläsa för sina elever? Resultatet från PISA anses vara ett positivt resultat eftersom det är i 

skolan som våra elever förväntas att skaffa sig ny kunskap via till exempel högläsning. Det 

finns även en mängd forskning som påvisar olika effekter av vuxnas högläsning för barn. 

Begreppet effekt, i skolsammanhang, kan beskrivas som upplevelser och kunskap som påverkar 

barns utveckling och som ger dem goda förutsättningar för att i framtiden kunna klara sig väl i 

ett skriftspråksorienterat samhälle (Dominkovic, Eriksson, & Fellenius, 2006, s. 13).  
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Högläsning beskrivs av Dominkovic m.fl. som en delad språkupplevelse i skriftlig form mellan 

en vuxen och ett eller flera barn (Dominkovic, Eriksson, & Fellenius, 2006, s. 15) Dominik 

m.fl. menar att det samspel som sker mellan barnen och den vuxna som högläser kan delas in i 

fyra grundläggande delar: dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam tid. Samtliga av de 

fyra grundläggande delarna leder, enligt Dominkovic m.fl., till talspråksutveckling. Dialogen 

om det man läst är, enligt forskningen, det som är betydelsefullt och viktigt för elevernas ut-

veckling (Dominkovic, Eriksson, & Fellenius, 2006, s. 133). Samtalen som uppstår när man 

högläser i skolan skiljer sig dock åt mot samtalen som sker vid till exempel ”hemmaläsning”. I 

skolan blir stunden för högläsning oftast mer passiv då det kan bli problematiskt att skapa en 

stund för samtal som är givande för alla. Anledningen till detta är att högläsningen ofta sker i 

en större grupp där eleverna som lyssnar associerar till det lästa på olika sätt, om alla dessa 

skilda tankar hade fått komma till tals under högläsningsstunden skulle det man läser snabbt 

tappa fart och risken är då koncentrationen hos många av lyssnarna går förlorad. Dominkovic 

m.fl. menar att en lösning för att skapa interaktiva högläsningsstunder är att arbeta med aktivi-

teten i mindre grupper. Vidare menar man att i mindre grupper kan eleverna göra sin röst hörd, 

då barn i grupp kan lära sig att bli skickliga på att resonera, samt ge och ta med en vägledare 

som finns där som stöd (Dominkovic, Eriksson, & Fellenius, 2006, ss. 133-134). Den andra 

delen som Dominkovic m.fl. benämner som närhet är vid högläsning i en grupp svår att till-

fredsställa. Det säger sig självt – vid högläsning ökar det fysiska avståndet mellan lyssnare och 

läsare desto fler barn som deltar. Här menar man att vid högläsningssituationerna bör den fy-

siska miljön anpassas och utformas för att bidra till en större upplevd fysisk närhet. Den tredje 

komponenten, gemensamt fokus kring en bok, beskrivs genom att alla ska ha samma möjlighet 

att få ta del av texten. Man menar även att pedagogen till viss del kan ge eleverna gemensamt 

fokus med hjälp av att pedagogen fångar elevernas med sin röst. Vid gemensamt fokus handlar 

det också om gemensam tid och koncentration (Dominkovic, Eriksson, & Fellenius, 2006, s. 

134). 

Hasselbaum beskriver det pedagogiska verktyget högläsning som en aktivitet som har för avsikt 

att både stimulera elevernas egen fantasi samt att främja elevernas läslust och i förlängningen 

även för att stimulera språkutvecklingen hos eleverna. Enligt Hasselbaum stimuleras även ele-

vernas koncentrationsförmåga och inlevelseförmåga vid högläsning (Hasselbaum, 2006, s. 7). 

Lindö beskriver högläsning som en aktivitet som kräver en hel del av högläsaren, hon menar 
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att det handlar om mycket mer än att bara läsa högt. Vidare menar Lindö att det är stor skillnad 

på att läsa tyst för sig själv och att högläsa. Pedagogen bör ha tagit till sig texten som ska hög-

läsas både känslomässigt och intellektuellt utifrån såväl som ett vuxenperspektiv som ett barn-

perspektiv, detta för att den som högläser behöver planera och förbereda sig på vad hen even-

tuellt vill samtala med sina elever om (Lindö, 2005, s. 55). 

Chambers anser att man som pedagog bör ha som mål att varje elev, varje dag, ska få lyssna till 

någon som högläser. Han anser att det är ett missförstånd att tro att högläsning bara behövs och 

är nödvändigt i de lägre åldrarna. Vidare menar han att högläsningen har så stor betydelse för 

elevens utveckling och att läsinlärningen är en utsträckt och omfattande process att högläs-

ningen är nödvändig genom elevens hela skoltid. Chambers talar även om att pedagogen själv 

inte behöver vara den som högläser för sin klass, men att pedagogen är den som har ansvar och 

bör se till att någon gör det (Chambers, 2014, s. 64).  

3.4 Högläsning kopplat till läroplanen 

I läroplanen kan man se tydliga kopplingar till Vygostkijs centrala tankar i det sociokulturella 

perspektivet, det vill säga att man anser att människans främsta redskap för att tänka, tala och 

lära är språket (för beskrivning se avsnitt 3.2). Det är därför av stor vikt att vi på olika sätt 

främjar elevernas språk för att de ska kunna verka i dagens samhälle där olika kulturer, 

generationer och språk möts. Detta kan ske genom att eleven får möjlighet att delta i 

diskussioner om livsfrågor som utgår från litteraturen genom till exempel högläsning. 

I läroplanen under kursplanen för svenskämnet beskrivs att undervisningen ska eftersträva att 

stimulera elevens engagemang och intresse för att läsa och skriva (Skolverket, 2011, s. 247). 

Ingenstans i kursplanen för svenska kan man läsa om att pedagogen bör använda sig av 

högläsning som en aktivitet i klassrummet, dock går det att koppla högläsning på en mängd 

olika sätt till läroplanens innehåll. Vidare finns det beskrivet att eleven ska få chans att möta 

samt få kunskap om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen (Skolverket, 2011, 

s. 247). I Kommentarmaterialet till läroplanen i svenska betonar man att eleven utvecklar både 

läslust och ett läsintresse när hen, med hjälp av litteraturen, får en chans att förflytta sig i tid 

och rum samt genom att få ta del av andras berättelser (Skolverket, 2017, s. 7).  

I det centrala innehållet för svenskämnet beskrivs det innehåll som eleven ska få möta i sin 

undervisning. Utrymmet för pedagogens tolkning för sin undervisning i svenskämnet är stort; 
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pedagogen kan välja att ge de skilda delarna i det centrala innehållet olika mycket utrymme i 

undervisningen, pedagogen kan även kombinera delarna i innehållet på olika sätt utifrån olika 

delar av ämnets syfte. Det centrala innehållet för årskurs 1–3 innehåller sex områden – Läsa 

och skriva, Tala, lyssna och samtala, Berättande texter och sakprosatexter, Språkbruk, 

Informationssökning och källkritik. Under området som heter Läsa och skriva beskrivs det hur 

undervisningen ska ges möjlighet för eleverna att få erhålla lässtrategier för att kunna förstå och 

tolka texter (Skolverket, 2011, s. 258). Lässtrategier anses vara viktigt för att eleverna ska få en 

möjlighet till att bredda och fördjupa sin förmåga att läsa. Lässtrategier är även ett 

återkommande centralt innehåll i alla årskurser för svenskämnet. Vidare kan man läsa att 

eleverna dessutom ska förmedlas kunskaper om sambandet mellan ljud och bokstav 

(Skolverket, 2011, s. 258). Under området som heter Tala, lyssna och samtala kan man koppla 

högläsningen till innehållet som beskriver hur eleverna ska ges tillfälle för att lyssna och 

återberätta i olika samtalssituationer (Skolverket, 2011, s. 248). I Kommentarmaterialet till 

kursplanen i svenska skriver man om betydelsen av att eleverna ska få lära sig att tala, lyssna 

och samtala, vidare menar man att detta kan påverka hur elevernas tilltro till sin språkförmåga 

ter sig (Skolverket, 2017, s. 12). Punkterna som behandlar lyssnandet nämns enbart i årskurs 

1–3. 

Det innebär inte att det är viktigare att lära sig att uttrycka sig än att lyssna 
in vad andra har att säga. Att lyssna ingår förstås även i de andra årskurserna, 
men där är det underförstått och ingår som en naturlig del i undervisningen 
om hur man argumenterar och ledet samtal, något man inte kan göra utan att 
lyssna på andra 

 (Skolverket, 2017, s. 12) 

 

Hur innehållet i läroplanen ska konkretiseras och vad man ska utgå ifrån är upp till varje 

pedagog att avgöra. Det finns flera olika sätt att koppla högläsning till läroplanen, till exempel 

genom att välja att utgå ifrån olika texttyper vid sin högläsning, men man kan också välja att 

högläsningen ska samverka med andra ämnen. 

3.5 Pedagogens roll vid urvalet 

Westlund anser att pedagogen har en viktig och central roll i att få eleverna motiverade att vilja 

läsa utifrån olika syften (Westlund, 2009, ss. 9-10). I Skolverkets publikation Väck läslusten 
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inför läslovet framställs även den högläsande pedagogen som en viktig förebild som kan skapa 

positiva och betydelsefulla läsupplevelser tillsammans med sina elever via sin högläsning 

(Skolverket, 2018). Dock behövs det mer än bara en bok och en läsande vuxen. Enligt 

Skolverket föreligger vissa saker som man bör ha i åtanke när man väljer en text för sin 

högläsning; man ska försöka finna en utgångspunkt som ligger i linje med elevernas intresse, 

motivation och kommunikativa nivå (Skolverket, 2018). Även Hultgren menar att för att en 

läsupplevelse ska bli personligt givande behöver de texter som högläses vara fängslande 

samtidigt som de ska skapa ett intresse såväl som ett engagemang hos eleven.  

Hultgren skriver att den som ska högläsa kan med fördel ta hjälp av kunniga och inspirerande 

förmedlare, till exempel en kollega, bibliotekarie eller en kamrat (Hultgren, 2017, s. 1). Även 

Chambers redogör för hur man kan tänka vid val av text för högläsning; han beskriver hur en 

text som anses vara för svår för barnet att läsa själv kan ge upphov till andra effekter om en 

vuxen istället högläser samma text (Chambers, 2014, s. 68). Även det tankesätt som Chambers 

redogör för kan liknas vid Vygotskijs proximala utvecklingszon (se kap 3.2). Vidare menar 

Chambers att det handlar om att barnet kan lyssna och lära sig att förstå ett språk som är för 

svårt för barnet att läsa och lära sig på egen hand. Precis som Vygotskij menar Chambers att all 

utveckling, inte bara läsutveckling, går framåt när man utmanar sig själv med mål som inte 

riktigt är uppnådda (Chambers, 2014, s. 68). Även Westlund pekar på att pedagogen bör välja 

texter som på ett medvetet sätt syftar till att bredda sina elevers läspreferenser (Skolverket, 

2016, s. 78). Westlund menar att syftet med läsning inte primärt behöver ha fokus på att man 

läser, utan att syftet bör vara att tänka över vad man läser (Westlund, 2009, s. 11).  
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4. Metod 
Inledningsvis presenteras avgränsningar och urval sedan följer den metodologiska ansats som 

styrt valet av mina metoder. Vidare presenteras genomförandet av enkätstudiens samt 

genomförandet av intervjuerna. Därefter redogörs för den del som beskriver studiens validitet, 

reliabilitet och generalisering. Avslutningsvis ges en redogörelse för den del som behandlar 

forskningsetik. 

4.1 Avgränsningar och urval 

Studien utgår både från en kvalitativ samt en kvantitativ ansats. Intervjuerna, den kvalitativa 

metoden, kommer att genomföras på tre olika skolor i mellansverige med tre pedagoger, här 

kallade för Sara, Ulla och Pia. De tre respondenterna har olika lång erfarenhet inom yrket, de 

är av varierad ålder och arbetar inom olika årskurser på lågstadiet. Den kvantitativa metoden, 

enkätstudien, utfördes som en webbenkät. Av de 1032 som tillfrågades valde 166 pedagoger att 

medverka i undersökningen. De tillfrågade respondenterna är pedagoger som är verksamma på 

lågstadiet, från förskoleklass till årskurs 3, med olika lång yrkeserfarenhet samt på olika platser 

runt om i Sverige.  

4.2 Metodologisk ansats 
Utgångspunkten för denna undersökning är en hermeneutisk syn på kunskap (för förklaring se 

avsnitt 3.1) och mitt mål med undersökningen är att skapa en bild av hur ofta högläsning 

förekommer i klassrummet, hur valet av text för högläsning går till samt hur pedagogen kopplar 

högläsningen till läroplanen. För att få svar på mina frågeställningar har jag, som nämnt 

tidigare, valt att basera undersökningen på två olika insamlingsmetoder; den kvalitativa 

metoden intervju och den kvantitativa metoden enkätstudie. De båda metoderna kompletterar 

varandra. Intervjuerna gör det möjligt att få ett mer djupgående synsätt från de tre 

respondenterna och med stöd från enkätstudien ges en mer övergripande bild över mitt valda 

ämnesområde, högläsning. Dimenäs beskriver att genom att komplettera olika metoder kan man 

sammankoppla teori med praktik (Dimenäs, 2007, s. 30). 

Jag valde den kvantitativa metoden enkätstudie baserat på att jag har för avsikt att samla in 

mätbara data från en avgränsad undersökningsgrupp, i mitt fall, pedagoger verksamma på 

lågstadiet. Genom resultatet från min enkätstudie har för avsikt jag att ställa upp den slutgiltiga 

rapporten i en numerisk uppställning och på så sätt kunna läsa av och redovisa resultatet på ett 
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enkelt sätt. Enkätstudien är, enligt min uppfattning, en effektiv metod för att få svar på frågan 

hur ofta högläser pedagogen för sina elever. Genom enkätstudien når jag ut till fler pedagoger 

samtidigt, det som dock kan ses som negativt är att jag inte kan vara säker på att alla jag tillfrågat 

att vara med i min enkätstudie vill eller kan delta. För att jag ska få en ungefärlig och 

överskådlig bild över hur högläsningen ser ut bland de tillfrågade behöver så många som möjligt 

välja att medverka.  

4.3 Genomförande av enkätstudie 

Den valda undersökningsgruppen för enkätundersökningen är som nämnts verksamma pedago-

ger i förskoleklass till årskurs 3. Enkäten gestaltades som en webbenkät och de tillfrågade är 

alla medlemmar i en sluten grupp för lågstadiepedagoger. Min enkät inleds med bakgrundsfrå-

gor om vilken årskurs personen i fråga undervisar och hur länge hen varit verksam i skolan. 

Enkäten går sedan vidare till mina frågor angående högläsning (se bilaga 1). De medverkande 

i studien fick även valmöjligheten att lämna sin mejladress för att erhålla en sammanfattning av 

resultaten från enkätstudien och/eller information om var uppsatsen kommer att publiceras. 

I mitt missiv (se bilaga 2) introducerades respondenterna till undersökningen. De fick ta del av 

vem som är ansvarig utgivare dvs. jag, vad syftet med undersökningen är och vilken grupp som 

blev tillfrågade att delta. Kontaktuppgifter till ansvarig för studien fanns med, detta för att re-

spondenterna skulle ha någon att vända sig till vid eventuella frågor. Och inte att förglömma, 

ett stort tack för besväret.  

4.4 Genomförande av intervjuer 

Kvale och Brinkman menar att de första minuterna av en intervju är avgörande, respondenten 

vill då få en uppfattning om intervjuaren innan hen väljer att tala fritt och berättar om sina 

erfarenheter för en främling. Vidare menar man att det är av stor vikt att intervjuaren visar 

intresse och respekt, samt är tydlig med sitt syfte för att skapa en god kontakt med respondenten 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170). Intervjun inleddes därför med att jag presenterade mig 

själv, syftet med intervjun definierades och sedan talade jag om att samtalet kommer att spelas 

in på ljudfil med hjälp av en telefon. Respondenten fick därefter möjligheten att ställa frågor 

innan konversationen påbörjades.  

För att samla in data valde jag att använda mig av semistrukturerade samtal där jag intervjuade 

en pedagog i taget. Patel och Davidsson beskriver ett semistrukturerad samtal som en situation 
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där forskaren använder sig av en intervjuguide med specifika frågor som skall undersökas 

genom mötet. Vidare menar Patel och Davidsson att samtalet sker med relativt öppna frågor 

och respondenten har stor frihet att utforma och formulera sina svar på ett självständigt sätt 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 82). I mina intervjuer har jag utgått från förbestämda frågor, en så 

kallad intervjuguide, (se bilaga 1) som de tre pedagogerna har fått svara på. Avslutningsvis 

tackade jag respondenterna för deras medverkan och de fick chansen att kommentera och ställa 

ytterligare frågor. 

4.5 Validitet, reliabilitet och generalisering 
Studien kommer att undersöka just det som den har som syfte och inte något annat vilket ger 

forskningsresultatet validitet. Enligt Dimenäs kan en undersöknings validitet stärkas genom att 

redskapet man använder sig av bör vara väl beprövade för den tänkta studien (Dimenäs, 2007, 

s. 231) Genom att ha låtit en person som är utbildad inom ämnet granska mina intervju- och 

enkätfrågor innan de genomfördes stärker jag studiens validitet. I den här undersökningen läste 

handledaren igenom frågorna och godkände dem innan de användes för intervjuer samt i 

enkätundersökningen. Jag utförde även en ”pilotintervju” med en kollega i syfte att kontrollera 

att frågorna fungerade i sammanhanget. I samband med ”pilotintervjun” testade jag att spela 

ljudet från samtalet, detta med avsikt att säkerställa att ljudet höll måttet. Dimenäs beskriver 

kommunicerbarheten som ett mått på validitet vid den kvalitativa studien, med det menas att 

den som läser den slutgiltiga rapporten enkelt ska förstå vad som skrivits, samt förstå resultatet 

av undersökningen (Dimenäs, 2007, s. 232).  Jag har därför försökt att så tydligt som möjligt 

redovisa de olika delarna i uppsatsen, men även försökt, att på ett tydligt sätt, redogöra för mina 

resultat från både intervjuerna samt enkäten.  

Dimenäs förklarar att reliabiliteten handlar om hur trovärdig eller tillförlitlig en studie är 

(Dimenäs, 2007, s. 164). Patel och Davidsson beskriver reliabiliteten i den kvantitativa 

forskningen på så sätt man undersöker rätt företeelse, man menar att den som undersöker bör 

ha god kunskap i det hen vill undersöka, och kunskapen bör vila på teoretisk grund. Patel och 

Davidsson trycker på att den som forskar bör vara noggrann vid undersökningstillfället och ha 

tillgång till rätt instrument. Vid de kvalitativa undersökningarnas skriver Patel och Davidsson 

att strävan istället bör ligga på att upptäcka företeelser för att sedan tolka och förstå dessa 

företeelser (Patel & Davidsson, 2011, s. 105). Jag har ökat reliabiliteten genom att spela in 
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intervjuerna för att sedan tolka och sammanfatta dem. Med hjälp av mina inspelningar missades 

ingen viktig information som det skulle kunnat ha gjorts om svaren istället skrivits ner.   

Dimenäs nämner ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till när man gör en studie - 

generaliseringen. Man bör ställa sig frågan om man kan generalisera sina svar utifrån de 

undersökningar man gjort och genom de resultat man kommit fram till. Inom de kvalitativa 

undersökningarna är det generaliseringsprocessen som är betydelsefull; att genom forskning 

skaffa sig erfarenhet och göra upptäckter, se utöver dessa och slutligen sätta in erfarenheten och 

upptäckterna i andra perspektiv. Man talar ibland om analytisk generalisering vilket betyder att 

genom att man studerar enskilda fall kan hitta företeelser som kan vara betydelsefulla; man drar 

lärdom av det studerade och tar med insikten till framtida, liknande situationer (Dimenäs, 2007, 

s. 233). I denna studie kan man således inte generalisera svaren och dra slutsatsen att resultaten 

gäller för alla pedagoger på lågstadiet, dock kan jag utifrån min studie erhålla erfarenhet och 

göra iakttagelser som sedan kan vara behjälplig för mig och andra pedagoger i framtiden. 

4.6. Forskningsetik 
Forskningsetiken är föränderlig. Etiska problem revideras och uppdateras när nya vetenskapliga 

frågeställningar uppkommer, men även när nya metoder tillämpas och när nya material under-

söks. Forskning handlar om att på ett passande sätt ställa olika typer av intressen mot varandra. 

Dessa olika intressen ska vara legitima, men kan i vissa situationer motsätta sig gentemot 

varandra, dvs forskarens intresse för att frambringa ny kunskap och intresset för att medver-

kande och berörda ska få skydd mot integritetsintrång (Vetenskapsrådet, 2017, s. 39). Det är 

därför viktigt att redan vid starten av en studie ta hänsyn till om de personer som ska involveras 

i undersökningen utelämnas och kan komma till skada på något sätt (Dimenäs, 2007, s. 25). 

Vetenskapsrådet har givit ut principer i syfte att just skydda individer som deltar i forskning. 

De etiska principerna ska ses som vägledning snarare än som fasta bestämmelser. I dessa prin-

ciper kan man hitta fyra huvudkrav som verkar för att skydda individen som deltar i en under-

sökning. De fyra huvudkraven är 1) informationskravet, 2) samtyckeskravet, 3) konfidentiali-

tetskravet, 4) nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014, s. 6). I min studie har jag använt mig av 

metoderna enkät och intervju. Jag har i och med mina valda metoder haft de fyra huvudkraven 

i bejakande där både innan, under och efter genomförandet. 
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Jag kommer att skicka ut en förfrågan via mejl till den grupp jag önskar ska vilja bli delta i min 

undersökning. Detta gäller både gruppen för intervjun och enkätstudien. I mejlet kommer det 

att framgå vad undersökningsdeltaganas uppgift i projektet är och vilka villkor som gäller för 

deras medverkan. Deltagarna får informationen att deras deltagande är frivilligt och att de har 

rätt att när som helst avbryta sin medverkan. De kommer även klart och tydligt få förklarat vad 

syftet med min forskningsuppgift är (Vetenskapsrådet, 2014, s. 8). På så sätt har jag uppnått 

informationskravet. Samtyckeskravet kan förklaras på så sätt att jag som forskare ska inhämta 

deltagarnas under samtycke. Varje deltagare får som sagt en förfrågan till att vara med och 

därmed har de själva fått bestämma över sin medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2014, s. 9). De personer som kommer att medverka i en intervju kommer att få till sig innebör-

den av informationskravet och samtyckeskravet ytterligare en gång innan intervjun äger rum. 

Jag kommer att be om ett skriftligt samtycke i samband med intervjun. Vetenskapsrådet beskri-

ver hur kravet på att skydda de medverkandes identitet vid enkät och metod kan tillgodoses 

genom att använda kodnycklar, men även genom att svaren anonymiseras (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 28). Jag kommer att använda mig av en anonym enkätstudie där de som medverkar inte 

kan kopplas till enkäten personligen. De som medverkar kommer endast att behöva lämna in-

formation om i vilken årskurs de undervisar och hur längre de varit verksamma pedagoger. 

Detsamma gäller för dem som medverkar i min intervju. Jag kommer inte att gå ut med peda-

gogernas riktiga namn eller annan personlig information. Detta ger de medverkande största 

möjliga skydd och personuppgifter utelämnas, precis som konfidentialitetskravet berättar. Nytt-

jandekravet, är ett krav som innebär att uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast 

får nyttjas för forskningens ändamål och inte användas eller låna ut för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2014, s. 14). 
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5. Resultat och analys 
I avsnittet som följer presenteras resultat från enkätundersökningen, därefter presenteras de tre 

pedagoger som deltagit i min undersökning och vad som framkom under intervjuerna. Intervju-

erna nedan har tolkats och sammanfattats. Intervjuerna presenteras i den ordningen de genom-

fördes och pedagogerna har fått fiktiva namn, detta för att ge dem full anonymitet. Slutligen 

redovisas en analys av undersökningens resultat. 

5.1 Resultat från enkätundersökning 
Av okänd anledning var det två av de 166 medverkande respondenterna som valde att inte svara 

på frågan hur ofta man använder sig av högläsning i sin undervisning, i övrigt har samtliga 

svarat på frågorna i enkätundersökningen. Av de 166 pedagogerna som deltog i 

enkätundersökningen var det relativt jämt fördelat i vilken årskurs de är verksamma i. I bilaga 

3, tabell 1, redovisas fördelningen mellan antalet pedagoger för respektive årskurser. Spannet 

mellan hur länge respondenterna i enkätundersökningen varit verksamma pedagoger sträcker 

sig från mindre än 1 månad till mer än 35 år, (se bilaga 3, tabell 2). Nedan följer resultatet från 

enkätundersökningen. 

 

99%

1%

Ja Sällan Nej

Använder du dig av högläsning i din undervisning? 



 

 
 

20 

 
 

 

 
 

5.2 Intervjuresultat 

5.2.1 Sara 
Sara är 30 år gammal och är verksam pedagog i en årskurs 1. Hon är utbildad f-3 lärare och 

har varit verksam i 2 år. Sara har schemalagd högläsning varje dag, alltid på morgonsam-

lingen, men ibland även under dagen. Sara upplever att högläsningen är en uppskattad och 

viktig rutin de har i klassen och något hon tänkt att fortsätta med under nästa termin.  

Vid tillfället för intervjun berättar Sara att hon läser boken Sandvargen tillsammans med 

sina elever. 
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”Visst är det jag som högläser ur boken och eleverna som lyssnar, men vi gör 
det gemensamt i klassen. Under tiden jag läser stannar vi upp för att diskutera 
och reda ut svåra ord och begrepp. Jag ser det faktiskt som att vi läser boken 
tillsammans”. 

 

Sara är under samtalet väldigt tydlig med att hon faktiskt läser boken tillsammans med sina 

elever. Sara berättar att boken Sandvargen öppnar upp för diskussioner och skapar många och 

bra samtal bland eleverna och att det är just det hon vill komma åt med sin högläsning. Hon 

upplever och tror att den gemensamma upplevelsen som hennes elever får ut genom 

högläsningen gör dem trygga och säkra med varandra, men även med henne som pedagog.  

Sara berättar att hon ofta tar hjälp av sina kollegor på skolan när hon ska välja bok till 

högläsningen, men hon berättar även om hur bra hon tycker att det är med internet och 

inspirationen och alla tips man kan få genom diverse grupper på till exempel Facebook. Hon 

berättar att hon alltid brukar ögna igenom boken hon tänkt högläsa själv innan hon väljer att 

högläsa den i klassen, detta för att säkerställa att inga oväntade, känsliga ämnen dyker upp men 

också för att själv vara förberedd och trygg med boken. Vidare förklarar Sara att hon i förväg 

börjat plocka ut ord som hon vill prata om eller förklara för eleverna, ord som kanske inte är 

självklara för alla. Sara berättar att hon har börjat med detta relativt nyss då hon har 

uppmärksammat att en del elever, främst hennes andraspråkselever, verkligen behöver ha den 

förståelsen för att få helheten av en text. Sara berättar att några av eleverna ibland haft svårt att 

förklara vad böckerna de högläst i klassen handlat om, men hon upplever att det blivit något 

bättre nu. Tillsammans har de skapat en ordbok där de skriver upp de svåra orden och betydelsen 

av dem.  

När vi kommer in på syftet med högläsning i skolan kan Sara inte ge mig ett specifikt svar, utan 

hon menar att syftet är det man som pedagog vill att det ska vara. Man kan styra innehållet och 

målet med sina stunder för högläsning med hjälp av rätt bok. Hon förklarar att hon själv tycker 

om att ha en röd tråd i sin undervisning; jobbar hon med årstider försöker hon hitta en bok som 

på något sätt fångar upp samma tema, och på så sätt kopplar hon högläsningen till läroplanen. 

Vidare berättar Sara att det är viktigt att välja böcker som inte bara har en röd tråd till övrig 

undervisning, utan även böcker som eleverna kan dra egna paralleller till och där de kan känna 

igen sig själva. Det är viktigt att hitta en bok som intresserar eleverna.  
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”Jag högläste bland annat Titta, Madicken det snöar! när vi arbetade med ”förr 
& nu”. Boken skapade bra diskussioner och jämförelser kring hur det var förr, 
respektive hur det ser ut idag, vilket också var mitt mål och syfte när jag valde 
boken.” 

 

Sara anser att det är viktigt att barnen får flera olika ingångar till innehållet i undervisningen 

och där menar Sara att högläsningen passar sig bra. Vidare förklarar Sara att hon tycker att man 

ofta låser sig vid att högläsningen måste bestå av kapitelböcker, men att det inte är nödvändigt. 

Boken om Madicken, som nämndes ovan, är en tunn bok som Sara läse vid ett och samma 

tillfälle men som, enligt Sara, gav eleverna ett annat perspektiv på hur det kunde vara och te sig 

förr i tiden.  

Avslutningsvis tycker Sara att man borde högläsa mer i skolan. Hon tycker att man bör sche-

malägga högläsningen i klassen just för att den ofta glöms bort eller bortprioriteras. Hon har 

upplevt att högläsningen ibland blir det man tar till när man vill ha en mysig, lugn stund, snarare 

än en stund för att lära och utvecklas.  

5.2.2 Ulla 
Ulla är 46 år och har arbetat som pedagog i drygt 17 år. Ulla är utbildad 1–7 lärare med 

inriktning svenska och SO. Ulla har undervisat i alla årskurser som hon är behörig i och är just 

nu verksam i en årskurs 3. Ulla berättar att hon trivs bra med de yngre barnen och att varje 

årskurs har sin charm, men hon vill ändå påvisa att det är nu, i årskurs 3, som hon kan ”ta ut 

svängarna” i klassrummet lite mer. Hon förklarar att i de tidigare årskurserna är det så mycket 

som, enligt henne, måste gå på rutin. Hon menar att barnen behöver ha tydliga ramar de första 

åren i skolan och att det tar tid att hitta rätt struktur för sin grupp, vilket det också måste få göra. 

Ulla beskriver även hur mycket av undervisningens fokus de första åren ligger på just att lära 

sig att läsa och skriva och att det är först nu, i årskurs tre, som hon har kunnat flytta fokus från 

att bara öva på att läsa och skriva för att fokusera mer på att låta eleverna vidareutveckla och 

fördjupa sina läs- och skrivkunskaper.  

När vi kommer in på Ullas högläsning i klassrummet berättar hon att hon alltid högläst, i alla 

årskurser hon undervisat. Hon berättar även att hennes syn på högläsning har förändrats över 

tid; när hon började arbeta som pedagog och under många efterföljande år såg hon högläsningen 

som enbart ett avslappnande tillfälle på dagen, oftast vid fruktstunden. Ulla berättar att hon 

fortfarande ser på högläsningen som en stund för avslappning, men inte enbart. Hon menar att 



 

 
 

23 

högläsningen är så mycket mer än bara frukt och vila. Ulla berättar att genom högläsningen får 

hennes elever en gemensam läsupplevelse och de lär sig att samtala och diskutera kring olika 

texter. Vidare berättar Ulla att man som pedagog då kan kontrollera om eleverna hänger med 

och förstår, om eleverna har förmågan att sammanfatta och återberätta. Ulla berättar även att 

det är viktigt att eleverna får lyssna till olika sorters texter, hon menar att eleverna då lär sig hur 

en text är uppbyggd och bygger upp sitt ordförråd genom att enbart lyssna till högläsningen. 

Ulla berättar att hon idag inte högläser varje dag, utan två till tre gånger i veckan. Hon har ingen 

bestämd dag eller tidpunkt för högläsningen, utan det sker när hon tycker att det passar. Jag 

frågade om Ulla såg det som ett problem - att inte ha högläsningen schemalagt, och på den 

frågan svarade hon att hon ibland ser det som ett problem, just för att det är lätt att glömma eller 

rent av prioritera bort högläsningen. 

 
”Det är så mycket som ska rymmas inom de få timmar som jag har mina elever 
i klassrummet. Eftersom jag har valt att inte ha högläsningen schemalagd kan 
det leda till att jag ibland både glömmer bort och bortprioriterar högläs-
ningen.” 

 

Hon förklarar dock att hennes elever brukar vara snabba med att påminna henne om att läsa om 

det gått någon dag utan högläsning. Ulla berättar även att hon gillar de stunderna när hon utan 

förvarning plockar fram högläsningsboken och hör att eleverna viskar ”yes” eller de stunderna 

när hon läst klart ett kapitel och eleverna ber om ett kapitel till för att dem tycker att det är så 

spännande.  

Ulla berättar att hon ofta besöker stadsbiblioteket, där lånar hon inte bara högläsningsböcker, 

utan även böcker till klassrummets bokhylla som har för avsikt att inbjuda till läsning. Ulla 

berättar att bibliotekets personal ofta hjälper henne att hitta vad hon söker, men att de även 

hjälper henne att finna böcker hon kanske skulle ha missat om hon inte fått hjälp. På frågan vad 

Ulla utgår ifrån när hon väljer litteratur berättar hon att det varierar, de böcker hon läst förut 

och tyckt om väljer hon för att hon vet att det har varit bra böcker som fungerat bra som hög-

läsningsbok i klassen, de böcker som hon inte läst tidigare är oftast tips från bibliotekets perso-

nal eller en kollega.  
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”Lika många gånger som jag väljer att högläsa böcker som jag läst tidigare, 
lika många gånger läser jag böcker som är nya för mig. Det är alltid lika spän-
nande att se vad böckerna framkallar för samtal i klassen.” 

 

Ulla berättar att hon vill ha spännande och intressanta böcker som ger eleverna något att fundera 

vidare på. Just nu läser Ulla Handbok för superhjältar Del 1: Handboken som är ett tips från 

bibliotekets personal.  

Ulla berättar att hon kopplar högläsningen till läroplanen genom att eleverna får tillfälle till att 

både få lyssna, men även till att sammanfatta och återberätta det lästa. Ulla menar att eleverna 

får strategier för att kunna tolka och förstå det lästa. 

5.2.3 Pia 
Pia är 43 år och har arbetat som pedagog sedan tre år tillbaka, innan hon klev in i skolans värld 

arbetade hon på förskola under många år. Pia är nu utbildad till f-3 lärare och är verksam i en 

åk 2. Pia berättar att hon upplever stor skillnad på synen kring högläsningen i skolan hon arbetar 

på, respektive på de förskolor hon varit verksam pedagog i. På förskolan läste man böcker ofta, 

flera gånger per dag och hon berättar även att högläsningen numera har en plats i förskolans 

läroplan. Pia berättar att hon tycker att högläsningen tar för liten plats i skolan idag, samtidigt 

som hon säger att hon har förståelse för att man som pedagog inte hinner eller ibland måste 

prioritera bort vissa moment som till exempel högläsning.  

Pia berättar att hon brukar högläsa varje dag. Under en lång tid högläste Pia på morgonen. Hon 

beskriver att hon på senare tid kommit underfund med att klockan åtta på morgonen inte är den 

optimala stunden för högläsning då vissa av hennes elever, nästan varje dag, kommer 5–10 

minuter sent, eller att hon behöver ringa vårdnadshavare vars barn inte är sjukanmälda och inte 

dykt upp. Vidare förklarar Pia att hon i sitt yrke som lärare förstått att man inte alltid räcker till 

och att man måste våga göra fel, utvärdera och pröva igen eller pröva något nytt. Under 

december månad valde hon därför att istället för att själv högläsa låta eleverna lyssna till 

Radiokalendern – Tonje i Glimmerdalen. Pia ler och uttrycker det som att ”hon haft bättre 

idéer”. 

”Istället för att vara närvarande och engagerad på morgonen blev de 10 
minuterna med Tonje i Glimmerdalen en stund för mig att checka av en massa 
måsten och det gick ut över mina elever.” 
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Pia förklarar att hon inte hängde med i handlingen och att hon därför hade svårt att göra 

någonting bra av radiokalendern. Hon upplevde även att det blev stressigt då de varje måndag 

var tvungna att lyssna ikapp de avsnitt som publicerats under helgen. Pia har under våren valt 

att återgå till att själv högläsa för sina elever. Hon har flyttat högläsningen från att vara det 

första de gör på morgonen till att vara det sista de gör innan lunch. Pia berättar att det fungerar 

bättre. Pia nämner även att hon inte bara högläser ur kapitelböcker, utan att hon alltid läser alla 

texter i läromedlen högt för sina elever. Detta för att ge eleverna samma förutsättning och 

bekräftelse på att alla fått höra samma sak. 

När Pia väljer böcker för sin högläsning brukar hon delvis engagera och göra sina elever 

delaktiga. Hon berättar om något hon har valt att kalla ett val i valet; 

”Att låta eleverna få rösta på vilken bok de vill att jag högläser är ett fint sätt 
att göra dem delaktiga i sin undervisning. Sedan jag började med, som jag 
kallar det, ett val i valet, har jag upplevt eleverna mer tillfreds med 
högläsningen.” 

 

 Som ett första steg är det hon själv som väljer ut två böcker som hon tycker är passande och 

intressanta böcker att högläsa för klassen. Det kan vara böcker som hon läst tidigare, eller som 

kollegor tipsat henne om. Hon säger att hon även tar hjälp av de lokala bibliotekarierna eller 

via sociala medier. När hon sedan valt ut två böcker täcker hon för omslaget så att hennes elever 

inte ser hur boken ser ut, efter det högläser hon det första kapitlet ur vardera bok. Eleverna får 

därefter rösta på den bok som fångat deras intresse mest. Pia tycker att detta är ett väldigt bra 

sätt för eleverna att känna att de har inflytande över sin undervisning. 

När vi går vidare till frågan om hur Pia kopplar sin högläsning till läroplanen berättar hon att 

hennes högläsnings främsta syfte är att elevernas läsintresse och ordförråd ska stimuleras och 

växa. Genom sin högläsning vill hon få eleverna att intressera sig för skönlitteratur och bli 

medvetna och säkra i sitt eget språk. 

5.3 Resultatanalys 
Samtliga pedagoger som jag intervjuat beskriver att de i sin undervisning ägnar sig åt 

högläsning, emellertid varierar omfattningen och syftet något mellan de tre respondenterna. De 

är alla tre är överens om att högläsning är något viktigt och något som bör finnas med i 

undervisningen. Två av de tre respondenterna nämner högläsningen som en aktivitet som 
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egentligen bör få större utrymme i skolan, men något som ofta blir bortprioriterat. Chambers 

(2014, s. 64)  visar på att högläsningen har så stor betydelse för elevens utveckling och att 

läsinlärningen är en så utsträckt och omfattande process att högläsningen är nödvändig genom 

hela skoltiden. Detta upplever jag att alla pedagoger är medvetna om och arbetar aktivt med. 

Den pedagog som inte har schemalagt högläsning är också den pedagogen som läser minst, 

ungefär 3–4 gånger i veckan. Pedagogen berättar att en orsak till att hon ibland prioriterar bort 

eller glömmer att högläsa kan bero på att hon inte har sin högläsning schemalagd. De två 

pedagogerna som har schemalagd högläsning läser för sin elevgrupp varje dag. Chambers 

(2014, s. 64) anser att man som pedagog bör högläsa varje dag för sina elever och att högläsning 

bör läsas i inom alla årskurser för att barnen ska kunna utvecklas och bli duktiga läsare. 

Pedagogen som är behörig i åk 1–7 berättar att hon högläst i samtliga årskurser hon undervisat 

i, en annan pedagog nämner att hon tänker fortsätta med den dagliga högläsningen även under 

nästa termin. 

Den kvantitativa undersökningen, enkätundersökningen ger ett bredare perspektiv och svar på 

hur ofta pedagoger på lågstadiet använder sig av högläsning i sin undervisning. Resultatet 

bekräftar det som framkom i intervjuerna. I enkätundersökningen utläses att nästintill samtliga 

av de 166 pedagoger som medverkade använder högläsning i sin undervisning. 1 procent av de 

medverkande svarade att de sällan högläser för sina elever och ingen svarade att man aldrig 

högläser i sin undervisning. Precis som i intervjuerna varierade omfattningen över hur ofta 

pedagogen högläser och av okänd anledning var det två av respondenterna som inte lämnat ett 

svar på frågan om hur ofta man använder sig av högläsning. Vad bortfallet beror på kan man 

givetvis bara spekulera i, möjligtvis kan frågan uppfattas som känslig, en annan förklaring kan 

vara att inget av svarsalternativen stämde in på högläsningsvanorna hos de två pedagogerna.  

Av de 164 som medverkande var det 59 procent av pedagogerna som har svarat att man högläser 

för sina elever varje dag, 29 procent har svarat att man högläser 3–4 gånger i veckan och 11 

procent har svarat att man högläser 1–2 gånger i veckan. Två respondenter, vilket motsvarar 1 

procent, svarade att man högläser mer sällan. Det betyder att 99 procent av de som medverkade 

i enkätundersökningen högläser för sina elever minst en gång i veckan, det är positiva siffror. 

Här hade det varit intressant att ställa följdfrågan om huruvida pedagogerna i enkätstudien har 

schemalagd högläsning och möjligtvis se ett mönster kring hur bestämda stunder för högläsning 

påverkar förekomsten för högläsning. 
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Vid frågan som berör val av text eller bok för högläsningen skiljer sig inte svaren nämnvärt åt. 

Precis som Hultgren anser, berättar samtliga respondenter som deltog i intervjun att hen 

använder sig av en kollega, personal på biblioteket samt internet som inspirationskälla vid val 

av text och bok till sin högläsning (2017, s. 1). De berättar att de ofta utgår från böcker som ska 

intressera eleverna. Samtliga pedagoger nämner även den gemensamma upplevelsen som ofta 

leder till diskussioner och samtal kring de höglästa böckerna.  

De tre respondenterna från intervjuerna kopplar sin högläsning till läroplanen, dock skiljer sig 

kopplingen till läroplanen åt mellan dem. Två av dem nämner högläsningen som stunder som 

dels ger eleverna avkoppling och vila, men även stunder som ger tillfälle för att lära och 

utvecklas, de nämner även högläsning som en viktig gemensam upplevelse som ger upphov till 

lärorika samtal och diskussioner. En av pedagogerna förklarar att hon kopplar sin högläsning 

till läroplanen genom att ha en röd tråd där hon ser till att olika teman återkommer i hennes 

högläsning. Hon berättar även om flera ingångar till olika ämnen. En annan respondent berättar 

att hon kopplar högläsningen till läroplanen genom att eleverna får tillfälle till att både få lyssna, 

men även tillfällen för att sammanfatta och återberätta det lästa, hon menar att eleverna får 

strategier för att kunna tolka och förstå det lästa. 

Av de 166 tillfrågade i enkätundersökningen svarade samtliga på frågorna om man kopplar 

högläsningen till läroplanen. Via enkätundersökningen får man således inte svar på frågan hur 

pedagogen kopplar högläsningen till läroplanen, dock besvaras frågan om pedagogen kopplar 

sin högläsning till läroplanen. 14 procent svarade att de sällan kopplar sin högläsning till läro-

planen och 3 procent svarar att aldrig kopplar sin högläsning till läroplanen.  
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6.Diskussion 
I kommande kapitel diskuteras resultatet av min undersökning i förhållande till teori och 

tidigare forskning. Slutligen finnes förslag på hur vidare forskning inom mitt ämne skulle kunna 

se ut. 

6.1 Resultatdiskussion 
Som tidigare nämnt visar undersökningens resultat att nästintill samtliga respondenter ägnar sig 

åt högläsning vid åtminstone ett flertal tillfällen i veckan. Man kan inte generalisera mina 

resultat, men det är ändå uppenbart; min pedagogiska erfarenhet av att högläsning sällan utövas 

på lågstadiet visade sig inte vara särskilt allmänt förekommande dock står resultaten i samklang 

med nämnd PISA-undersökning. En förklaring till de olika uppfattningarna skulle kunna vara 

att respondenterna i denna studie och jag inte uppfattar och tolkar begreppet högläsning på så 

sätt att det överenskommer, en annan förklaring kan naturligtvis vara att jag helt enkelt hamnat 

och varit verksam bland de pedagoger som inte högläser särskilt ofta. Två av de medverkande 

respondenterna i intervjun uppger att de läser för sina elever dagligen, vilket Chambers (2014, 

s. 64) menar att pedagogen också bör göra för att skapa försättningar för sina elever att utveckla 

sin läsförmåga och i förlängningen bli duktiga läsare. I enkätundersökningen svarade 96 av de 

164 pedagogerna som deltog att de läser för sina elever varje dag, vilket jag anser är ett 

förvånansvärt positivt resultat. Jämför man resultatet från min studie med resultatet från PISA-

undersökningen 2011 där det framkom att 97 procent av de pedagogerna som deltagit i studien 

högläser för sina elever minst en gång i veckan ser jag positivt på mina respondenters 

högläsningsvanor då de flesta av dem högläser betydligt oftare än så.  

Precis som Westlund (2009, s. 78) framhåller, upplever jag att respondenterna från intervjuerna 

är väl medvetna om att deras högläsning är viktig, samt att deras egen roll som läsande förbild 

i klassen är betydelsefull för elevernas läs- och skrivutveckling. Samtliga pedagoger nämner 

även att det är viktigt att utgå ifrån elevernas intresse vid val av bok, precis som bland annat 

Hultgren (2017, s. 1) beskriver. En av respondenterna beskriver hur hon brukar anordna 

”omröstningar” vid val av bok för sin högläsning. Detta skapar en aktivitet som bidrar till att 

elevernas intresse tillgodoses ytterligare, samt att eleverna känner sig tillfreds med boken som 

ska högläsas. Nämnvärt är att vid dessa omröstningar täcker respondenten för bokens omslag, 

eftersom pedagogen gör på detta sätt kan eleverna, med hjälp av enbart texten, skapa sina egna 
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inre bilder. Valet av bok baseras då enbart på textens innehåll och man avlägsnar elevernas 

eventuella förutfattade meningar om boken utifrån omslag i omröstningen. Här kan man dra en 

parallell till det sociokulturella perspektivet; böcker som annars hade valts bort på grund av sitt 

omslag får en ärlig chans, elevernas proximala utvecklingszon utmanas genom den 

gemensamma kunskapen man eventuellt får via en bok eller en text som möjligen inte skulle 

blivit vald annars.  

I den forskning jag funnit som handlar om hur man väljer rätt text till sina stunder för högläsning 

menar bland annat Chambers (2014, s. 68) och Westlund (2009, s. 78) att man som pedagog bör 

välja texter som ibland är svårare än vad eleverna själva klarar av. Även om ingen av de tre 

pedagoger som jag intervjuat nämnt något om att de väljer texter som ligger i den proximala 

utvecklingszonen, så är min tolkning att de vill bredda elevernas ordförråd och få eleverna att 

samtala om de olika texter och böcker som läses med hjälp av böcker som utmanar. Det kan 

vara via texter som innehåller, för eleverna, nya ord eller böcker som inte hade valts av eleverna 

själva. En av respondenterna berättar att hon i förväg brukar ögna igenom kommande 

högläsningsbok, bland annat för att säkerställa att inget känsligt ämne dyker upp, men även för 

att plocka ut ord med syftet och tanken att under tiden man högläser en bok kunna diskutera 

och förklara vad orden innebär.  

 De respondenter som uppger att de läser mest frekvent är också de pedagoger som varit 

verksamma under kortast tid. En anledning till att de har schemalagd högläsning varje dag 

skulle kunna vara att högläsning är något som ofta förekommit och som man menat är viktigt 

under deras lärarutbildning. De respondenterna har möjligtvis kommit i kontakt med mer 

forskning som berör aktiviteten högläsning. Respondenten som arbetat som lärare under längst 

tid berättar att hon på senare tid ändrat synen kring sin högläsning; från att bara se på aktiviteten 

som en stund för vila till att uppskatta den positiva gemensamma läsupplevelsen man får, samt 

att det ger tillfällen för att lära sig att samtala och diskutera olika texter. Jag funderar på varför 

man inte väljer att schemalägga sin högläsning i nämnda pedagogs fall; hon är själv medveten 

om de positiva effekter högläsningen kan ha på eleverna, samt att både hon själv och eleverna 

uppskattar högläsningen. Hon nämner till och med att eleverna ibland påminner henne om att 

fortsätta läsa i deras högläsningsbok. Som nämnt tidigare berättar respondenten själv att hon i 

årskurs tre kan ”ta ut svängarna” mer än tidigare och det skulle möjligtvis kunna vara en orsak 



 

 
 

30 

till att hon aktivt väljer att inte ha schemalagd högläsning. Pedagogen nämner en annan 

anledning till varför hon väljer att inte ha schemalagd högläsning; det är så mycket annat som 

ska rymmas i undervisningstimmarna. Jag kan även tänka mig att för vissa pedagoger handlar 

det om att man inte riktigt vet hur man ska kombinera högläsning med andra undervisningssätt 

eller ämnen.  

En av respondenterna berättar i intervjun att hon haft vissa svårigheter med sin schemalagda 

högläsning på grund av när tidpunkten för aktiviteten ägde rum under dagen. Pedagogen 

ändrade först upplägget kring sin högläsning, men när det inte fungerade valde hon att istället 

ändra på tidpunkten för högläsningen. Inom det sociokulturella perspektivet anser man att 

människors aktiviteter alltid är situerade (2017, ss. 11-12), att det är enklare att lära sig läsa i 

en miljö som tillåter läsning än i en miljö som inte gör det. Visserligen tillåter pedagogen läsning 

i sin miljö, men omständigheterna kring högläsningen var i detta fallet av motsatt effekt. Efter 

att pedagogen ändrat tidpunkt för aktiviteten upplever hon att det fungerar bättre.  

I Kommentarmaterialet för svenska (2017) kan man läsa att pedagogen själv väljer att 

kombinera de olika kunskapsområden på det sätt som pedagogen anser vara mest passande för 

att nå upp till syftet med sin undervisning. En av pedagogerna som intervjuades nämner just det 

som man kan läsa i kommentarmaterialet; hon menar att syftet och målet med högläsningen går 

att styra med hjälp av vad det är man vill att högläsningen ska ge eleverna. Samtliga 

respondenter i mina intervjuer kopplar sin högläsning till läroplanen, men på lite skilda sätt. 

Respondenterna nämner hur högläsningen skapar diskussioner och samtal i klassen, på så sätt 

utvecklar eleven sitt språk, sin identitet samt den egna förståelsen för sin omvärld. Eleverna ges 

även tillfällen till att lyssna och återberätta. Konstigt nog nämns inte begreppet lässtrategier av 

någon av pedagogerna, och detta verkar inte vara något de arbetar aktivt och pedagogiskt med, 

dock nämner en av pedagogerna att eleverna får strategier för att kunna tolka och förstå det 

lästa genom högläsningen, men vilka strategier som eleverna får nämns som sagt inte. 

Pedagogerna talar även om att eleverna, genom högläsningen, får lära sig hur helheten av en 

text är uppbyggd, att eleverna utvecklar förmågan att sammanfatta och återberätta. Det är 

mycket möjligt att pedagogerna är medvetna om ännu fler kopplingar som deras högläsning har 

till läroplanen, men de uttalades inte under intervjuerna. En annan förklaring kan vara att 
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respondenterna inte reflekterat över de alla kopplingar man kan göra mellan läroplanen och 

högläsning och har därför inte varit i behov av att hitta stöd för aktiviteten i läroplanen. 

I enkätundersökningen ställde jag frågan om medverkande pedagoger kopplar sin högläsning 

till läroplanen och hur stor roll läroplanen spelar vid val av text/bok för högläsningen. 83 

procent svarade att de kopplar sin högläsning till läroplanen, 14 procent svarar att de sällan 

kopplar högläsningen till läroplanen och 3 procent svarar att de inte kopplar sin högläsning till 

läroplanen. En slutsats man kan dra är att de som svarade att de sällan/inte kopplar sin 

högläsning till läroplanen inte är medvetna om den effekt som högläsningen kan ge. Hur det är 

möjligt att inte koppla högläsningen till läroplanen då det finns flera möjligheter att göra 

förbindelser mellan högläsning och läroplanen? Möjligen kan det i vissa fall handlar om 

okunskap; pedagogen är inte speciellt påläst om hur högläsningen kan ha positiv påverkan på 

sina elevers utveckling, en annan möjlighet är att man använder sig av högläsning för att man 

har tid över, pedagogen kanske inte har tid att reflektera över hur denne ska koppla högläsningen 

till läroplanen.  

6.2 Vidare forskning 
Med vetskapen om att nästintill samtliga av de 169 pedagogerna som medverkat i min studie 

högläser minst en gång i veckan för sina elever skulle vidare forskning kunna ha utgångspunk-

ten hos de pedagoger som väljer att inte högläsa. En intressant aspekt att undersöka är varför 

de pedagogerna väljer bort högläsning i sin undervisning. En ytterligare aspekt att studera vi-

dare skulle kunna vara elevens syn på högläsning i skolan, hur ser eleven på syftet med högläs-

ning i sin undervisning. 
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Bilagor 
Nedan följer mina intervju- och enkätfrågor, mitt missiv, en tabell som påvisar hur fördel-

ningen mellan antalet pedagoger som medverkat i respektive årskurs samt en tabell som tyd-

ligt visar på hur länge pedagogerna varit verksamma. 

 
 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
1. Hur länge har du varit lärare? I vilken årskurs undervisar du? 

2. Använder du dig av högläsning? Hur ofta högläser du? 

3. Vad anser du att syftet med högläsning i skolan är? 

4. Hur väljer du din litteratur och vad utgår du ifrån när du väljer den? 

5. Hur kopplar du läroplanen till din högläsning? 

 
Enkätfrågor 

1. Hur länge har du varit verksam lärare? 

2. Vilken årskurs undervisar du idag? 

3. Använder du dig av högläsning i din undervisning? 

4. Hur ofta använder du dig av högläsning? 

5. Kopplar du din högläsning till läroplanen? 

6. Önskar du få information och/eller en sammanfattning av studien? 
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bilaga 2 
 

Missiv  
Till Dig som erhåller denna enkät Jag heter Evelina Andreadis och är en lärarstudent som nu 
skriver mitt examensarbete inom svenskämnet. Jag skriver om högläsning på lågstadiet.  

Mitt syfte med examensarbetet är att undersöka hur ofta/eller om pedagogen i dagens skola 
högläser för sina elever. Hur pedagogen går tillväga vid urval av text för sin högläsning. Jag 
vill även undersöka om pedagogen kopplar högläsningen i sin undervisning till läroplanen.  
Den här enkäten som jag hoppas du tar dig tid att fylla i, är en mindre del av min datainsamling 
som ska utgöra en kvantitativ bas till mina mer kvalitativa studier med intervjuer. Jag har 
utformat den så att den ska vara enkel och snabb att fylla i för att därigenom öka chansen till en 
hög svarskvot. Jag beräknar att den inte tar mer än ett par minuter.  

Enkäten är utformad som ett e-formulär på endast en sida. Frågorna utformas beroende på vad 
du svarar på fråga tre. Om du vill får du mer än gärna skriva kommentarer, så korta eller långa 
som du vill. Era svar kommer att behandlas helt konfidentiellt - inga namn kommer att återges 
någonstans i arbetet. Genom att svara på enkäten har du lämnat ditt godkännande till att dina 
svar sammanställs med andras och därefter används i min studie.  
Hör av dig om du har några frågor. 
Stort tack för din medverkan! 
 
Mvh  
Evelina Andreadis 
073 XXXXXXX 
e-mail: xxx.xxx@gmail.com 
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bilaga 3 
 

tabell 1 
I vilken årskurs undervisar du idag? 

 
 
tabell 2 

Hur länge har du varit verksam lärare? 
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