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Sammanfattning 

Mitt examensarbete strävar efter att ta reda på högläsningens betydelse för barns framtida läsinlärning 

och läslust. Genom litteratur och forskning inom ämnet belyser jag olika effekter som högläsning kan 

ge. Forskning inom området visar att föräldrar läser mindre för sina barn idag än tidigare, en trend som 

verkar hålla i sig För att se hur högläsningsvanorna ser ut i en helt vanlig klass, där eleverna är 6-8 år, 

innehåller arbetet en föräldraenkät där frågor angående högläsningsvanor återfinns för att sedan 

redovisas i resultatdelen. Även eleverna har deltagit i en enkätundersökning med syftet att ta reda på vad 

de tycker om högläsning samt om någon läser för dem hemma. 

  Arbetet innehåller även två intervjuer med lärare där deras tankar och arbetssätt redovisas, lärarnas 

åsikter och arbetssätt kopplas sedan till litteratur inom ämnet i en diskussion.     

   Resultatet av min undersökning visar att högläsning är så mycket mer än bara mysigt. Litteraturen och 

framför allt de intervjuade lärarna visar på många positiva effekter som högläsning kan ge. Lärarna 

berättar att syftet med deras högläsning är att ge eleverna en skön stund, där de kan varva ner och bara 

njuta. De talar också om att målet med högläsning är att väcka elevernas läslust samtidigt som eleverna 

får en chans att utveckla sina tankar och sin fantasi. I slutändan hoppas lärarna att högläsningen 

inspirerar eleverna att vilja läsa själva. 

   I arbetet belyser jag ett bokprojekt, som innebär att barn i förskoleåldern får gratisböcker av 

kommunen. Projektet bekostas av Bildningsnämnden i kommunen och har pågått i snart 20 år. Via 

föräldraenkäten har jag samlat in fakta om hur vanligt det är att hämta sin gratisbok samt vad föräldrarna 

har för tankar och åsikter om bokprojektet. Resultatet av min undersökning överensstämmer inte riktigt 

med bibliotekets resultat när det gäller andelen barn, som hämtar ut sina böcker. Enligt biblioteket 

hämtar 80 % sina böcker medan min undersökning visar att 65 %.hämtar sina gratisböcker. Föräldrar, 

som inte hämtat ut sina barns böcker gav flera orsaker till detta, det vanligaste svaret var dock att de helt 

enkelt glömt det De föräldrar som hämtat sina barn böcker uttalade sig positivt om bokprojektet, där 

tonvikten låg på hur viktigt det är med böcker för barn. 
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Abstract 

 
The purpose with my thesis work is to provide information about the importance of reading aloud for 

children’s future reading comprehension and inclination to read. Thru literature and resurge within the 

subject I highlight different effects that reading aloud can accomplish. Resurge within the subject shows 

that parents today read less to their children than earlier, a trend that seems to continue. To see how the 

reading aloud habits look like in an ordinary class my work contains a parent survey where these issues 

are to be accounted for in the results section. Even the pupils has participated in a survey with the aim to 

find out what they think about reading aloud and if someone read to them at home.  

   The work also includes two interviews with teachers where their thoughts and practices are presented, 

teachers’ opinions and practices are then connected to the literature on the subject in a discussion. The 

results of my survey show that reading aloud is so much more than just cozy. The literature and the 

interviewed teachers say that the purpose shows the many positive effects that reading aloud can 

provide. Teachers tell us that the purpose of their reading aloud is to give the students an enjoyable time, 

where they can unwind and just enjoy. They also talk about the goal of reading aloud is to arouse 

students' love of reading while the students get a chance to develop their thoughts and imagination. In 

the end, the teachers hope that reading aloud will inspire students to read to themselves. 

   The work highlights a book project, which means that preschool children receive free books from the 

municipality. The project is paid for by the educational board of the municipality and has been going on 

for almost 20 years. Through the parent survey, I have gathered facts about how common it is to collect 

the free book and what the parents think about the book project. The results of my study do not match 

properly with the library results in the proportion of children who pick up their free books. According to 

the library fetches 80% their books while my survey shows that 65% pick up their free books. Parents 

who have not picked out their children's books gave several reasons for this; the most common answer 

was that they simply forgot it. The parents who picked their children books spoke positively about the 

book project, stressing the need on the importance of books for children. 
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1. Inledning 
Anledningen till att jag valt att forska om högläsningen och dess betydelse har sina rötter i 

min egen barndom.  När jag var liten var det den mysigaste stunden på dagen när jag, min 

lillebror och mamma kröp ner i sängen tillsammans för att läsa godnattsaga. Detta är en 

tradition som jag sedan fört vidare när jag själv blev förälder, inte så mycket med tanke på 

att barn faktiskt lär sig något av högläsning utan för mig var det mysfaktorn som var 

avgörande. Efter min forskning kring ämnet högläsning, både vet och känner jag att 

högläsning faktiskt är så mycket mer än bara mysigt. Jag hoppas genom mitt arbete kunna 

visa på högläsningens betydelse för framför allt föräldrar, som är sina barns bästa 

förebilder. Astrid Lindgren, beskriver bokens betydelse med orden: 

En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det  

förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje. ( Vi husmödrar 

1956:10)    

                                                                

   I en kommun i mellersta Sverige har barnen den förmånen att de får en gratis bok från 

kommunen när de är fyra, fem och sex år. Denna bok bekostas av Bildningsnämnden i 

kommunen och får hämtas ut på stadens bibliotek alternativt bokbuss. Detta fångade mitt 

intresse eftersom jag anser att det är ett privilegium för alla kommunens barn att på det här 

viset få ta del av bokens värld helt gratis. I min rapport belyser jag bokprojektet, som pågått 

i kommunen i snart tjugo år. 

   I Lgr 11 (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) framgår 

det tydligt att läsning är ett av skolans viktiga områden. Där kan man även läsa att eleverna ska 

få ta del av olika texter exempelvis berättande texter, bilderböcker och sagor. Vidare påpekas 

vikten av att få lära sig och utveckla sin förmåga att kommunicera i både tal och skrift (Lgr 11, 

s 222-223). I mitt arbete belyser jag högläsningens effekter genom litteratur och forskning, 

som finns om ämnet. Vidare för jag en diskussion utifrån två lärares sätt att arbeta med 

högläsning. Diskussionen har sin grund i två egna intervjuer med lärare, som arbetar med 

sexåringar i ämnet Svenska. 

   Vidare i arbetet försöker jag, genom att använda mig av enkäter, undersöka bland annat 

vad elever tycker om högläsning och hur ofta föräldrar läser högt för sina barn. Resultaten 

av enkäterna visas delvis som diagram och delvis som text där svaren från enkäterna är 

utgångspunkten för ytterligare diskussion. 
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1.1 Syfte 
Syftet med mitt arbete är en strävan att ta reda på vad högläsning betyder för barns framtida 

läsinlärning och läslust samt visa på högläsningens effekter. Genom intervjuer vill jag visa 

hur två lärare arbetar med högläsning för sexåringar. De enkäter, som återfinns i arbetet 

syftar till att belysa barns- och föräldrars tankar och åsikter om högläsning  

   Med min undersökning angående bokprojektet vill jag visa i hur stor utsträckning gratis 

böckerna hämtas ut samt om de som arbetar på biblioteket ser något resultat av projektet. 

1.2 Frågeställning 
 I mitt arbete utgår jag från dessa frågeställningar: 

 Vad har högläsning för effekter på barn? 

 På vilket sätt har föräldrars högläsningsvanor förändrats över tid?  

 Hur arbetar de intervjuade lärarna med högläsning i skolan? 

 Vad innebär bokprojektet och ger det några effekter?    

 

 

 

 

 
 

 

 

 



3 
 

 

2. Litteraturgenomgång 
I detta kapitel tas läsningens historia och högläsningens betydelse upp samt forskning som 

är relevant för ämnet redovisas. Även annan litteratur som är relevant för arbetet lyfts fram. 

2.1 Läsningens historia 
Sveriges invånare var tidigt ett läsande folk. I slutet på 1600-talet var en majoritet av det 

svenska folket läskunniga. Anledningen till denna tidiga läskunnighet har delvis sin grund i 

Kyrkolagen, som 1686 påbjöd allmän läskunnighet. Kyrkan krävde att invånarna själva 

skulle kunna läsa Guds ord i Bibeln för att kunna rätta sig efter skriften och ta till sig Hans 

ord.  

   Till att börja med hade kyrkan ansvar för undervisningen i läsning men 1723 lades 

ansvaret över på föräldrarna och framför allt då på pappan i familjen. Denna form av 

hemundervisning kontrollerades genom husförhör, där läsförmågan betygsattes enligt 

måtten kan – kan inte. 

Eftersom läskunnigheten fick så starkt fäste i Sverige hade man till och med 

läskunnighetskrav som inträdesprov till Folkskolan när den infördes 1842. Först 1858 fick 

läsundervisningen ett eget utrymme i undervisningen (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, 

Olsson, 2006, s 26-28). 

   Skolan som fanns under hela 1800-talet var uppdelad i statliga läroverk, vars uppgift var 

att utgöra grunden i utbildningen för statens egna ämbetsmän med upptagningsområden 

bland städernas medelklass och en kommunal folkskola för alla andra barn i landet. Den 

kommunala folkskolan hade allvarliga brister och blev många gånger uppfattad som en 

”fattigskola”. De föräldrar som kunde valde ofta att sätta sina barn i privata skolor istället 

för i den kommunala skolan (Richardson, 2010, s 61).  

   Fridtjuv Berg (Ibid, s 62), var en liberal riksdagsman som kämpade för att skapa en skola 

som skulle vara gemensam för alla samhällsklasser. Folkskolan skulle upphöra att vara en 

skola i huvudsak för samhällets lägre skikt. Genom att låta alla barn möta alla barn i en 

skola för alla, skulle samhällets utveckling mot jämnliket och demokrati främjas. Berg fick 

sina idéer genomförda först 1962 då regeringen beslutade att införa en ny skola som fick 

namnet grundskola (Ibid, s 122). 

   Enligt nuvarande skollag, ska alla barn ha lika tillgång till utbildning.  

      Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 

      tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat  följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 

     ( Skollagen, kap 1 § 8) 
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2.2 Skolans styrdokument 

2.2.1 Skollagen 
Den nuvarande skollagen trädde i kraft 1 juni 2011. Skollagen, som instiftas av riksdagen 

innehåller bestämmelser om skolväsendet. Den reglerar de grundläggande bestämmelser, 

som ska finnas i de olika skolformerna. I första kapitlet under den femte paragrafen i 

skollagen uttrycks detta genom orden: 

          Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de  

          mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla        

          människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.(Skollagen, kap 1§ 5) 
  

 

   Vidare tar skollagen upp vilka krav, som skolan måste leva upp till samt elevers olika 

rättigheter och skyldigheter. Skollagen (kap 1 § 10) uttrycker tydligt att varje elev är unik 

och att undervisningen ska anpassas för att passa den enskilda personen bäst.  

             I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara  

             utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år (Skollagen, kap 1 § 10) 

 

            

2.2.2 Läroplanen 
   I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) finns 

kursplaner för alla skolans ämnen. Ett övergripande mål för hela skolans verksamhet är att 

se till att ”eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ 

och samhällsmedlem”( Lgr 11, s 13). För att klara det är det skolans ansvar att se till att alla 

elever efter genomgången grundskola ”kan använda det svenska språket i tal och skrift på 

ett rikt och nyanserat sätt” (Ibid, s 13). 

   I kursplanen för ämnet Svenska kan man läsa hur elever ska ges möjlighet att utveckla 

sitt skrift- och talspråk dels genom stimulerande undervisning, som i sin tur skapar en läs- 

och skrivlust hos eleverna. I det centrala innehållet för årskurs 1-3  står det att eleverna ska få 

lära sig ”lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll”. Det framgår även att skönlitteratur från olika delar av världen ska ingå i 

undervisningen samt att litteraturen ska härstamma från olika tidsepoker för att ge eleverna 

kunskaper och förstå sin omvärld  

   I Lgr 11 framgår det tydligt att läsning är ett av skolans viktiga områden. Det framgår även 

att eleverna ska få ta del av olika texter exempelvis berättande texter, bilderböcker och sagor. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla är sin förmåga att kommunicera i både tal och skrift 

( Ibid, s 222-223). 
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2.3 Regeringen 
Den 24 mars 2011 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté som skulle analysera 

litteraturens ställning i dag samt identifiera utvecklingstendenser som kan påverka 

litteraturområdet framöver (Läsandets kultur, SOU 2012:65). Anledningen till att 

uppdraget gavs var de förändringar. som skett under de senaste åren vad gäller läsvanor, 

läsförståelse och den tekniska utvecklingen. Kommittén som tillsattes för att utreda 

litteraturens ställning fick namnet Litteraturutredningen (KU 2011:04).  

   Kommitténs uppdrag är att hitta förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas i vårt 

samhälle. De ska utreda och ge förslag till statliga insatser som bör göras för att möta 

framtiden med dess teknikutveckling. Målet med förslagen är att öka läsningen hos 

befolkningen genom att se till att det finns ett rikt utbud av litteratur, som håller hög 

kvalité. Kommittén menar genom att stärka upp litteraturen med ett gott utbud ökar 

läsandet, speciellt bland barn och unga (Ibid, 2012 s 65). 

   Enligt Läsandets Kultur minskar läsningen i åldersgruppen 16-24 år. Andelen som läser 

minst en gång i veckan har minskat i grupperna med unga (16–24 år) om man ser till en 

period av tre decennier. Trenden, som kan ses hos både kvinnor och män, är tydlig och 

succesiv (Läsandets kultur, SOU 2012:45). ”Samtidigt som trenden är nedåtgående för 

ungdomsgruppen som helhet ska man också lägga märke till att den grupp som läser mest 

frekvent är barn och unga som är i grundskoleåldern (9–14 år)” (Ibid, s 47). När det gäller 

barn i förskoleåldern är det snarare en fråga i vilken utsträckning de vuxna läser för dem.  

                 Några mer systematiska studier av detta finns inte att tillgå men enligt en undersökning framtagen      

                 på initiativ av Läsrörelsen läser 35 procent av föräldrarna dagligen för sina barn och 30 procent    

                 läser för sina barn flera gånger i veckan, men inte varje dag. Undersökningen visar att  

                 högutbildade läser betydligt oftare för sina barn jämfört med lågutbildade och fler mammor än  

                 pappor läser för sina barn.  I jämförelse med liknande undersökningar gjorda mellan 1984 och  

                2001 har högläsningen minskat (Ibid, s 47)  
 

 

   Regeringskommittén hänvisar i sin rapport till en undersökning, som är genomförd av 

marknadsundersökningsföretaget YouGov. I undersökningen har det gjorts cirka 1 000 

intervjuer bland föräldrar med barn i åldern 0–9 år under februari–mars 2012. Urvalet är 

representativt för den svenska befolkningen i åldrarna 25–50 år. Delar av undersökningen 

presenterades även i Dagens Nyheter 2012-04-24. 

   Enligt artikeln är ”det dags att sätta förskolebarnen och deras språkutveckling och 

litteraturförsörjning i centrum. Göra dem nyfikna på ord, berättelser och dramatiserade 

texter. Då kan ett intresse för böcker och en vilja att lära sig läsa växa fram.” Vidare 

påpekar man att högläsningsstunden är av vikt för framtida kommunikation i familjen. 

Mammor läser mer för sina barn vilket gör papporna till en underutnyttjad resurs i 

högläsningsstunderna. Artikeln menar att detta är ett könsmönster, som funnits länge. 
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   Egentligen vet vi inte hur läsvanorna för de yngre barnen ser ut idag. Men 

undersökningar, gjorda mellan 1984 och 2003, av Mediamätning i Skandinavien AB visar 

”att andelen barn som fick böcker lästa för sig en genomsnittlig dag minskat från 80 

procent 1984 till 74 procent 2003. Lästiden hade halverats från en halvtimme till en kvart.” 

Undersökningarna, som publicerades i Barnbarometern, hade sin grund i telefonintervjuer 

med barnens föräldrar och skedde med bidrag från Statens kulturråd.  

   Eftersom det idag inte finns några officiella undersökningar som avser yngre barns 

läsvanor har Junibacken och Läsrörelsen låtit göra en marknadsundersökning, som är en 

riksrepresentativ webbundersökning bland föräldrar med barn i åldern 0–9 år med syftet att 

få veta hur utvecklingen gått de senaste åren. Enligt denna undersökning läser endast 35 

procent av föräldrarna dagligen för sina barn och ytterligare 30 procent läser flera gånger i 

veckan, men inte varje dag. Andelen barn, som får högläsning tenderar alltså ha fortsatt 

minskat sedan 2003. ( Marianne von Baumgarten-Lindberg, Elisabet Reslegård, Susanna 

Ekström & Ulf Larsson, ”Sagostunden som försvann”, Dagens Nyheter, 24 april 2012). 

                  För att forskare, debattörer och myndigheter ska ta små barns språkutveckling och läsning på  

                  allvar krävs att det åter genomförs kontinuerliga undersökningar för att man ska kunna följa   

                  utvecklingen över tid. Att det nu inte finns någon årlig undersökning av barns medievanor är en  

                  uppenbar brist  som snarast  måste upphävas. ( Ibid)  

 

                

2.4 PIRLS och PISA 

2.4.1 PIRLS 
 Enligt Regeringens Läsandets kultur, SOU 2112:65, finns det inga väsentliga 

undersökningar om vuxna svenskars läsfärdigheter. Men enligt Läsandets kultur är det 

rimligt att anta att i stort sett alla vuxna svenskar har grundläggande läsförmåga. Men detta 

innebär inte att alla, fast de har förmågan att läsa kan tillgodo se sig avancerade texter på 

ett fullgott sätt. 

   I grundskolan däremot mäts elevernas läsfärdighet kontinuerligt. Sverige deltar i Progress 

in International Reading Literacy (PIRLS) som undersöker 10-åringars läsförmåga och 

Programme for International Student Assesment (PISA) som mäter 15-åringars läsförmåga.  

   Det är tredje gången Sverige deltar i PIRLS, tidigare undersökningar är gjorda 2001, 

2006 och 2011. I den senaste undersökningen som gjordes 2011, deltog 49 länder och 4622 

svenska elever. PIRLS genomförs med fem årsintervall, vilket ger bra möjlighet att få syn 

på och belysa elevers läsförmåga. Provet består av ett läsprov samt en enkät angående 

elevernas inställning till läsning, läsvanor och hemmiljö. Även lärare, föräldrar och ledare 

för skolan får svara på frågor via enkäter angående läsvanor, undervisning och hur 
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förutsättningarna ser ut på skolan. Detta arbetssätt gör att PIRLS-resultatet även kan 

uttrycka en inställning till läsning samt den läsmiljö som elever möter både i skolan och 

hemma. Eftersom undersökningarna görs regelbundet är det enkelt att avläsa hur dessa 

förhållanden förändras med tiden (PIRLS, 2011, s14). 

 

Syftet med PIRLS är: 

          att ge kunskap om elevers läsutveckling i ett internationellt jämförbart perspektiv. Studien      

            belyser läsförståelse av både skönlitteratur och sakprosa och ger information om elevernas  

            förmåga att förstå, tolka och värdera texter. Hur bra är de svenska eleverna i årskurs 4 på  

            att läsa i relation till eleverna i jämförbara länder? Hur har läsförmågan förändrats övertid? 

            Vad karakteriserar undervisningen i läsning? (Ibid, s 6) 

 

    

     I PIRLS 2001 fick de svenska fjärdeklassarna det bästa resultatet bland samtliga 35 

deltagande länder. I följande PIRLS-undersökning som genomfördes år 2006 deltog 43 

länder. Den studien visade att svenska fjärdeklassare fortfarande hade bra läsförmåga i ett 

internationellt perspektiv. Resultaten hade dock försämrats jämfört med PIRLS 2001 

( Ibid, s 13). 

2.4.2 Förändringar i resultat  
År 2011 genomfördes PIRLS för tredje gången och med detta resultat kan en trend för 

läsförståelse beskrivas som sträcker sig över tio år. Tabell 1(Ibid, s 29) redovisar resultaten 

för åren 2001, 2006 och 2011 samt eventuella förändringar mellan åren för EU/OECD-

länderna och de länder som har presterat högst i PIRLS 2011. 

   Sedan undersökningen 2001 har Sveriges genomsnittspoäng sjunkit från 561 till 542 

poäng, detta är en minskning med 19 poäng Tabellen visar att resultaten i Sverige har 

sjunkit mellan samtliga undersökningstillfällen. Bland de EU/OECD-länder som deltagit i 

undersökningen sedan 2001 är det endast Sverige, Bulgarien, Litauen och Nederländerna 

som har ett anmärkningsvärt lägre genomsnittsresultat jämfört med 2001. Av tabellen 

framgår det även att Sverige och Bulgarien är de länder som har haft störst poängnedgång. 
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Tabell 1 Förändring i läsprovresultat 2001–2011. 
2006 
2006– 
201 

 
 
2011 
2001 2006 2011 2001– 

2.5 PISA 
PISA är en OECD-undersökning som undersöker och mäter 15-åringars kunskaper i 

läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Vid varje undersökningstillfälle har ett av de 

tidigare uppräknade ämnena huvudfokus, men alla tre ämnena undersöks. Nästan 4700 

elever deltog i den senaste PISA-undersökningen, som ägde rum 2012. PISA-

undersökningen består av ett prov, en elevenkät och en skolenkät. 65 länder totalt, varav 34 

OECD-länder deltar i PISA 2012. PISA genomförs var tredje år och har tidigare 

genomförts 2000, 2003, 2006 och 2009. Läsförståelse har varit i fokus år 2000 och 2009. 

2012 var femte gången som Sverige deltog i undersökningen och då var matematik i fokus 

( PISA, 2012.s 6). 
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Syftet med PISA är: 

                             PISA syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar  

                             till att 15-åriga elever, som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är  

                             rustade att möta framtiden.(Ibid, s 6). 

 

2.5.1 Förändringar i resultat 
 

Vid jämförelse med tidigare PISA-undersökningar då läsförståelse har varit huvudområde, 

2000 och 2009, kan man se hur Sveriges resultat i läsförståelse har sjunkit.  2012 års 

resultat har sjunkit med 14 poäng sedan 2009 och 33 poäng sedan 2000(Ibid, s 13). 

   Sverige har den största resultatförsämringen av OECD-länderna, som deltog i PISA 2012 

Från att ha presterat över OECD-genomsnittet i PISA 2000 ligger resultaten nu långt under 

genomsnittet på alla tre områden. Denna information gick ut som pressmeddelande 2013-

12-03: 

 Matematik – De svenska resultaten har sjunkit från 494 poäng i PISA 2009 till 478 

poäng i PISA 2012. Genomsnittet för OECD-länderna är 494 poäng. Alla andra 

nordiska länder når bättre resultat än Sverige. 

 Läsförståelse – Resultaten har sjunkit från 497 poäng i PISA 2009 till 483 poäng i 

PISA 2012. Genomsnittet för OECD-länderna är 496 poäng. Tre OECD-länder -

Slovakien, Chile och Mexiko - har sämre resultat.  

 Naturvetenskap – Resultaten har sjunkit från 495 poäng i PISA 2009 till 485 

poäng i PISA 2012. Genomsnittet för OECD-länderna är 501 poäng. Sex OECD-

länder presterar sämre än Sverige (Skolverket).  

   Vidare i pressmeddelandet uppges att flickor överlag presterar bättre än pojkar. 

Skillnaden är störst i läsförståelse där flickorna presterar 51 poäng bättre än pojkarna. De 

svenska pojkarna når inte upp till OECD-genomsnittet för pojkar på något område. De 

svenska flickorna når inte heller upp till OECD-genomsnittet för flickor på något område. 

   Den läsförståelse som avses i PISA mäter elevers förmåga att förstå, använda och 

reflektera över texter. Den mäter även hur eleven engagerar sig i texter för att kunna uppnå 

sina egna mål och utveckla sina kunskaper och sin potential, för att kunna ta del i 

samhället. På engelska används begreppet ”Reading literacy”, för det beskrivna. 

Läsförmåga får på så vis en bredare innebörd i PISA än i övriga sammanhang.(PISA, 2012, 

s 12). 
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3. Varför är högläsning positivt? 

Ingvar Lundberg(2011) är professor i psykologi vid Göteborgs universitet och en av de 

forskare i Sverige som är mest erfaren inom ämnet läsning. I en artikel i tidningen 

Akademibokhandeln berättar Ingvar Lundberg varför man bör läsa för sina barn. Han 

menar att förutom mysfaktorn, som högläsning tillhandahåller så finns det många flera skäl 

till att man bör läsa för barn. Redan i spädbarnsåldern får många barn kontakt med bokens 

värld när de sitter i knäet på sin förälder och tittar i böcker. Tillsammans kommenterar 

barnet och den vuxne boken och på så vis lär sig barnet att det finns ordningsföljd i böcker 

och hur berättelser är uppbyggda. Samtidigt bygger barnet upp sitt ordförråd och 

förståelsen för hur ord är uppbyggda.  De lär sig även att vara uppmärksamma och följa 

berättelsens röda tråd.  

   Vid högläsning får barnen chans att utveckla ett långsiktigt och varaktigt intresse för 

läsning samt tillfälle att utveckla sin fantasi när berättelserna förflyttar barnet till bokens 

värld. Ännu en fördel är att barnet lär sig och får ta del av språkets symboliska kraft genom 

läsningen. Vidare i intervjun berättar Ingvar Lundberg att: ”Högläsning gör dessutom 

barnen delaktiga i en kraftfull social inlärningsprocess, där de vuxna fungerar som viktiga 

förebilder som demonstrerar läsandets glädje och långsiktiga värde”(Akademibokhandeln, 

2011, Varför är högläsning så bra?). 

 

   I boken Lyckas med läsning påpekas vikten av vuxna i barns utforskande av omvärlden. 

Redan det lilla barnet befinner sig mitt i en värld full av skrivet språk. Skriftspråket tränger 

sig på från alla håll allt från välling paketet till böcker, som finns runt barnet. För att kunna 

lära sig läsa och skriva drar barnen nytta av erfarenheter i sitt talade språk samtidigt som de 

lär sig vad det skrivna språket går ut på.  Ett av de bästa sätten att hjälpa barn med detta 

utforskande är att läsa för dem. Dorothy Butler säger:                              

Jag tror inte det finns något ”föräldrastöd” som går upp mot böcker när det gäller att bygga                          

upp och bevara relationer med barn, Effekterna  sträcker sig långt utanför bokens pärmar och                

påverkar varje aspekt av livet( Lyckas med läsning, s 9). 

   Att läsa högt för ett barn är inte bara roligt utan berättelser och andra texter hjälper 

barnen att få ordning på tidigare upplevelser och erfarenheter. Vid högläsning får barnet en 

chans att besöka platser, som finns i bokens värld. Barn som får fråga och vara delaktiga 

under lässtunderna vinner extra mycket. De lär sig att det finns ett samband mellan 

bokstäver och ljud och sedermera mellan ord och innebörd. Vidare lär de sig hur berättelser 
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vanligtvis börjar, fortsätter och avslutas. Att få lyssna till berättelser hör även till vårt 

kulturarv, barn behöver få möta många olika slags texter i olika genrer annars blir de 

berövade sitt språkliga arv. Berättande är inte bara till gagn för läsinlärningen utan också 

för intellektuell, emotionellt och andligt växande. 

   Det finns även många berättelser på exempelvis band eller cd-skivor, detta kan inte 

ersätta den riktiga nära kontakten som uppstår vid högläsning men även denna berättarform 

är viktig för barn i deras utveckling (Lyckas med läsning, 2001, s 8-9).  

   Enligt boken Barn upptäcker skriftspråket ger högläsningsupplevelsen, förutom 

gemenskap och närhet en ”ovärderlig stimulans till att själv vilja kunna läsa” (Dahlgren, 

2006, s 170). Även mycket små barn har idéer om hur man läser och skriver. De härmar 

och skriver bokstäver i rader för att sedan undra vad det står. På liknande sätt kan man se 

små barn sitta exakt som oss vuxna med en bok i handen och ”läsa”. Många barn lär sig 

även sagor utantill som de sedan ”läser”, kanske för sin nalle. Allt detta visar att barn är 

aktiva och nyfikna på sin omvärld. Dessa uppfattningar och erfarenheter som barnen har 

förvärvat har de sedan nytta av när de kommer till en mer strukturerad verksamhet där de 

ska ta till sig mer kunskap, vikten av lyhörda vuxna stödjer och hjälper barnet i denna 

process (Ibid, s 8). Eftersom ”Sagoläsning i grupp sker näst intill dagligen i alla förskolor, 

skolor och fritidshem” (Ibid, s 170), hjälper detta barnet att utvecklas och skapa egna 

erfarenheter inom läsområdet. Ibland förekommer det också att föräldrar blir ombedda att 

läsa ” en kvart om dagen” för sina barn i syfte att uppfatta läsningen som positivt och 

trevligt (Ibid, s 170). 

    Barnens läsprocess startar tidigt i barndomen och har sina rötter i barns möten med 

skrift. Skriftspråksutvecklingen börjar oftast i hemmen eller på förskolan där 

föräldrar/personal läser sagor och berättelser för barnen. Enligt boken Grunderna i läs- och 

skrivinlärning gynnar denna tidiga skriftspråkliga stimulering barnen i deras första läs- och 

skrivinlärning.       

   Barn som blir lästa för får vetskap om bokstäver och ord samt att man genom en text kan 

berätta något för andra. De barn som under sina första år fått möta det skrivna ordet 

dagligen ser det som en naturlig del av dagen samtidigt som de får skriftens funktioner 

klart för sig. Med hjälp av högläsning förstår barnet att man med hjälp av det skrivna ordet 

kan återberätta något som har hänt. Vidare menar Fridolfsson att barnen får lättare att förstå 

att när man placerar bokstäverna i en viss ordning kan man berätta något för andra med 

dem. De har med hjälp av högläsning fått lära sig hur orden ordnas i meningar och hur 

dessa byggs upp till berättelse (Fridolfsson, 2008, s 30). 

   Barn som har biologiska orsaker till att läs- och skrivinlärningen är problematisk kan 

uppvägas genom att få växa upp i en trygg miljö där högläsning är vanligt förekommande. 
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Föräldrar, som bjuder in barnet i läsandets värld genom att själva läsa och vara förebilder 

bidrar i stor utsträckning till att barnet lättare tar till sig skriftspråket. Barn, som däremot 

växer upp i hem där läsandet inte existerar får oftare svårare att ta till sig skriftspråket. ”Ett 

barn som under sina första år vistas i en rik skriftspråksmiljö, förväntas på samma sätt ha 

bättre förutsättningar att lyckas med sin läsinlärning, än barn som vuxit upp i torftig 

skriftspråksmiljö”(Ibid s 31). Men fortsättningsvis skrivs det i boken att: ”Även om 

högläsning och god tillgång på böcker i hemmet är viktiga beståndsdelar, menar flera 

forskare, däribland Elbro (2004), att man inte får dra alltför stora växlar på högläsningens 

betydelse för hur barnet ska klara sin senare läsfärdighet” (Ibid, s31). Elbro anser att flera studier 

har visat att högläsning ”endast i ringa grad” förbereder det lilla barnet för kommande läsinlärning. 

Vidare menar Elbro att högläsningen dock gynnar barnet på så vis att det får möta sin omvärld 

genom skriften och på längre sikt gynnas läsförståelsen.( Ibid, s 31). Ett exempel på detta är att 

barn, som växte upp i mitten på 1900-talet hade mycket begränsad tillgång till barnböcker 

och högläsning. Men de flesta lärde sig ändå läsa och skriva utan några större svårigheter. 

Det finns även exempel på det motsatta, hur barn som blivit överösta med högläsning ändå 

haft problem med läs – och skrivinlärning.  

   Barns hemmiljö och förskolans pedagogik är enligt boken Att undervisa i läsförståelse 

mycket viktig när det gäller barns språkförståelse och sedermera läsförståelse. 

Undersökningar gjorda i USA av forskaren Shirley Brice Heath mellan åren 1969 och 1978 

visar tydligt att barn som får högläsning lättare kan anpassa sig till skolans kultur och 

lyckas bäst då det gäller att ta sig vidare till högre studier (Westlund, 2009, s 136). 

Undersökningen visade också att barn som får ställa frågor och bjuds in i samtal där deras 

åsikter lyssnas på utvecklas mer(Ibid, s137). Men barn som kommer ifrån hem där det 

råder en torftig språkmiljö kan kompenseras genom god kompetens på förskolan och sedan 

i skolan. Det kan även vara exempelvis vänner, som är goda förebilder och bidrar till att 

barnet ändå utvecklar god skriftspråklig kompetens(Ibid, s 138). 

   Det finns även barn som inte tycker om högläsning, kännetecknande för dessa barn är att 

de har svårt att sitta still och om de får välja så väljer de något annat än att lyssna på någon 

som läser. Det kan vara lätt att lägga skuld på föräldrar som inte läser för sina barn men om 

barnet inte är intresserad kan det finnas en viss förståelse för att läsningen uteblir. En annan 

orsak till att läsningen uteblir i hemmet kan vara att föräldrarna själva har eller har haft 

svårigheter med läsningen (Fridolfson, 2008, s 32). 

   Läsinlärningsfilosofernas ståndpunkter är att” läsförmåga utvecklas under förutsättning 

att barnet ges skriftspråklig näring. Får barnet problem med läsinlärningen skulle i så fall 

detta kunna förklaras av brister i hemmiljön”( Ibid, s 33). I skolan idag finns det en tendens 

att lägga skulden på barns svårigheter med läsinlärningen på hemmet och föräldrarna eller 
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på eleven själv. Hur än detta samband är mellan skriftspråklig stimulering och läsinlärning 

är det dock värt att poängtera att högläsning är av stor vikt inte bara under förskoletiden 

utan under hela barnets skoltid.” Högläsning bör därför ingå som en del i den fortsatta 

svenskundervisningen”(Ibid, s 33). Speciellt viktigt är detta för barn som kommer från 

litterärt missgynnade hem, högläsningen kan då vara lika effektiv som tyst läsning när det 

gäller att utöka det egna ordförrådet (Ibid, s 33). 

   Boken Läsa högt för barn talar om att de inte har hittat någon studie på frågan: Hur 

mycket läser svenska föräldrar för sina barn? De hänvisar istället till en landsomfattande 

undersökning, som gjordes i USA i slutet på 1990-talet. Svaret på frågan blev att lite drygt 

hälften läste för sina barn varje dag. Många föräldrar uttryckte även en önskan att läsa mer 

eftersom föräldrarna trodde att det kunde vara bra för barnens utveckling. Vidare i texten 

kan man läsa att det är viktigt att läsa för alla barn även de som har en 

funktionsnedsättning, författarna poängterar att de utgår ifrån att ”alla barn är just barn” 

oavsett funktion. De menar att alla barn behöver nära kontakt med vuxna för att utvecklas. 

Denna stund kan ges via högläsning. De hänvisar till den ryske utvecklingspsykologen 

Vygotskij, som enligt sin teori menar att varje människa har en utvecklingspotential, ”som 

endast kommer i uttryck i samspel med sin omgivning”(Ibis, s 8). Centralt i Vygotskij 

sociokulturella teori är även interaktionen människor emellan. Även språket har en central 

del i teorin som språkutvecklare. I en högläsningsstund är språket, både i tal och skrift 

centralt (Dominkovi´c, s 7-8). 

Samspelet mellan barnet, den vuxna och boken beskrivs i boken utifrån modellen
1
: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                  

Figur 1 Samspel mellan barnet, den vuxna och boken  
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 Dominkovi´c, Läsa högt för barn, s 17 
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    En god högläsningsstund omfattar modellens tre komponenter. I lässtunden delar barnet 

och den vuxna innehållet i boken samtidigt som de tittar, samtalar, pekar och bläddrar i 

boken. Detta sker i ett växelspel där den vuxna har en vägledande roll, agerar som en 

modell (Ibid, s17). Ur ovanstående modell har forskare utformat en mer utvecklad modell 

för att visa vad högläsning kan ge till barn. Enligt denna utvecklade modell där barnet 

samspelar med den vuxna kring en bok agerar boken, som en språngbräda för dialoger, som 

utvecklar språket. Vidare beskrivs närhet, som en faktor som bidrar till trygghet som i sin 

tur är en förutsättning för lärande. Ett gemensamt fokus samt gemensam tid ger barnet en 

chans att koncentrera sig på innehållet, vilket ät viktigt för den fortsatta interaktionen. 

                                Dessa samspelskomponenter skapar därmed en god inlärningssituation som ger möjliga  

                                effekter av kommunikativ och talspråklig utveckling hos barnet.( Ibid, 18) 

 

 

 

Boken visar även en modell
2
 där barnets samspel med boken synliggörs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Figur 2 Barnets samspel med boken 
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 Vad en bok är lär sig barn tidigt i samspelet med den vuxne. Föräldrar som tycker att 

läsning är viktigt förmedlar det till sina barn, oavsett om de vill eller inte. Barn som har 

läsande föräldrar får på så vis uppleva bokens funktion. Vid högläsningsstunderna lär sig 

barnet hur en bok fungerar praktiskt exempelvis hur man vänder blad och att det finns text 

och bilder. Eftersom böcker handlar om olika saker får barnet vidgade kunskaper om 

exempelvis relationer och känslor. Barnen får också lära sig hur språket är uppbyggt genom 

att grammatiken synliggörs.  

   Vidare får de klart för sig hur en berättelse är uppbyggd, med en början, mittdel och ett 

slut. Slutligen ökas barnets ordförråd genom högläsning. Det beskrivna ” fortsätter att 

påverka barnens literacyutveckling när de sedan fortsätter att läsa böcker på egen hand. Vi 

kan anta att ju mer delaktiga barnen får vara i den tidiga högläsningen och ju mer de senare 

själva läser desto fler och varaktigare blir effekterna” (Ibid, s18-20). 
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4. Metod 
 Följande kapitel beskriver mina val av metoder för att samla in data till arbetet. Kapitlet 

innehåller även en kort presentation av intervjupersonerna samt klassen jag har genomfört 

enkätundersökningar i.  

4.1 Metodval 
 Vid valet av metod för att samla in information till studien har hänsyn tagits till min 

utgångspunkt i frågeformuleringen samt hur denna har tagit sig uttryck i syfte och 

frågeställningar (Patel & Davidsson, 2011, s 53). Metodvalet togs även upp till diskussion 

med min handledare innan materialet till arbetet började samlas in, allt för att inte arbeta i 

onödan eftersom tid är dyrbart(Strömquist, 2010, s 15). Med tiden i bakhuvudet bestämde 

jag mig för att endast göra korta undersökningar därför att jag själv skulle hitta litteratur 

och hinna läsa in mig på ämnet innan undersökningarna skulle utföras. I mitt arbete har jag 

valt att använda mig av intervjuer och enkäter. 

4.2 Urval till undersökningarna 
Inför uppgiften såg jag över mina möjligheter att använda min VFU-klass och en av deras 

lärare i kommande undersökningar. När jag fått klartecken från berörd lärare kontaktade 

jag ytterligare en lärare från en annan skola för att se om hon hade möjlighet att delta i min 

undersökning. Anledningen till att jag valde att använda två lärare från olika skolor var att 

personer som arbetar tillsammans lätt får liknande arbetssätt och tankar.  

   Jag har även valt att intervjua en barnbibliotekarie angående ett bokprojekt, som pågår i 

en kommun i mellersta Sverige.  

   Med två lärare, en barnbibliotekarie och en klass i bagaget kände jag att mitt urval av 

personer var färdigt.  

 

4.3 Kort presentation av lärarna och klassen 
   Lärarna, som medverkar i intervjuerna är verksamma i Östergötland. Lärare A arbetar i 

en åldersblandad F-2:a på en liten skola på landsbygden. Klassen har idag 26 elever, 8 

elever i årskurs 2, 10 elever i årskurs 1 samt 8 elever i förskoleklass. Detta är även klassen 

och deras föräldrar, som jag har använt mig av i min forskning.  Lärare B arbetar i en 

förskoleklass på en skola centralt i en medelstor stad. 
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4.4 Synpunkter på metodval 
I mitt arbete är jag inte ute efter en bredd i ämnet högläsning utan jag är intresserad av visa 

att undervisning kan vara olika i två klasser. Lärarnas erfarenheter och tankar om 

högläsning är sedan utgångspunkt i diskussionen.  

    Angående elevenkäten skulle jag idag valt att ta bort svarsalternativet ”vet inte” på några 

påståenden eftersom detta förvirrade vissa barn. 

   Eftersom föräldraenkäten besvarades av bara 65 % anser jag inte att detta ger en riktig 

bild av det undersökta området. Med denna respons hade jag behövt dela ut minst dubbelt 

så många föräldraenkäter.  
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5. Forskningsetiska aspekter 
I denna del beskrivs de forskningsetiska principerna kort samt hur insamlandet och 

analysen av data gått tillväga. 

5.1 Vetenskapsrådet 
Vetenskapsrådet, är den svenska myndighet som har det övergripande ansvaret för de etiska 

krav som ställs på forskning samt fördelar medel till forskning. Enligt Vetenskapsrådet, 

finns det fyra huvudkrav som måste uppfyllas vid forskning: 

          Informationskravet 
          Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
             syfte. 

          Samtyckeskravet 
              Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

          Konfidentialitetskravet 
              Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

              konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

              inte kan ta del av dem. 

 

          Nyttjandekravet 
             Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål 

             (Vetenskapsrådet, HSFR.pdf, s 7-14). 

 

   Dessa krav är antagna av Humanistisksamhällsvetenskapligaforskningsrådet i mars 1990, 

tillsvidare gällande även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och 

samhällsvetenskap. 

5.2 Kontakt med deltagare 
När jag tog kontakt med lärarna, som skulle delta i undersökningen diskuterade vi igenom 

dessa krav från Vetenskapsrådet för att lärarna skulle känna sig trygga. I min föräldraenkät 

(se bilaga 1) tog jag upp att undersökningen var frivillig och helt anonym. Jag lämnade 

också mitt telefonnummer om någon undrade något ytterligare. När det gäller elevenkäten 

berättade jag för barnen att jag behövde deras hjälp med några frågor. Vidare talade jag om 

att ingen skulle skriva sitt namn på enkäten bara därför att deras svar var ”hemligt”, 

meningen var att jag inte skulle veta vems papper som var vems. Sedan berättade jag för 

barnen att jag senare skulle sammanställa alltihop för att se resultatet.  

   Vid den första kontakten med barnbibliotekarien berättade jag för henne om mitt arbete 

och vad jag hade för syfte med det. Vidare upplyste jag om Vetenskapsrådets krav, med 

egna ord, sedan avtalade vi en tid för samtal.   

   Jag följde även nyttjandekravet vilket innebär att de uppgifter, som samlas in i studien 

endast används i forskningssyfte. Med detta agerande känner jag att jag uppfyllt kraven 

från Vetenskapsrådet och skyddat alla inblandade individer.  
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5.3 Genomförande av intervjuer med lärarna 
 Efter mailkontakt träffade jag de utvalda lärarna på avtalad tid på respektive skola. 

Intervjuerna ägde rum i små grupprum och varje intervju tog cirka trettio minuter. Det var 

endast jag och den intervjuade läraren, som närvarande under intervjun. Jag valde att endast 

ta anteckningar under intervjuerna. Anteckningarna, som skrevs under intervjun tog jag 

mig an i direkt anslutning till intervjutillfället för att förtydliga det jag tidigare antecknat, 

vilket enligt Patel & Davidsson är viktigt när man väljer att inte spela in. Anledningen till 

mitt val att endast föra anteckningar var att jag ville att de intervjuade skulle känna sig 

bekväma i intervjusituationen. Enligt Forskningsmetodikens grunder kan det vara en 

nackdel att spela in eftersom detta kan hämma den intervjuade på så vis att den svarar mer 

logiskt och förnuftigt. Vidare nämns att i fall där intervjun har spelats in och när 

bandspelaren sedan stängs av börjar den intervjuade att tala mer spontant, vilket var ännu 

en anledning till mitt val att avstå ifrån inspelning (Patel & Davidsson, 2011, s 87). 

   Inför mötet hade jag konstruerat ett frågeformulär (se bilaga 3), eftersom ”intervjuer är en 

metod som bygger på att samla information genom att använda frågor”( Ibid, 73). Båda 

lärarna visste syftet med intervjun så därför kunde jag börja med första frågan när vi satt 

oss tillrätta. Mitt frågeformulär började med neutrala frågor om till exempel utbildning, 

som är en ”bakgrundsvariabel undersökningen behöver information om”. Att börja på det 

här viset är enligt boken Forskningsmetodikens grunder (s 77) ett vanligt sätt att inleda 

intervjuer på. Min intervju var kvalitativ och ostrukturerad, på så sätt att den lämnade stort 

utrymme till den intervjuade att fritt tala inom det aktuella området. Frågorna hade låg grad 

av standardisering och ibland ändrade jag turordningen på frågorna beroende på hur 

intervjun utvecklade sig. Enligt Forskningsmetodikens grunder (s 82) använder många 

andra författare namnet semistrukturerade intervjuer för det jag precis har beskrivit.  

5.4 Genomförande av samtal med barnbibliotekarie 
Samtalet med barnbibliotekarien ägde rum på ett stadsbibliotek i mellersta Sverige och 

varade cirka 15 minuter. Jag valde även här att bara ta anteckningar eftersom vi satt mitt i 

biblioteket med andra människor runt omkring oss.  

   Inför samtalet hade jag förberett några huvudfrågor(se bilaga 4), som utgångspunkt för 

samtalet. Denna intervju eller samtal, som jag har valt att kalla det hade en låg grad av 

standardisering och jag formulerade nya frågor under samtalet (Patel & Davidsson, s 76). 

Samtalet var baserat på mycket fakta angående bokprojektet, som pågår i den aktuella 

kommunen.  
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5.5 Genomförande av enkät med elever 
 Inledningsvis berättade jag för eleverna att jag i mitt skolarbete skulle behöva hjälp med 

att få deras synpunkter på några påståenden angående högläsning. Vidare diskuterade vi 

vad högläsning är samt vad en enkät är. Innan jag delade ut enkäten (se bilaga2) förklarade 

jag vad figurerna på pappret betydde samt hur de skulle markera sina svar på pappret. Jag 

läste varje påstående högt sedan fick eleverna fylla i, vi var tre vuxna i klassrummet för att 

hjälpa de som behövde. Jag kände att använda mig av ”enkät under ledning” passade för 

det här tillfället eftersom alla elever ännu inte kan läsa. Min enkät utformades enligt 

principen attitydformulär (Patel & Davidsson, s. 88). Meningen med detta arbetssätt är att 

ta reda på om eleven är positivt eller negativt inställd till olika påståenden. Eftersom 

eleverna i undersökningen endast var 6-8 år ansåg jag att jag inte kunde använda mig av en 

så kallad Likert-skala (Ibid, s 88)fullt ut. Vid användandet av en Likert-skala ska deltagarna 

uttrycka sin positiva eller negativa attityd via en femgradig skala. Jag konstruerade istället 

ett frågeformulär med sex korta och lättförståeliga påståenden, där eleven fick redovisa sin 

åsikt genom att kryssa för figurer med olika ansiktsuttryck. Efteråt samlade jag in alla 

enkäter och lade dem i en hög, allt för att ingen av eleverna skulle kunna identifieras 

eftersom ” alla uppgifter som vi erhåller från och om individerna måste behandlas 

konfidentiellt” (Ibid, s 63). Hela undersökningen tog cirka tjugo minuter.  

5.6 Genomförande av enkät med vårdnadshavare 
 På den aktuella skolan finns det ett väl inarbetat mappsystem. Enligt systemet så har varje 

elev en mapp i sin skolväska. Lärarna i klassen har kommit överens med elevernas 

föräldrar om att de ska titta i mappen varje dag för att se om det finns någon information 

där. På samma sätt meddelar sig föräldrarna till lärarna. 

   Jag använde mig av detta system då jag delade ut enkäten till föräldrarna. Eleverna tog 

hem enkäten, som sedan lämnades in via det aktuella mappsystemet. Lärarna i klassen 

hjälpte mig att samla enkäterna i en hög, för att sedan lämna dem till mig. Även detta 

förfarande gjordes för att uppgiftslämnarna skulle förbli anonyma. ( Ibid, s 63)    

   Enkäten(Se bilaga 1) hade både fasta svarsalternativ samt öppna frågor. Anledningen till 

att jag använde mig av båda alternativen var att föräldrarna skulle få chans att uttrycka sina 

tankar fritt. 

 

 



21 
 

6. Redovisning av undersökningsresultat 
 Tekniken att samla in information med hjälp av instrument, i mitt fall intervju och enkät, 

”medför att resultatet kräver en viss analys och bearbetning innan resultatet blir 

tydligt”(Patel & Davidsson, s 54). I följande avsnitt kommer jag att redovisa resultatet av 

mina undersökningar.  

6.1 Resultat av lärarintervjuer 
 Intervjuerna med lärare A och lärare B visar att båda lärarna arbetar med högläsning som 

en schemalagd aktivitet. Dock ser upplägg och tidsplanering olika ut.  

   Lärare A, som arbetar i en åldersblandad F-2:a på en liten skola på landsbygden har 

Svenska med enbart sexåringar under två pass i veckan där varje pass är 90 minuter. Det 

ena passet ägnas åt bokstavsarbete medan det andra ägnas åt läsning där högläsning är en 

del. Vidare har klassen alltid högläsning innan maten i cirka tio minuter. 

   Lärare B, som arbetar centralt i en Förskoleklass har också två pass schemalagda varje 

vecka. Dessa pass är vardera på 90 minuter och ligger i anslutning till varandra. På passen 

arbetar man med högläsning som utgångspunkt för att utveckla läsförståelse.  Lärare B 

berättar att de arbetar utifrån en bok, som heter Att undervisa i läsförståelse av Barbro 

Westlund. En av modellerna som beskrivs i boken kallas Läsfixarna (se bilaga 5). 

Läsfixarna består av en spågumma, en apa, en cowboy och en detektiv – fyra figurer som 

eleverna kan ha med sig när de ska ta sig an och förstå innehållet i olika texter((Westlund, 

2009, s 211). Lärare B menar att eleverna kan använda sig av Läsfixarna, som tankestöd 

när de möter nya texter. Vidare har klassen alltid högläsning i samband med fruktstunden 

varje dag där lästiden blir cirka femton minuter. 

   När frågan om högläsningens fördelar kommer upp visar det sig att lärarna tänker lika, de 

uppger båda två att eleverna får tillfälle att skapa egna inre bilder och utveckla sin fantasi 

vidare berättar lärare B att ”elevens egna tankar kopplas till boken” vilket gör upplevelsen 

ännu större. Hon berättar även att hon brukar fråga eleverna vad de ser inne i sitt huvud när 

hon läser. En gång när hon frågade denna fråga svarade en elev” Inget, det är bara svart.” 

detta var en hemsk upplevelse, säger lärare B. Båda nämner också att eleverna lär sig nya 

ord genom högläsning samt på sikt lär sig läsa mellan raderna. 

   På frågan om nackdelar med högläsning är lärarna överens igen, det finns inga nackdelar 

med högläsning. Lärare B menar dock att många barn är ovana vid situationen men att de 

lär sig ganska fort vad det handlar om. Lärarna är överens om att ovana barn ibland 

behöver sitta i knäet för att finna ro innan de har vant sig vid situationen. 

   När det gäller hur högläsningstillfällena är utformade har lärarna samma utgångspunkt, 

de vill att eleverna ska ha en ”lugn och skön stund”. Lärare A berättar att eleverna får sitta 
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eller ligga så länge de är tysta och lyssnar på henne. Hon berättar att hon alltid sitter med 

eleverna på golvet vid dessa tillfällen för att hon vill vara på deras nivå. Lärare B säger att 

eleverna sitter på sina bestämda platser på en matta på golvet, anledningen till att de sitter 

på bestämda plaster är att hon vill skapa en rutin kring högläsningen, så koncentrationen 

går till att lyssna istället för att fundera på vem man ska sitta bredvid. Vidare berättar hon 

att hon sitter på en låg pall för att vara nära eleverna. Tyvärr klarar hon inte att sitta på 

golvet annars hade hon helst gjort det. 

   Lärare B är nöjd med hur läs tillfällena är utformade samtidigt som hon påpekar att 

miljön runt om kring är viktig. Hennes lässtunder präglas av rutiner och struktur vilket gör 

att eleverna vet precis hur de ska bete sig vid dessa tillfällen. Hon undviker att läsa på 

andra platser på grund av det tidigare nämnda. Lärare A däremot anser inte att miljön 

spelar så stor roll vid högläsningen, hon brukar läsa på olika platser till och med ute, hon 

menar att det handlar om att skapa vanor. Med detta arbetssätt vill hon visa att man kan 

läsa vart som helst. Hon poängterar dock att det är viktigt att stänga ute störande ljud. 

   Lärare A väljer högläsningsböcker på lite varierande sätt, ofta väljer hon böcker som hon 

läst för sina egna barn eller om hon hört något bra om en bok. Hon tillägger också att hon 

har vissa författare som hon varje år läser något av, en sådan författare är exempelvis 

Astrid Lindgren. På lärare B:s skola arbetar fyra förskolelärare tillsammans med att välja ut 

böcker som ska läsas för eleverna. De gör tillsammans en lista med böcker, som sedan 

läses i klasserna. Efter varje läsår har förskolelärarna ett möte för att se om någon bok ska 

bytas ut eller om någon ska läggas till. Lärare B nämner att de har ett väldigt bra samarbete 

med skolbibliotekarien, som ofta kommer med tips på bra böcker. Även Lärare B säger att 

vissa författare alltid finns med på listan, som exempel nämner hon Astrid Lindgren. 

Förberedelserna inför högläsningstillfällena är ganska lika, lärare A nämner att hon inte 

alltid hinner läsa hela boken men hon försöker alltid att göra det medan lärare B uppger att 

hon alltid har läst boken själv innan hon läser den för eleverna. Båda lärarna säger att de 

alltid läser färdigt en påbörjad bok. 

   Hur uppföljningen av en läst bok är skiljer sig hos de olika lärarna. Lärare A säger att de 

pratar om boken tillsammans när den är färdigläst, vad samtalet ska handla om styr hon 

genom att leda in samtalet på olika saker exempelvis bokens budskap. Lärare B uppger att 

de arbetar under några veckor efter att boken är utläst med exempelvis bokprat och kollage. 

Hon berättar att den senaste boken var Mio min Mio och efter den blev det både 

riddarborgar och teckningar av Landet i fjärran. Men, tillägger hon ”jag önskar ännu mer 

tid”. 

   Lärarnas syfte med högläsning är att ge eleverna en skön stund för att varva ner och bara 

njuta. Lärare A påpekar att detta känns viktigt i dagens stressade samhälle. Vidare hoppas 
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hon att högläsningen ska väcka lusten att vilja läsa själv. Lärare A uppger att målet med 

hennes högläsning är att skapa läslust hos eleverna. Även lärare B nämner läslust som ett 

huvudmål men hon har vill även utveckla elevernas egna tankar och finna vägen till 

fantasin. Båda lärarna har svårt att uppge ett kort svar på vad deras mål med högläsningen 

är, de säger båda två att den ger så mycket som exempel nämner de ordförråd, uttal, 

nyfikenhet men framför allt ger högläsningen eleverna en chans att få träna på och lära sig 

att läsa mellan raderna, vilket enligt lärare A är svårt annars. Hon menar att eleven måste 

ha kommit långt i sin läsutveckling för att kunna detta, ”högläsning visar vägen” enligt 

henne.  

   Båda lärarna är medvetna om gratis böckerna som biblioteket delar ut varje år, lärare A 

berättar att biblioteket skickar ut aktuell 6-års bok samt tips på hur man kan arbeta med 

boken. Eleverna på landsortsskolan får informationslappen om boken hemsänd via post 

medan eleverna i centrum skolan får sina informationslappar i skolan. Lärare B anser att 

detta förfarande underlättar för dem att försöka påverka både elever och föräldrar att hämta 

ut boken. Hon säger att de upplyser föräldrarna via veckobrev, att de ska använda boken i 

undervisningen och att det vore bra om de hämtade sitt barns bok. Lärare A berättar att hon 

brukar påminna eleverna om att hämta boken, vissa år har hon även påmint föräldrarna via 

veckobrev Lärare A säger att hon brukar läsa boken för eleverna men de arbetar inte vidare 

med den. Lärare B däremot uppger att de alltid varje år arbetar med boken på något sätt 

exempelvis som ett temaarbete. Båda lärarna är överens om att bokprojektet är en bra idé 

och väl satsade pengar, lärare B säger ” Ja, om bara en förälder läser så har i alla fall den 

föräldern läst för sitt barn, det är en vinst.” 

   Lärare A berättar spontant på slutet av intervjun att hon önskar att varje klass ska få åka 

till stora stadsbiblioteket en gång varje år, för att få uppleva känslan som ett bibliotek ger. 

Som det är nu får eleverna åka till det stora biblioteket en gång när de går på lågstadiet. 

Vidare berättar hon att ett besök på biblioteket får bekostas av läromedelspengarna. Ett 

besök, med busshyra kostar i dagsläget 3000 kronor för hennes klass. Eftersom jag 

intervjuade lärare B vid ett senare tillfälle frågade jag henne hur deras kontakt med 

stadsbiblioteket såg ut. Hon svarade att de besöker stadsbiblioteket en gång varje termin. 

6.2 Resultat av samtal med barnbibliotekarie 
 Den intervjuade kvinnan är utbildad bibliotekarie och har arbetat på ett stadsbibliotek i 

mellersta Sverige sedan 1976. 

   Hon berättar att idén till gratisböckerna ”kläcktes” av henne själv och en annan 

barnbibliotekarie. Anledningen till att de hade börjat fundera var att de hade läst forskning 

som visade på minskad högläsning för barn samt rapporter om minskad läsförståelse.  
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De lade fram sitt förslag, som innebar att alla fyra, fem och sexåringar i kommunen skulle 

få en gratis bok, till Bildningsnämnden. Bildningsnämnden tog beslut att varje år dela ut 

gratis böcker till barn i de aktuella åldrarna. Med klartecken från Bildningsnämnden i 

kommunen kunde bokprojektet startas. Enligt den intervjuade var och är syftet med 

projektet ”att barnen ska få ett besök på biblioteket och samtidigt få en alldeles egen bok att 

läsa”.  

   Böckerna, som delas ut beställs från En bok för alla. Anledningen till detta är att det 

behöver finnas femhundra böcker till varje årskull samt att böckerna därifrån, enligt 

bibliotekarien är ” relativt billiga”. Kostnaden för böckerna står Bildningsnämnden för 

medan stadsbiblioteket står för personalkostnader. 

   Vilka böcker som ska delas ut bestäms sedan i samråd mellan bibliotekarierna, en lärare 

från förskoleklass samt fyra personal, som arbetar i förskolan. 

   Varje år hämtar cirka 80 % ut sina gratisböcker, enligt bibliotekarien. Hon berättar även 

att de inte gör någon speciell uppföljning utan de nöjer sig med att konstatera hur många 

som har hämtat sina böcker. 

   När vi talar om mätbara resultat från projektet säger bibliotekarien att de aldrig har gjort 

några ”sådana mätningar” eftersom det inte går att mäta. Hon menar att alla barn i alla fall 

har chansen att få en egen bok och ”förhoppningsvis blir det fler besök på biblioteket”. 

   När vi diskuterar hur mycket projektet kostar varje år hänvisar hon mig till 

Bildningsnämnden för att få besked. Efter mitt besök på biblioteket har jag varit i kontakt 

med flera personer på Bildningsnämnden, men tyvärr utan framgång.  

6.3 Resultat av elevenkät 
 Den dagen jag var på skolan för att göra min enkät med eleverna var fem barn sjuka, så 

endast tjugoen barn deltog i elevenkäten. Fördelningen mellan eleverna i årskurserna den 

aktuella dagen var den att åtta elever gick i årskurs 2, fem elever gick i årskurs 1 samt åtta 

barn i förskoleklass. 

   Varje fråga redovisas var för sig i diagramform. Jag använder mig av procent för att visa 

resultatet. 
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Påstående 1: Jag tycker om när fröken läser högt för klassen. 

 

 

 

 

Påstående 2: Vi har ofta högläsning 

 

  

 

Påstående 3: Jag får vara med och välja högläsningsbok.  
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Påstående 4: När vi läst färdigt en bok pratar vi om den i klassrummet.  

 

 

 

 

Påstående 5; Är det svårt att sitta still och lyssna vid högläsning?  

 

 

 

 Påstående 6: Läser någon högt för dig hemma?  
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6.4 Resultat av föräldraenkät  

Enkäten som gick ut till föräldrarna delades däremot ut till alla tjugosex barnen i klassen 

Jag fick tillbaka sjutton stycken av det utdelade materialet. Vilket innebär att 65 % av 

föräldrarna besvarade föräldraenkäten. 

   Jag har valt att redovisa resultaten i diagramform samt via en text där jag återger 

kommentarer som föräldrarna skrivit. Jag har gjort ett medvetet val att inte redovisa vissa 

frågor som exempelvis barnets kön och vem som brukar läsa för barnet, eftersom detta inte 

är relevant för min undersökning. 

Jag kommer att använda mig av procent för att visa resultatet. 

 

 

 

Frågeformulär, del 1 

 

Brukar ni läsa högt för ert barn?   

 

 

 

Hur ofta läser ni högt för ert barn? 
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   På frågan vem som läser för barnet har 13 stycken kryssat i att både mamma och pappa 

läser för barnet, vilket innebär att 76 % turas om att läsa för sitt barn. Av dessa tretton har 

tre även uppgivit att syskon läser för barnet, denna variabel redovisar jag inte specifikt. Tre 

stycken, 18 % har uppgivit att det är mamman som läser för barnet och en person, 6 % har 

uppgivit att det är pappan som läser för barnet.  

 

 

Frågeformulär, del 2 

 

Hämtade ni ert barns bok när han/hon var fyra år? 

 

 

 

 

 

Hämtade ni ert barns bok när han/hon var fem år? 
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Hämtade ni ert barns bok när han/hon var sex år? 

 

 

 

   Föräldrar, som inte hämtat ut sina barns böcker gav flera orsaker till detta, det vanligaste 

svaret var dock att de helt enkelt glömt det. En förälder uppgav som, orsak till att de inte 

hade hämtat böckerna att de hade tillräckligt med böcker hemma eftersom de hade flera 

barn i familjen. 

   Svaren från de föräldrar som hade hämtat ut sitt barns böcker genom syrades av vikten av 

böcker, vilket dessa föräldrar poängterade genom ord som: ”Böcker är viktiga”, ”Det är väl 

jättebra att man får en bok. Dessutom blir det ett besök på biblioteket”, ” För att det är 

roligt med böcker”, ” Varierande utbud att läsa är bra, då alla böcker är olika” samt orden  

”Gratis är gott”. 

   På frågan om biblioteksboken har ökat barnets läslust har endast tre stycken, 18 % svarat 

ja på denna fråga. De anser så därför att” Barnet har blivit mer intresserad av böcker i 

affären”, Önskar sig böcker” och ”En ny bok är alltid spännande” Övriga har svarat nej på 

frågan. 

7. Diskussion 
 I denna del av arbetet kommer jag knyta mina egna undersökningsresultat till litteratur och 

forskning, som behandlas tidigare i arbetet. Frågeställningarna i syftesdelen belyses också i 

diskussionsdelen. Vidare ges några personliga kommentarer kopplade till den egna 

erfarenheten. 

    Att alla barn ska få lära sig läsa och ta del av det skrivna ordet borde vara en mänsklig 

rättighet och i vårt land har nog många av oss uppfattat att det är så. Ända sedan lagen om 

allmän folkskola infördes i Sverige 1842 har förmågan att kunna läsa och ta till sig det 

skrivna ordet haft hög status. Skolan har enligt Lgr 11 ansvar för att alla elever ”inhämtar 

och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 
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samhällsmedlem”(Lgr 11, s 13). Kunskaperna, som förvärvas ger också en grund för 

fortsatta studier. Lgr 11 påtalar även vikten av att anpassa undervisningen så den passar 

varje individ(Ibid, s 14). 

  Många är vi nog som känner igen oss i sagositutionen där det lilla barnet vill höra samma 

saga om och om igen, tjatigt tycker vi vuxna men för barnet är upprepningen ett sätt att lära 

sig bokspråket. Bokspråket beskrivs i Boken om läsning, som ett språk som skiljer sig ifrån 

vårt talade språk samtidigt som det faktiskt har ett utseende, bokstäver (Barnens Bokklubb, 

s 10). Barn som inte är vana vid högläsning förväntar sig inte att skrift ska vara begripligt, 

de vet inte om att det finns regler och former som böcker följer (Ibid, s 11).  Detta var 

något som de intervjuade lärarna nämnde, de var överens om att högläsningen i sig inte 

hade några nackdelar men att många barn var ovana vid högläsningssituationen. När barn, 

som är ovana vid högläsning sedan ska läsa högt ”blir innehållet obegripligt både för dem 

själva och för den som lyssnar”.  Medan barn som känner igen sig i situationen vet hur en 

berättelse fungerar, att den har en början och ett slut. ”De har också lättare att förutse 

händelser, ord och upprepningar i en berättelse” (Ibid, s11). Att hitta berättelsens ”röda 

tråd” är något barn lär sig genom högläsning, menar professor Ingvar Lundberg 

(Akademibokhandeln, 2011, Varför är högläsning så bra?) 

   Via intervjuerna berättade lärarna att i stort sett alla barn tycker om högläsning, detta kan 

jag också konstatera genom min elevenkät där 86 % svarade att de tyckte om högläsning. 

På frågan om någon läser för dig hemma svarade 52 % ja medan 48 % svarade nej. Enligt 

forskning gjord i USA i slutet på 1990-talet läser drygt hälften av föräldrarna dagligen för 

sina barn(Dominkovi´c, s 7). Spännande är det då att titta på föräldraenkäten där 100 % 

uppger att de läser för sina barn, dock inte varje dag men de läser iallafall enligt enkäten. 

Dessa resultat får mig att tvivla, kan barnen och föräldrarna verkligen uppfatta den frågan 

så olika att resultatet skiljer sig så nämnvärt. Jag känner att min fråga till föräldrarna 

kanske uppfattades som om den kom ifrån skolan och då vill alla göra det som skolan 

förväntar sig, nämligen läsa. Jag vet inte hur man kan kringgå detta, jag borde kanske 

postat enkäten och samlat in svaren via post för att ingen förälder skulle koppla ihop 

undersökningen med skolan och dess verksamhet.  

   Det är också viktigt att komma ihåg att det finns barn som inte tycker om högläsning, 

enligt min undersökning 14 %, kännetecknande för dessa barn är att de får myror i brallan 

vid högläsning och väljer alltid något annat än högläsning om de får välja. I min 

undersökning svarar 48 % av eleverna att ingen läser för dem hemma, vilket ger många 

barn, som är ovana vid högläsningssituationen. Genom egen erfarenhet har jag träffat på 

ovana barn, det är svårt som lärare att lösa en sådan situation där alla elevers behov ska 

tillgodoses. Att låta eleven sitta i knäet fungerar bra när de är små och ännu inte invanda i 
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högläsningssituationen. Men äldre elever som uppenbarligen inte tycker om högläsning kan 

man inte direkt sätta i knäet. Jag har bekanta vars son aldrig tyckt om att lyssna på sagor, 

men av en slump fick han tag på en faktabok om dinosaurier, hans stora intresse. Den 

boken vile han lyssna på om och om igen. Det gäller att hitta elevers intresse för att de ska 

följa med på tåget, detta anser jag passar in på högläsning såväl som andra skolämnen. 

   Britta Stensson berättar i sin bok Mellan raderna att det är viktigt att läsa högt för klassen 

när eleverna är pigga, hon menar att högläsningsstunden är en ”dynamisk process” där 

eleverna skapar egna inre bilder som förändras allteftersom berättelsen fortskrider. Hon 

poängterar också att högläsningsstunden ”inte är en tid för drömmerier och 

avslappning”(Stensson, 2006, s 120). När jag läser Stenssons ord och jämför med de 

intervjuade lärarnas syfte, som var just att eleverna skulle få en lugn och skön stund under 

högläsningsstunderna blir jag lite förvirrad. Men även om eleverna är pigga händer det att 

man inte får dem med sig, det kan vara så enkelt att boken är på fel nivå. Men ibland är det 

så ”att vissa barn helt enkelt inte kan hålla kvar sina tankar” kring boken och vissa barn 

kanske inte förstår texten. Det finns även barn som inte kommer ihåg vad man läste förra 

gången, Stensson menar att man som lärare ska tala med eleverna om problemen för att de 

ska förstå att man kan behöva hjälp ibland(Ibid, s 121). 

   De båda lärarna hade skilda sätt att välja böcker på, lärare A bestämde böcker vecka för 

vecka medan lärare B hade ett planerat schema med utvalda böcker. Jag kan se fördelar 

med båda, enligt lärare A:s metod kan man anpassa boken efter gruppen medan Lärare B är 

fastlåst enligt schema men å andra sidan har de provat ut böcker under flera års tid och vet 

vad de vill med sin högläsning. Valet av bok är viktigt för ”när läraren väljer gör denne ett 

didaktiskt val utifrån när, var och hur boken ska läsas och bearbetas”(Ibid, s 107).  Ännu en 

fördel med lärare B:s metod är att de inte behöver läsa in sig på nya böcker hela tiden utan 

de kan bara plocka den från hyllan och börja läsa.  

   Enligt PIRLS och PISA:s undersökningar har de svenska elevernas resultat försämrats 

över tid. Eftersom dessa undersökningar görs regelbundet är det enkelt att avläsa hur 

förhållanden förändras med tiden (PIRLS, 2011, s14). När PIRLS 2011 genomfördes för 

tredje gången kunde man avläsa en trend som avslöjar att läsförståelsen för de svenska 

eleverna kraftigt har försämrats. Lärare B menar att det är viktigt med högläsning så att 

eleverna lär sig att ”läsa mellan raderna”. Att läsa på raderna innebär ”att man bokstavligen 

läser texten och kan hitta svar på frågor direkt i texten När läsningen är automatiserad, kan 

eleverna alltmer tillämpa högre tankeprocesser på den text de läser”(Westlund, 2009, s 

105). Att läsa mellan raderna – göra inferenser menas den förståelse läsaren får av texten 

som inte uttrycks bokstavligen i texten; en slutledningsförmåga (Ibid, s 101). Författaren 

utgår ifrån att läsaren kan fylla i de tomrum som författaren medvetet lämnat i texten. 
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Lärare B berättar att de ofta övar detta, texten kan lyda: Det var en varm dag och vi badade 

i sjön… Läraren B frågar sedan barnen: -Vad är det för årstid? Varpå några elever genast 

svarar: -Det står inte. Sedan diskuterar de när vi brukar bada i sjön och slutligen kommer 

eleverna på svaret på frågan. Detta känns som ett bra sätt att guida barnen in på rätt spår 

men ändå låta dem finna svaret. 

   ”Under läsningen skapar den gode läsaren ett slags inre scenario i form av mentala bilder 

som påverkar läsförståelsen”(Ibid, s 104) Dessa inre bilder skapar läsaren med hjälp av sina 

egna erfarenheter, sin kultur och bakgrundskunskap, vilket gör att våra inre bilder ser olika 

ut. Att skapa inre bilder var en av högläsningens fördelar ansåg de intervjuade lärarna, jag 

anser att det är viktigt att prata om de inre bilderna och visa för eleverna att det är ok att se 

olika saker, det finns inget fel. 

   Att lyckas med att utveckla elevernas läslust uppger de intervjuade lärarna som ett 

huvudmål, lusten att vilja läsa själv och hitta vägen till fantasin går hand i hand med 

fortsatt utveckling. Högläsningen ger även eleverna bättre ordförråd och uttal. För att 

hjälpa eleverna att lära sig nya ord visar forskningsresultat att ”elever lär sig ord bättre(uttal 

och betydelse) samt att stava bättre om läraren skriver orden på tavlan samtidigt som denne 

förklarar dess innebörd”. Genom detta förfarande registrerar hjärnan hur orden ser ut och 

orden kan på så vis lagras i långtidsminnet för att kunna plockas fram igen när eleven 

träffar på ordet i en text(Ibid, s 107). När jag själv har läst högt för elever har jag förklarat 

svåra ord men aldrig skrivit upp dem, vilket eleverna enligt forskningen tjänar på. 

   ”Lässtrategier ska fungera som stöd för eleverna, läraren kan genom scaffolding skapa 

tillfälliga byggnadsställningar för eleverna”( Ibid, 123). I takt med att eleverna utvecklas 

behövs nya stöd precis som när man bygger ett hus. Eftersom elever behöver olika mycket 

hjälp måste läraren individ anpassa stödet på rätt nivå, där målet i slutändan är att eleven 

ska klara sig själv. Jag anser att Lärare B, som använder sig av Läsfixarna i sin 

undervisning, har skapat byggnadsställningar för sina elever genom att introducera 

Läsfixarnas figurer redan i Förskoleklass. Lärare B säger att ”tanken med figurerna är att 

eleverna ska ha dem i tanken även när de blir äldre”. Naturligtvis ändras användningen av 

figurerna men principen är densamma. ”För att scaffolding ska fungera, måste eleven veta 

målet för sitt lärande” (Ibid, 123), vilket jag anser är viktigt för all undervisning. 

   Tyst läsning är något som jag träffat på under min praktik i skolan. I lärare A:s klass har 

även förskoleklassen tyst läsning varje dag. Enligt boken Att undervisa i läsförståelse 

gynnar tyst läsning främst de starka läsarna medan ”de svaga läsarna har större nytta av 

vägledd högläsning på anpassade texter”. Med detta menas att eleven tillsammans med 

läraren läser den avsedda texten. Denna metod kallas ofta för upprepad högläsning, stycket 

ska läsas 3-5 gånger och ska efter denna övning vara flytande annars bör läraren dra 
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slutsatsen att texten är för svår. I kombination med detta ska eleven erbjudas andra texter 

där eleven kan träna på att förstå texten. Detta kan med fördel göras i dialog med lärare och 

kamrater(Ibid, s 109). Den tysta läsningen hos sexåringarna i klassen får mig att undra över 

huruvida den fyller någon funktion eller om den bör bytas ut. 

   Angående bokprojektet i kommunen kan jag bara säga att jag tycker det är fantastiskt för 

ett barn att bara få gå och hämta en bok gratis på biblioteket. Enligt bibliotekarien är det 

cirka 80 % som hämtar ut sina böcker varje år, enligt min undersökning ligger siffran lite 

lägre nämligen på 65 %. Föräldrarna i min undersökning uppgav glömska som största 

orsak, det får mig att fundera på varför biblioteket inte skickar ut böckerna till dem som 

inte kommit och hämtat eftersom ett av projektets syften var just att ge alla barn en egen 

bok. 

   Eftersom detta projekt pågått under många år var jag säker på att det skulle vara lätt att 

hitta information om exempelvis kostnader. Framför allt var jag helt säker på att 

kommunen skulle ha ett beslut nedskrivet på projektet eftersom detta faktiskt bekostas av 

skattepengar. Men trots upprepade försök, där jag blivit hänvisad till olika personer inom 

kommunen har jag inte lyckats att få fram dessa uppgifter. 

   Eleverna, i de intervjuade lärarnas klasser har mycket olika förutsättningar när det gäller 

att få besöka ett stort bibliotek utanför skolan. Lärare A:s elever, som får åka en gång på tre 

år medan Lärare B:s elever får besöka biblioteket sex gånger under samma period. Att få se 

ett stort bibliotek med dess atmosfär borde vara alla lika förunnat. I boken Barn upptäcker 

skriftspråket understryker man vikten av biblioteket som en ”skriftspråklig miljö” där man 

kan ”undersöka tillsammans med barnen” (Dahlgren, 2006, s147) Barnen kan lära sig vad 

ett bibliotek är, vad man gör där, hur man lånar böcker och vem som får låna böcker.  

Bibliotekarien nämner även under intervjun att hon gärna ser att barnen får egna lånekort. 

Anledningen till detta är först och främst, uppger bibliotekarien att ”barnen växer när de får 

ett eget lånekort” men sedan är det också så att det inte tas ut någon avgift för försenade 

böcker på barns lånekort. Att det är en viktig händelse för barn att få ett lånekort bekräftas 

enligt. Barn upptäcker skriftspråket med orden: ”Ett av barnen kunde inte somna på 

kvällen förrän pappa kom hem så hon fick berätta om lånekortet”(Ibid, s 148).  

   Att läsningen minskar i åldersgruppen 16-24 år har konstaterats i Läsandets Kultur 

Minskningen, som kan ses hos både kvinnor och män, är tydlig och succesiv (Läsandets 

kultur, SOU 2012:45). Detta är oroande, anser jag eftersom dessa unga blivande föräldrar 

är sina barns förebilder då det gäller exempelvis läsning. Barn gör som bekant inte som 

man säger utan som man själv gör. 
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8. Slutord 
 Föräldrar har både första och största chansen att visa sitt lilla barn in i bokens värld. 

Genom att stimulera barnets språkliga förmåga via högläsning där man tillsammans pratar 

och pekar i boken lägger man grunden för barnets kommande läsintresse. Kanske kan det 

vara så att föräldrar måste sätta gränser, inte bara för barnen utan även för sig själva, när 

det gäller Tv-tittande och datoranvändande, för att ge varandra chansen att umgås och 

kanske ”mysa” med en bok. 

   Att vi människor ser och lär av varandra och ”att kunskap inhämtas genom kultur och 

interaktioner människor emellan” är teorier som Vygotskij står för. Han menar att ett barn 

lär sig i samspel med sin omgivning. Jag tolkar detta som att vi vuxna måste bli bättre 

förebilder, som läsare för att våra barn också ska vilja bli läsare. ”Vygotskij hävdar att 

kulturellt betingad kunskap inte blir tillgänglig för barnet utan att det finns en ”handledare” 

som visar på var kunskapen finns och bereder vägen, med barnets tankar och erfarenheter 

som vägvisare (Bråten & Thurmann-Moe, 1998)( Dahlgren, 2006, s 91).   

   Till sist vill jag bara nämna vikten av att inte fastna i gamla hjulspår när det gäller 

undervisning, jag anser att man alltid kan lära sig nya saker oavsett ålder. Vilket även 

författaren Westlund påtalar: 

              Låt mig berätta om ett av de viktigaste sambanden vi funnit när vi har intervjuat ett stort  
                antal  lärare under åren. Det är alltid de skickligaste lärarna som har berättat att det är så 

                mycket de behöver lära sig. Det är alltid de som söker professionell utveckling. De mindre  

                skickliga lärarna är de som redan uttalar att de är nöjda med sin läsundervisning och tycker  

                att de redan vet hur man undervisar (Westlund, 2009, s 342). 
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Bilagor        
Hej      Bilaga 1 

Jag heter Pernilla Andersson och går Lärarutbildningen. Just nu är jag inne på min sista termin och i full 

gång med att skriva mitt examensarbete. Mitt arbete handlar om högläsning. Med min enkät vill jag 

undersöka hur högläsningsvanor i en helt vanlig klass kan se ut samt hur vanligt förekommande det är 

att familjer hämtar ut gratisboken xxxxx kommun varje år delar ut till fyra, fem och sexåringar. Er 

medverkan är naturligtvis helt anonym och frivillig. Resultatet redovisas endast i min rapport, som ett 

samlat material där inga enskilda personer kan identifieras. 

Eftersom jag behöver dessa uppgifter, för att komma vidare i mitt arbete önskar jag svar så fort som 

möjligt, dock senast 2013- 12- 11. xxxxx har lovat att hjälpa mig att samla in enkäterna från era barns 

mappar och lämna dem till mig i en hög, allt för att ni ska förbli anonyma. 

Vid frågor, ring gärna xxx-xxxxxxx 

Tack på förhand! 

 Frågeformulär – del 1 

 Mitt barn är en:                         Flicka          Pojke 

 

 

Mitt barn går i:       Förskoleklass                     Årskurs 1                       Årskurs 2 

 

 

Brukar ni läsa högt för ert barn?                Ja                                 Nej 

                         

                      

Om svaret blev ja, hur ofta läser ni för ert barn? 

Varje dag                Varannandag                  1 gång i veckan              Mer sällan 

 

 

 

Vem brukar läsa för barnet?  

Mamma                Pappa                Någon annan , vem?  …………………. 



 

 

xxxxx kommun delar sedan många år ut gratisböcker till kommunens alla fyra, fem och sexåringar. Del 

2 i enkäten handlar om detta. 

Frågeformulär – del 2 

Hämtade ni ert barns bok när han/hon var fyra år?      Ja                      Nej 

 

Hämtade ni ert barns bok när han/hon var fem år?      Ja                      Nej 

 

Hämtade ni ert barns bok när han/hon var sex år?      Ja                      Nej 

 

Om nej, varför inte?........................................................................................ 

………………………………………………………………………………. 

 

Om ja, varför?.................................................................................................. 

………………………………………………………………………………. 

 

Anser ni att gratis böckerna från biblioteket/bokbussen har påverkat ert barns 

läsutveckling/läslust?         Ja                       Nej 

 

 

På vilket sätt har det påverkat läsutvecklingen/läslusten? 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………...   

……………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………… 

        

         



 

 Bilaga 2 

 

 

 

Kryssa i den figur 
du tycker passar 
bäst till 
påståendet  
 
 
 Nej Ja Vet inte 

Jag tycker om när 
fröken läser högt för 
klassen. 
 

   

Vi har ofta 
högläsning. 

 
 
 

   

Jag får vara med 
och välja 
högläsningsbok. 
 
 

   

När vi läst färdigt en 
bok pratar vi om 
den i klassrummet. 
 

   

Är det svårt att sitta 
still och lyssna vid 
högläsning? 
 

   

Läser någon högt 
för dig hemma? 
 
 
 

   



 

       

 

Intervjufrågor till lärarna    Bilaga 3 

 

Inledning:        
 Utbildning? 

 Nuvarande arbete? 

 

Arbetssätt: 
 Använder ni er av högläsning i undervisningen? Om ja, hur? 

 När högläser ni? 

 Schemalagt? 

 Hur lång tid är varje högläsningstillfälle? 

 Fördelar med högläsning? 

 Nackdelar med högläsning? 

 Anser du att den högläsning ni har i klassrummet idag är tillräcklig? Utveckla. 

 

Miljö: 
 Hur är högläsningstillfällena utformade?  

 Var sitter eleverna? 

 Var sitter pedagogen? 

 Hur är miljön vid tillfällena?  

 Är du nöjd med detta eller vill du göra en förändring? 

 Funderar högläsning för alla barn? 

 Hur hanterar ni situationer när det inte fungerar? 

 

Förberedelser innan högläsning: 
 Hur förbereder du dig inför dessa tillfällen? 

 Hur väljer du bok? 

 Läser ni alltid färdigt en bok? 

 

Uppföljning: 
 När boken är slut, arbetar ni med den då? 

 Hur? 

 

Mål och syfte: 
 Ditt syfte med högläsning? 

 Ditt mål med högläsning? 

 Ger högläsningen några mätbara resultat? 

 

Biblioteksböcker: 
 Vet du om att biblioteket delar ut gratisböcker till alla 4, 5 och sexåringar i kommunen? 

 Uppmuntrar ni eleverna att hämta boken? 

 Uppmuntrar ni föräldrarna att hämta boken? 

 Använder ni den gemensamma boken i undervisningen? 

 Hur? 

 Anser du att det är bra att biblioteket delar ut dessa böcker? 

 Varför? 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Huvudfrågor till bibliotekarien 

 
Vem kom på idén med bokprojektet? 

 

Ert syfte? 

 

Vem betalar? 

 

Hämtar alla sina böcker? 

 

Är resultatet av projektet mätbart på något sätt?  
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