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Abstract 

 

Based on the previous review (Levin & Sjöstedt.2016) we discovered that reading aloud 

was an advantage for children's future Reading and-writing comprehension. The 

purpose of this work is, therefore, to visualize the application of reading aloud in 

contemporary education. Application means, in this case, which methods are mostly 

used, for example: silent reading/reading aloud, and also how it is implemented and 

what effect, chosen method supposed to provide.  

 

The study is conducted at three different Swedish schools in the county of Skåne and 

they are limited to the grade five. The research methods we used were questionnaires 

and classroom studies. The questionnaires are based on the mindset of active and 

legitimate educators, regarding the main subject, reading aloud.  

The results of the classroom observations and the questionnaires are reported in the 

latter section and finally a conclusion and discussion of the report and its results are 

presented. 

 

Keywords: Reading aloud, silent reading, discussions of literature, methods, reading 

and writing, function 
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Förord 
 

Först och främst vill vi tacka alla de medverkande pedagoger (mentorer, specialpedagoger, 

ämneslärare) och elever vilka har gjort det möjligt för oss att fullfölja och utföra arbetet. 

Pedagoger som genomfört enkäterna har låtit oss få ta del av deras tankar och dagliga arbete, 

innefattande arbetsmetoder gällande läsning.  

 

Vi vill även tacka vår handledare, Yair Sapir, för de värdefulla råd och den vägledning som 

fått oss på rätt spår i skrivandet. Han har delat med sig av sin kunskap inför själva studien och 

inför genomförandet av den slutliga sammanställningen, examensarbetet.  

 

Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete och för många stunder av stöttning då inspiration 

saknats. Genom att finnas där för varandra, dela på arbetsbördan, ge varandra råd och idéer, 

så har vi tillsammans lyckats genomföra denna rapport på ett lättsamt sätt.  

 

Slutligen vill vi även tacka våra familjer, som varit ett stort stöd under den tid vi aktivt arbetat 

med uppsatsen. Det har varit en givande, intressant men även en arbetsam tid då vi 

förverkligat den kvalitativa studie som dokumentet grundar sig på. Det har bidragit till en 

bättre förståelse kring läsningens tillämpning i dagliga skolverksamheten och det är vi enormt 

tacksamma för. Den kunskap, vilket arbetet i sin helhet har bidragit med, kommer vi att ta 

med oss vidare, i vårt kommande yrke, som nyutexaminerade pedagoger.  
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1 INLEDNING 
 

Forskning visar att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för 

alla barn (Skolverket 2016). Vidare menar Skolverket (2011) att kravet för att läs- och 

skrivinlärning ska vara så effektiv som möjligt är att lärare ska tillgå och behärska många 

olika strategier och metoder. Det behövs dels för att stödja eleverna i sin progression och dels 

för att kunna uppnå kraven för att anses vara på godkänd nivå (Skolverket 2011). Därför är 

syftet med denna studie att ta reda på hur metoder kring läsning, i några utvalda skolor, 

implementeras och vad vald metod är tänkt att ge för effekt. Studien genomfördes på tre olika 

skolor i nordvästra Skåne och under pass i ämnena: svenska, engelska, biologi, geografi och 

svenska integrerat med geografi/biologi. Tanken med undersökningen är att se till all läsning 

som sker i nutida undervisning och därför registreras både läsning av skönlitteratur som 

läsning av faktatexter.  

 

Alla de metoder som tillämpas i undervisning, i detta fall vid läsning, kan relateras till olika 

typer av lärandeteorier. Vygotskij menar att barn är beroende av en mer kompetent kamrat 

som delar med sig av sin lärdom och erfarenhet medan Piaget belyser att det är genom egen 

nyfikenhet och engagemang som man tillför kunskap (Säljö.2012:193). Det textsamtal och 

boksamtal, diskussion kring läst text, som många gånger används vid läsinlärningen kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet vilket Vygotskij är grundare till. Högläsning är en 

metod som även den kan knytas an till det sociokulturella perspektivet medan Piagets 

lärandeideologi, konstruktivism, kan ses som en bas till den tysta läsningen då hans teori 

syftar till att den lärande lär på egen hand.  

 

Val av metoder och då även vilken lärandeteori som är gällande vid vald metod ses som en 

viktig del i undervisningen. Val av metoder är framför allt viktigt för de elever som är i behov 

av särskilt stöd. Enligt Claes Nilholm (2016) kan konsekvenser för elevers lärande och deras 

skolprestationer uppkomma om fel metod används. Nilholm (2016) tydliggör hur 

betydelsefullt det är att som lärare kunna behärska, tillgå och anpassa rätt metod för elever 

och i de situationer som de befinner sig i.  
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1.1 Syfte och problemställningar 
 

Eftersom det enligt Skolverket (2016) är viktigt att anpassa metod efter elever/grupp undrar vi 

vilka metoder som är främst i dagens undervisning och vilken tilltänkt effekt den valda 

metoden ska ge. Tanken är att denna studie ska ge en indikation på vilka metoder som nyttjas 

och vilka funktioner vald metod ska fylla. Vi vet sedan tidigare att det är den tysta läsningen 

som dominerar och därför kunde det vara intressant att se om det är verklighet. För att kunna 

ta reda på det måste vi utgå från verksamma pedagogers synsätt och deras arbete i den dagliga 

verksamheten. Studien utförs på tre olika skolor belägna i nordvästra Skåne och den innefattar 

passiva observationer (under lektionstid) och en enkätstudie som besvarats av verksamma 

pedagoger.  

 

De begränsade frågorna är:   

● Hur arbetar man med läsning i nutida undervisningar? 

● Vad säger lärare om högläsning?  

1.2 Disposition 
 

Arbetet är disponerat på följande vis. Under andra avsnittet redogör vi för de teoretiska 

perspektiv som är relevanta för arbetet. I avsnitt tre sätts olika forskares teorier kring läs- och 

skrivprogression, högläsning samt metodanpassning i jämförelse med varandra och här lyfter 

vi även styrdokumenten med koppling till högläsning. I avsnitt fyra redogörs det för vilka 

urval, val av metod och vilket material som använts. I det femte avsnittet presenteras de 

resultat som framkom i observationerna, resultat av enkäterna samt en sammanfattning och 

jämförelse mellan skolorna. I det sjätte avsnittet framläggs en sammanfattande diskussion och 

analys kring arbetet och i det sjunde och avslutande avsnittet diskuteras framtida 

frågeställningar. Avslutningsvis finns en källförteckning samt bilagor tillgängligt.   
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2 TEORETISKT PERSPEKTIV 
      

Under denna rubrik vill vi lyfta fram de teoretiska antaganden som knyter an till 

högläsningens roll i skolan. Vi lyfter konstruktivism i relation till tystläsning och den 

sociokulturella lärandeideologin i relation till högläsning.  

2.1 Det sociokulturella perspektivet 

Vygotskij (1896-1934) ses som upphovsman till vad som nu benämns som ett sociokulturellt 

perspektiv. Det sociokulturella perspektivet förtydligas med att barn lär i den sociala 

kontexten snarare än att lära på egen hand. Får barn möjlighet att vistas i grupp kan de ta del 

av andra barns redan funna kunskaper samt av de vuxna för att sedan efterlikna och på så vis 

skapa en förståelse för vad som ska läras. Det sociala mönster som dagens skola är uppbyggd 

på medför att barn vistas i ett sammanhang och i en struktur som i sig stöttar eleverna i deras 

progression. Säljö (2012:196) lyfter Vygotskijs teori och menar att elever lär sig genom den 

kommunikation som sker mellan elev-elev och mellan elev-lärare. Vidare menar han att 

lärandet sker i ett socialt sammanhang där skolan spelar denna viktiga roll och där 

kommunikationen är central för lärandet.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv läggs tonvikten på att lärandet och tänkandet sker inom varje 

individ men samtidigt i en social kontext. I skolan får barnen mycket stöd av en mer kunnig 

lärare eller elev, för att sedan använda sig av denna kunskap och sedan bygga vidare på den 

med mindre stöd. När det kommer till barns läs- och skrivutveckling är de, till en början, 

beroende av en mer kapabel läsare som läser högt. När den lärande på så vis har lyssnat till 

läsare och inhämtat tillräckligt med kunskap kan hen sedan använda sig av den nyfunna 

kunskapen genom att läsa på egen hand. I en studie som utfördes av Albright och Ariail 

(2006:69) visar resultaten att högläsning för barn är gynnsam. Det gynnsamma innebär att 

eleverna kan ta till sig av textens innehåll genom den sociokulturella stöttning som ges av 

lärare vid högläsning.   
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I det sociokulturella perspektivet används ett begrepp som kallas mediering och det innebär 

att “människor använder redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den” 

(Säljö et al.2012:189). Verktygen kan till exempel vara olika typer av tecken som bokstäver 

och siffror. Grundstenarna inom ideologin är med andra ord att dels ha tillgång till denna typ 

av mediering och dels att en social gemenskap, där ett lärande sker, infinner sig. Skriftlig som 

verbal kommunikation med medmänniskor är enligt denna lärandeteori det som formar den 

lärandes tankeverksamhet och även det som bidrar till inhämtning av kunskap (Säljö et 

al.2012: 191).  

 

Det sociokulturella perspektivet, där inlärningen sker i ett socialt sammanhang är det 

perspektiv som är relevant för arbetet. Högläsning är ett samspel mellan den läsande och 

lyssnande och i det samspelet skapas det utrymme för ett lärande. Eleven får ta del av 

kamraters erfarenheter och med stöd av läraren utveckla sitt lärande.  

2.2 Det konstruktivistiska perspektivet 

Den kognitiva konstruktivismen, där Piaget var en av grundarna till teorin, bygger på att 

elever själva ska konstruera sin kunskap; kunskap framställs därmed inte i en social kontext. 

Det perspektiv som Piaget företrädde kallas individualkonstruktivism och tanken kring denna 

teori är att den enskilda människan själv framställer sin verklighetsbild utifrån egen kunskap 

(Säljö et al.2012:167). Teori skiljer sig starkt från de grundtankarna vilket 

socialkonstruktivismens idéer är baserade på.  

 

En annan del av Piagets teorikonstruktion är stadieteorin vilket innebär att människan 

utvecklar olikt kunnande beroende på ålder och att man inte kan forcera lärandeprogression 

genom att manipulera de olika stadierna eller bortse från dem. Enligt konstruktivismen och 

stadieteorin hämmas eleven att erövra en helhet av lärdomar dels om innehållet lärs in för 

tidigt och dels om individen enbart blir instruerad och ledd (Säljö et al.2012:169).  
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Konstruktivismens perspektiv på lärandet innebär alltså att individer skapar sin egen kunskap 

utifrån egna erfarenheter och inte i ett kommunicerande samspel med andra. Vid den tysta 

läsningen sitter den lärande isolerat och enskilt med läsningen och blir då tvungen att lita på 

sin tidigare erfarenhet för att på så vis konstruera ny. 

3 FORSKNINGSBAKGRUND 
 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning kring högläsning och dess 

inverkan på elevers läs- och skrivinlärning samt hur den implementeras i undervisningen. Den 

kunskapsöversikten (Levin & Sjöstedt.2016)1 vi arbetat fram under hösten 2016 används här 

till stora delar för att förtydliga den forskningsbakgrund vi bygger vårt arbete på. Vi kommer 

även att redogöra för annan relevant litteratur och studier samt vad som beskrivs i 

styrdokumenten och kan sättas i relation det berörda ämnet.  

3.1 Högläsning 

Skolinspektionen (2015:9) betonar att det krävs olika metoder för att utveckla läs- och 

skrivförmågan, metoder som till exempel tyst- och/eller högläsning. Enligt Ewald & Garme 

(2007:82) är högläsning en bra metod och menar att det främjar många elever i deras 

inlärningsprogression. De menar vidare att en god språklig medvetenhet är en fördel i 

övergången från talspråk till skriftspråk (2007:82). Barn får en fonologisk medvetenhet vilket 

är betydande för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen (Ewald & Garme.2007:34). 

 

Det finns två olika synsätt kring högläsningens roll i skolan. Vissa anser att högläsningen är 

gynnsam för elevernas inlärningsprocess medan andra menar att den spelar en mindre viktig 

roll. Meningsskiljaktigheter kring de olika inlärningsteorierna speglas i de olika perspektiven 

på högläsningens roll. Den ena sidan anser att högläsningen är väsentlig för progressionen 

vilket kan förknippas med den sociokulturella lärandeteorin och det perspektivet som 

förespråkas av Lundberg, Liberg, Myrberg, Taube, Ewald och Høien. Den andra sidan 

                                                           
1 Levin, G & Sjöstedt, A (2016). Högläsning i skolan-fonologins och fonetikens inverkan på läs- och skrivutvecklingen.  
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understryker motsatsen vilket innebär att högläsning inte är en viktig faktor för den lärandes 

utveckling. Det synsättet kan kopplas till den konstruktivistiska ideologin och det framhålls 

av Frank Smith.  

 

Mats Myrberg (2003) säger i en intervju att högläsning är fördelaktigt av flera skäl; den 

lärande introduceras i hur texter är uppbyggda, det skapar gemenskap och det utvecklar 

språket på många sätt. Enligt honom (2003) underartikuleras talspråket medan det sker en 

bättre artikulation vid högläsning. Det underlättar i sin tur för barns uppfattning om språkets 

ljudstruktur och förbättrar förståelsen för språket. Viktiga grundstenar i skriftspråket, såsom 

meningsbildning och grammatik, blir dessutom en lärdom för den lärande. Myrbergs teori 

skiljer sig markant från Smiths gällande den fonologiska medvetenhetens relation till 

skriftspråket. Smith (2000) menar att högläsning inte är viktig för skriftspråket. Han hävdar 

att högläsning i ett undervisningssammanhang kan ha en negativ inverkan för 

språkinlärningen. Han menar till exempel att olika dialekter vid högläsning kan bidra till att 

undervisningen och läsinlärningen blir oklar för eleven (2000:206). Han menar även att det är 

en missuppfattning att det skrivna språket representerar skribentens dialekt och att 

människans dialekt är oviktig för läsinlärningen (2000:204). Han hävdar att läs- och 

skrivutvecklingen är helt oberoende av det talade språket (2000:205). 

 

Lundberg är den forskare som framför allt förespråkar högläsningen som en meningsfull del i 

lärandeprocessen. Han pekar på hur högläsning bidrar till en bättre förståelse för det skrivna 

och talade språket och på hur möjligheter att utveckla ordförrådet gynnas 

(Lundberg.2010:33). Lundberg (2010:34) sammanfattar fördelarna med högläsning. Han 

menar bland annat att barn genom högläsning lär sig skriftspråkets konventioner, får en 

förståelse för skriftspråkets egenart såsom meningsbyggnad och en övning i koncentration 

(Lundberg.2010:34). Lundberg (2010:35) understryker även hur högläsning bidrar till en 

bättre förståelse för skillnaden mellan samtalsspråket och det skriftburna språket. Genom det 

underlättas förståelsen av de svårare texterna i framtiden. Liberg (2010:31) påpekar i likhet 

med Lundberg att vardagsspråket skiljer sig markant från skolspråket och att elever tyvärr 
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många gånger sitter isolerat med skoltexter som kan vara svåra att förstå. Högläsningen 

främjar inte bara förståelse för ordens innebörd utan även ordets grammatiska betydelse. 

Vidare menar Liberg att skolspråket är “situationsberoende”. Det krävs att eleven följer med i 

texten för att kunna förstå sammanhanget. Görs inte det utan eleven sitter ensamt och läser 

kan informationen gå förlorad när eleven fastnar vid enstaka ord som hon eller han inte förstår 

(2010:32). Liberg (2006:151) hävdar att lärandet av språk stöds genom interaktion med en 

vuxen och i en samvaro där lyssnande, läsande, talande och skrivande är innehållet i det som 

ska läras. Vidare menar hon att barn som inte har förståelse för bokstavsljuden i kombination 

med ordets uppbyggnad lätt hamnar i läs- och skrivsvårigheter. Förståelsen skapas genom 

högläsning (Liberg.2006:141).  

 

I Broaddus och Ivey och studie (2001) som genomfördes av cirka 1700 elever och där 

forskningsämnet var att synliggöra vad det är som får elever att vilja läsa visar resultatet att 

eleverna fick en bättre förståelse genom lärares högläsning. Genom att läsa högt fick eleven 

både en bättre förståelse för textens innehåll och det gjorde även texten mer intressant, vilket i 

sin tur skapade en vilja till att läsa hos de lärande. I studien poängteras det även att kunskap 

för det grammatiska ökar; framför allt för de elever som har läs- och skrivsvårigheter men 

även för de elever som redan besitter den egenskapen. Enligt Broaddus och Ivey forskning 

(2001) är de lärare som läser högt, en av de mest betydelsefulla faktorerna till vad som 

frambringar elevers motivation till att läsa.  

  

Sammanfattningsvis är det enbart Smith av de vi undersökt som ifrågasätter högläsningens 

roll för läs- och skrivprogressionen och dess inlärning. Broaddus och Iveys studie (2001) 

understryker hur väsentlig högläsningen är för läs- och skrivförståelsen. Smith däremot 

kritiserar forskning som bygger på att barn lär sig läsa genom att besitta en fonologisk 

medvetenhet och ljudning. Han hävdar att barn lär sig läsa genom att se på ett ord och ha ett 

visuellt igenkännande. De andra forskarna/författarna hävdar att högläsning är en fördel som 

bidrar till social gemenskap, ökad förståelse för barnets fonologiska medvetenhet och ett 

utökat ordförråd hos den lärande, vilket är en förutsättning för en god läsförståelse. Lundberg, 
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som under sin levnadstid länge utförde studier kring högläsning, är den forskare som 

märkbart visar på ett starkt engagemang för ämnet. Han ser, till skillnad från Smith, ingen 

nackdel med högläsning och hävdar även att det gynnar barn i alla åldrar. Myrberg (2003) i 

enlighet med Lundberg anser att högläsning inte enbart ska genomföras under barnets första 

år utan genom hela uppväxten och framförallt för de som har svårigheter med språkets 

uppbyggnad. Vår forskning är inriktad på att synliggöra vilka metoder som tillämpas i 

undervisning för elever i årskurs fem och det valet grundar sig i Lundbergs som Myrbergs 

tankar kring ålder relaterat till läs- och skrivprogressionen. Vi ser att deras tankar är viktiga 

att ha i åtanke då vi utför studien och därför är det en självklarhet att låta studien genomföras i 

årskurs fem.  

3.2 Läs- och skrivutvecklingen i relation till hög/tystläsning 
 

I vår kunskapssammanfattning (Levin & Sjöstedt.2016)2 undersökte vi vad Frank Smith 

(2000), Ingvar Lundberg (2010), Caroline Liberg (2006), Karin Taube (2007) och Torleiv 

Høien (1990) ansåg om högläsningens inverkan på individens läs- och skrivutveckling. 

Inverkan kan variera beroende på vald metod. Nedan kommer vi att lyfta ovanstående 

forskares teorier kring vilka effekter på lärandet högläsning/tystläsning ger.  

 

Vid högläsning förtydligas det hur vokaler och konsonanter uttalas vid de olika 

konstellationer som ord är sammansatta av och det är något som kan kopplas till den 

fonologiska medvetenheten. I kursplanen under ämnet svenska står det att eleverna i årkurs 1–

3 ska kunna se “sambandet mellan ljud och bokstav” (Skolverket.2011:248). Det innebär att 

en upptäckt och ett behärskande av sambandet mellan uttalade ljud och skrivna tecken har 

utvecklats och uppnåtts (Leimar.1976:9). Med en fonologisk medvetenhet läggs 

uppmärksamhet på ljuden i ett ord istället för vad ordet betyder och det är en förutsättning för 

senare god läsutveckling (Dominkovic´, Eriksson & Fellenius.2006:85). 

  

                                                           
2 Levin, G & Sjöstedt, A (2016). Högläsning i skolan-fonologins och fonetikens inverkan på läs- och skrivutvecklingen.  
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Taube (2007) hävdar att förutsättningen för en god läs- och skrivutveckling är att de lärande 

besitter en fonologisk medvetenhet. Enligt Taube ligger små barns fokus på det talade ordets 

betydelse och inte på ordets form och struktur. Vidare menar Taube att det inte är förrän i 

högre ålder som barn börjar kunna se de abstrakta och betydelsefulla delarna i orden, 

ljudskillnader som ger betydelseskillnader. För att uppnå det stadiet måste barnen få tillgång 

till en undervisning där de får möjlighet att upptäcka sin språkliga fonologiska medvetenhet 

annars lär en del barn få stora problem med att lära sig läsa och skriva (Taube.2007:54). Talat 

språk består av ljud och ett skrivet språk är uppbyggt av tecken. Vid den tysta läsningen fattas 

ljudandet av de tecken den lästa texten består av. Att kunna förstå och se samband mellan ljud 

och bokstav är som ovan nämnts en väsentlig egenskap enligt Skolverket (2011:248) för att 

kunna utvecklas och uppnå mål. Högläsning kan främja elevernas uppfattning som i sin tur 

kan bidra till en fonologisk medvetenhet. 

  

Smith (2000:74) hävdar att fonologin är ineffektiv och onödig för läs- och 

skrivinlärningen/utvecklingen och menar att igenkännandet av ord sker med hjälp av det 

visuella minnet. Den lärande lär sig hur strukturen i ord ser ut genom att vid ett flertal 

tillfällen få se hur det ser ut. Han hävdar att talspråket har en mycket liten betydelse för läs- 

och skrivinlärningen/utvecklingen och menar att språkformerna är helt oberoende av varandra 

(2000:76). Han anser även att sambandet stavning-till-ljud är förvirrande för den lärande och 

att detta leder till att han eller hon tror sig kunna läsa främmande ord bara genom att ljuda. 

Smith (2000) menar att fonem representeras av olika bokstäver men att det i vissa fall 

uppkommer avvikelser i denna regel. Ett ord som har samma begynnelsebokstav, till exempel 

“ho” i engelska ord som hot, hook och honest, är beroende av vilken den efterkommande 

bokstaven är för hur ordet uttalas. Utgår inlärningen från att se till ljuden istället för att 

fokusera på ordets uppbyggnad riskerar barn att få svårigheter vid läsinlärningen 

(Smith.2000:71). Smith (2000:208) har två invändningar som enligt honom ger belägg för 

hans utlåtande angående den fonologiska medvetenhetens betydelse för läs- och 

skrivinlärningen/utvecklingen. För det första hävdar han att stavning är en konvention där 

kunskapen för den lärande byggs upp genom färdighetsträning och igenkännande. För det 
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andra, “stavning inte har något att göra med hur man lyckas läsa” (Smith.2000:208). Med 

det menar han att ju mer fokus som läggs på läsningen desto mindre troligt är det att det läggs 

koncentration på hur ord, fraser och meningar är uppbyggda 

 

Lundberg (1984) är ambivalent till påståendet och menar istället att det beror på vilka 

förutsättningar den lärande har. Lundberg menar att ordens fonologiska identitet inte är ett 

måste vid alla tillfällen och då syftar han till inlärning av teckenspråk för döva. Ordens 

struktur kan för de döva kopplas till gester i teckenspråket istället för fonologin 

(Lundberg.1984:64). Samtidigt menar Lundberg att de hörande utöver det visuella 

igenkännandet automatiskt använder sig av det fonologiska lexikonet då de läser och han 

hävdar då att det är en nödvändighet vid inlärningen som vid utveckling. Lundberg är då inte 

enig med Smith om att talspråket inte är beroende av skriftspråket och även gällande 

inlärningsprocessen. Han understryker att den fonologiska medvetenheten har ett samband 

med förståelsen av den skrivna texten. Lundbergs åsikt (1994) är att barn som knäckt läs- och 

skrivkoden är fonologiskt medvetna. 

  

Kognitiva studier visar att den fonologiska medvetenheten är avgörande för en god 

läsinlärning och att en orsak till att elever är svagare läsare och inte utvecklas är att de inte 

besitter denna förmåga (Lundberg.1994:24). Vid ljudning tvingas barnet att vara mera 

uppmärksam på ordens uppbyggnad och måste observera varje enskilt element och på 

ordningsföljden. Den uppmärksamheten medför att den lärande efterhand får en tydligare bild 

av ordens ortografi. De ord som barn använder i sitt talspråk och som uttalar det larvigt får nu 

en tydlighet vilket ger ordet en ortografisk identitet i den lärandes mentala lexikon (Høien & 

Lundberg.1990:32). När Smith (2000) anser att förståelsen för ordens ortografi beror på 

igenkännandet menar Lundberg att den lärande genom ljudbildningsarbetet finner 

regelbundenheter i hur man stavar. Han menar att förstavelser eller böjningsformer upptäcks 

efterhand genom ljudning och att det öppnar upp för en annan form av avkodning, en 

avkodning där orden igenkänns som ortografiska mönster utan ansträngning. Det medför att 

barnet kan fokusera på att tyda textens betydelse (1990:32).  
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Libergs (2007:60) tankegång kring den fonologiska medvetenhetens betydelse för läs- och 

skrivinlärningen överensstämmer med Lundbergs. Hon hävdar att utvecklingen av barnets 

mentala ortografiska lexikon och förmåga att kunna mobilisera från detta lexikon sker då 

barnen knäckt skriftkoden. Det realiseras genom att läsa och skriva mycket vilket i sin tur 

leder till ett större ordförråd (Liberg.2010:60). För att lyckas med det, har det enligt Liberg en 

stor betydelse att det finns en bra undervisningsmetod och att den lärande redan har en 

välgrundad och effektiv ljudningsstrategi (Skolverket.2010:12). Den fonologiska 

medvetenheten har med andra ord en viktig roll för läsinlärningen. 

 

I sammanställningen av kunskapsöversikten kunde vi urskilja en viss enighet gällande dels 

inverkan på den lärandes läs- och skrivutveckling och dels högläsningens roll i skolan. Utav 

de ovanstående undersökta forskarnas perspektiv på inlärningsprocessen, den fonologiska 

medvetenheten, högläsning och undervisningsmetoder var det enbart en person, Smith, som 

hade annan åsikt än de andra.  

 

I den forskning (2006) som Albright och Ariail genomförde var de vanligaste svaren av 

respondenterna på frågan om vad högläsningen skulle ge för effekt för lärandet, att eleverna 

skulle få ett intresse till att vilja läsa. Framför allt de lärare som arbetade med de humanistiska 

ämnena. Men de nämnde även inverkan som till exempel; flyt i läsningen och ett erhållande 

av kunskap för textens uppbyggnad i relation till uttal. Av de andra ämneslärarna var syftet 

oftast förståelsen för textens innebörd. Deras tankegång kring det var att så vis kunna bygga 

ett engagemang för ämnet. Annan forskning (Dizer, 2007; Kragler, 1995; Levin, 1979; 

Neddenriep, 2007; Swalm, 1973) visar även på hur viktig högläsningen är med tanke på 

läsförståelsen/utvecklingen. I Neddenriep och Dizers studie (2007) fick 42 gymnasieelever 

medverka genom att läsa en text högt/tyst och därefter visa på sin textförståelse genom att 

svara på ett visst antal frågor. Frågorna berörde textens innehåll. Det framkom i 

resultatanalysen att förståelsen vid högläsning var mycket högre än vid den tysta läsningen 

och att det då krävs en högläsning i motsats till tyst för att en läsförståelse ska infinna sig. 

Lärande gynnas av att läsa högt och anledningarna till det är att förståelsen för ords 
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grammatiska uppbyggnad/textens innebörd ökar samt att koncentrationsförmågan utvecklas i 

positiv riktning.  

    

Sammanfattningsvis kan det tydas att sambandet mellan att se en text visuellt och att höra hur 

orden ljudas ger en positiv effekt för läs- och skrivinlärningen. Det kan knytas an till de olika 

metoder som behandlar högläsning och som anpassas till eleven och/eller grupp i 

undervisning. Samtidigt ser vi att det inte enbart är den grammatiska delen vid läs- och 

skrivinlärning som gynnas av högläsning utan även förståelsen för textens budskap. Det kan 

även gynna läs- och skrivinlärningen samt ett engagemang att vilja läsa hos elever.  

3.3 Undervisningsmetoder 

Alla metoder som skolan tillämpar i den dagliga undervisningen ska grunda sig på 

vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet och enligt Skolverket ska undervisningen:  

“anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (2011:8).  

 

Det står även att undervisningen inte ska formges lika för alla, därför finns det en variation av 

metoder som kan kopplas till de olika lärandeteorierna. Man kan se likheter mellan de olika 

teoretiska perspektiven men även skillnader. Detta talar för att pedagoger bör uppmärksamma 

de olika teorierna och inte utesluta någon i sin undervisning liksom de olika metoder som 

finns att tillämpa. Lämplig lärandeteori och lämpliga metoder beror helt och hållet på 

undervisningens villkor, som till exempel ramfaktorer (tid, gruppstorlek, personal etc.) och 

eleverna (förkunskaper, erfarenheter, behov, intresse, önskemål etc.) (Lindström et 

al.2015:27). Även Claesson (2007:115) understryker det och menar att pedagoger bör beakta 

sin egen didaktik, val av metoder och även tänka kritisk kring det. Han anser att det är med 

olika inslag av lärandeteorier beroende på vilket innehåll det är som ska behandlas och att 

man bör ta hänsyn till att människor erfar livet på olika sätt (2007:116). Mångfalden av 
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individers olikheter sägs behöva gynnas och därför bör även individers olika inlärningssätt 

varieras. 

  

Läs- och skrivinlärningen kan inte enbart ske på ett sätt då vi är olika och det innebär då även 

metoder som är kopplade till inlärning. Individer lär sig utifrån olika lärstilar, visuellt, 

kinestetisk och auditivt, vilket innebär att våra sinnen är kopplade till förståelse av den 

kunskap som ska inhämtas. Vid högläsning i kombination av att de lärande följer med i texten 

(och får vid sporadiska tillfällen ta vid som läsare) används alla tre inlärningsstilar. Den 

visuella (olika konstellationer av tecken) då den lärande ser texten framför sig och den 

auditiva då den lärande lyssnar till det upplästa, både sitt eget och andras och den kinestetiska 

då högläsning utförs med inlevelse som till exempel röstförvrängning och tonläge.  

 

På uppdrag av Skolverket utfördes en konsensusrapport (2003) av Myrberg. Projektets syfte 

var att få en inblick i vilka metoder som kan tänkas bidra till en god läsutveckling. I rapporten 

klargörs det att de barn som anses vara “riskbarn” gagnas bäst av anpassade läs- och 

skrivinlärningsmetoder (2003:9). Men för att kunna uppnå bästa möjliga resultat krävs det 

kunniga lärare som kan behärska, använda och anpassa metoder och material på rätt sätt och 

engagerade lärare. I de beskrivningar av metoder som finns att tillgå och som vi fått erfara att 

lärare tillämpar i undervisning ingår väldigt sällan högläsning som ett moment.  

 

 

Enligt Körling (2012:29) beskriver kursplanen i svenska vilka mål som ska uppnås och vilka 

förmågor som ska utvecklas men inte hur eleverna ska få möta dem och vilka metoder som 

ska användas. Körling (2009:15) förespråkar en metod som har sitt ursprung i Nya Zeeland, 

“Kiwimetoden” och denna metod menar hon utvecklar den språkliga förmågan; muntliga, 

skriftliga och lästa. Metoden bygger på studier från Nya Zeeland som visar att barn kan läsa 

redan i tidig ålder. Kiwimetoden tillhör kategorin “top-down”- metoder som ligger närmare 

“whole-language”-tänkandet där starten ligger i den meningsfulla läsningen för att sedan 

mynna ut till de mindre delarna i ordförståelsen (Nilholm et.al.2013:142). Utförandet innebär 
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högläsning av läraren ur en “grundbok” medan eleverna följer med i böcker från en 

klassuppsättning, gemensam läsning, läsning i grupp som är lärarledd, samtal om ljud och 

bokstäver och slutligen individuell läsning av barnen. 

 

Lärares val av arbetsmetoder och litteratur har studerats av Ewald (2007), mellan år 2000 och 

2004. Hennes undersökning skedde i fyra olika skolor belägna på varierande platser 

geografiskt sett och skolornas sociala rang skildes åt. I denna empiriska longitudinella 

undersökning (flerårig studie där samma personer studerats) framkommer det att läsning är en 

viktig del i elevernas utveckling samt att läsning i skolan är kvantitativ. Gällande den 

kvantitativa läsningen, vilket Ewalds resultat visar på, menar skolinspektionen (2015:6) att 

mycket läsning inte är tillräckligt för att läsförmågan ska kunna utvecklas. Metoder, material 

och strategier måste tillsättas för att utveckla elevers läsförmåga. Exempel på en strategi är 

textsamtal och syftet med denna strategi är att skapa förståelse för textens och ordens 

implikation och det sker genom att eleverna i en gemenskap samtalar om det lästa. Det 

handlar om att få en förståelse för textens innehåll och fokus ligger inte på den grammatiska 

uppbyggnaden mer än att den lärande bekantar sig med många olika ord visuellt. Fokus i 

textsamtal ligger kring förståelsen av textens innebörd och vad den förmedlar till den läsande. 

Ewald visar genom sin studie att det är en strategi som är väldigt vanligt förekommande.  

Studien (2007) visar även att högläsning som metod är väldigt sällan förekommande och att 

det istället ges ett stort utrymme för den tysta enskilda läsningen. Ewald diskuterar därför 

alternativa förklaringar till vilka anledningarna är och redovisar det genom en analys av den 

insamlade data som intervjuerna gav. De intervjuade lärarnas resonemang skiftar här i fråga 

om huruvida tystläsning ses som ett komplement till läsinlärningen och/eller som utfyllnad av 

lektionerna, ett tidsfördriv för dem som inte hade något att göra. 

 

Det finns mycket lite empirisk forskning kring vilka metoder som implementeras i den 

dagliga skolverksamheten och det är något som även Albright och Ariail tog fasta vid under 

2000-talet. Därför genomförde de en forskning (2005) i Texas där 141 lärare i mellanstadiet 

ingick i undersökningen. Enligt rapporten visade resultaten att flertalet pedagoger menade att 
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de tillämpade högläsning som metod i undervisningen. Högläsningen innefattade texter i 

läromedel, uppkopierade stenciler och anvisningar och syftet med att använda läsningen var 

oftast att eleverna skulle få förståelse för textens betydelse. Fokus kring grammatiken var 

frånvarande. Undersökningen visade även att det inte enbart var språklärare som valde att läsa 

högt inför sina elever utan även lärare inom andra ämnesområden (Albright & 

Ariail.2005:83).  

 

Sammanfattningsvis finns det enligt de ovanstående forskare inte en och samma specifik läs- 

och skrivinlärningsmetod vilken ger bäst effekt utan alternativa metoder måste lämpas efter 

varje enskild lärande. Gällande vikten i att anpassa metoder efter den enskilde elevens behov 

var alla överens om utom Lundberg. Han menade att det bara behövs en form av 

metodanpassning för de elever som ligger i riskzon. I övrigt ansåg de andra att en pedagog 

ska kunna lita till sin egen förmåga att anpassa metoder, arbetssätt och material efter klass och 

enskild elev. Ser vi till den forskning som utfördes av Albright och Ariail (2005) visade den 

att högläsningen förekom som metod i mellanstadiet men att det enbart var lärarna som läste 

högt och att syftet med läsningen var att förstå budskapet i texten som lästes.  

3.4 Högläsning och styrdokumenten  

Lärarna i skolan har styrdokument att förhålla sig till. Dessa styrdokument har riktlinjer om 

vilka kunskaper som ska förmedlas till de lärande. Styrdokumentet innehåller även de 

kriterier som elever ska uppfylla för att visa sin förståelse. Nedan kommer vi att redogöra för 

de riktlinjer och kriterier som råder med koppling till att läsa och skriva.  

 

I styrdokumenten står det att skolan ska ansvara för att varje elev ska, efter avslutad skolgång, 

kunna  

“använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” 

(Skolverket 2011). 

Under det centrala innehållet beskrivs det att eleverna ska utveckla olika, 
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“lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att kunna 

urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna” 

(Skolverket 2011). 

“Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med 

parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger” 

(Skolverket 2011). 

För att nå upp till ett betyg A i ämnet svenska i slutet av årskurs 6 beskrivs det att eleven ska 

kunna  

“utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda 

resonemang och tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat 

sätt beskriva sin upplevelse av läsningen”  

(Skolverket 2011). 

“läsa skönlitteratur och sakprosa för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom 

att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra 

välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala 

delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförmåga” 

(Skolverket 2011). 

 

I det första ovanstående kriteriet kan man urskilja de kunskaper som erhålls genom strategin; 

boksamtal. Här kan vi återigen koppla Vygotskijs teori där samtal i grupp bidrar till nya 

lärdomar och delad kunskap. Däremot kan det urskiljas att högläsningen inte beskrivs i 

styrdokumentet vilket ger läraren utrymme till att tolka vad som beskrivs. Högläsningen ges 

på så vis inte någon roll i skolans undervisning trots att forskning visar att den är gynnsam.  

4 METOD OCH MATERIAL 

 

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt urval, tillämpad metod och material. Vi 

kommer att argumentera för de val vi gjort och även diskutera eventuella fallgropar vilka 
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möjligtvis kan ha gett inverkan på studiens reliabilitet, tillförlitlighet. Kontinuerligt redogörs 

det för hur vi behandlat och utvärderat berörd data.    

4.1 Urval 

Studien genomfördes på tre olika skolor, belägna i nordvästra Skåne. Skolorna är belägna 

olika, geografiskt sett, den första i en storstad, den andra ute på landsbygden och den tredje i 

en kuststad. Anledningen till att vi valde skolor med olika geografiska placeringar var att 

kunna få med en bredd av olikheter såsom socioekonomiska skillnader, mångfald och 

familjers akademiska bakgrund. Elevunderlaget låg runt tjugo till trettio elever per klass och 

under de lektioner som observerades var det en verksam pedagog per klass. Vår undersökning 

gjordes endast i grupper med elever i årskurs fem och tanken bakom det var att vi skulle få en 

så lik grund att stå på gällande ålder och då även med tanke på kunskapsnivå i relation till 

ålder.   

 

Respondenterna, undersökningspersonerna, som fick utföra stickprovet var mentorer, 

specialpedagoger samt ämneslärare och av olika kön och ålder. Genom att välja informanter 

med så stor spridning som möjligt, gällande kön och ålder, ska sannolikheten för att få tag i 

betydelsefull information öka (Repstad.2007:62). Däremot är en av några eventuella 

nackdelar gällande vårt urval och för resultatets reliabilitet, att nyckelinformanterna var 

alldeles för få. Repstad (2007:61) menar att undersökningar som enbart grundar sig på ett 

fåtal informanter möjligtvis kan bidra till att utgången inte kan generaliseras.  

4.2 Val av metod  

Metoden vi begränsat oss till är en s.k. surveyundersökning, vilket innebär att man ställer 

samma frågor till ett specifikt antal respondenter (Bell.2000:19). På så vis kunde vi på ett 

enklare sätt jämföra svaren med varandra och det blev då även lättare att analysera och 

utvärdera. Tanken med vår studie var att få mer information om själva undersökningsobjektet 

och inte att belysa konkreta problem som i sin tur ska lösas. Eftersom vi använde oss av ett 

distanserat och strukturerat tillvägagångssätt kan undersökningen ses som en kvantitativ 
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undersökning. Enkäten och dess frågor (slutna frågor) samt valet att inte utföra några 

intervjuer kan, även det, få undersökningen att luta mer åt den kvantitativa arbetsmetoden. 

Visserligen är inte studien uppbyggd med en bredd (ingen avgränsning till specifik miljö) 

vilket är en av de egenskaper som måste till för att en undersökning ska kunna benämnas som 

kvantitativ. Repstad menar (med tanke på vår avgränsning) att “Kvalitativa angreppssätt 

beskriver på ett nyanserat sätt “det som finns” och bryr sig mindre om hur ofta det finns” 

(Repstad.2007:22). Även den närhet, vilket upplägget i vår studie bidrog till, kan ses som en 

av de kännetecken för vad som kan kallas kvalitativ studie.  

 

Vår observation kan många gånger ses som en passiv undersökning. Tanken med att vara en 

passiv observatör är att vara som en ”fluga på väggen” och att det som observeras blir mer 

naturlig vilket ska bidra till en mer verklig bild. Enligt Repstad (2007:54) visar det sig att 

objekten som iakttas kan visa på osäkerhet och ett onaturligt beteende kan infinna sig, då en 

icke deltagande observation utförs och det kan frambringa missvisande resultat. Även Larsén 

(2009:90) understryker detsamma och menar på att betraktarens existens inte har bör vara 

framträdande då det kan påverka beteendet hos de som studeras och analyseras.  

 

Vår undersökning var en så kallad “öppen observation” vilket betyder att pedagogerna och 

eleverna som besökts har blivit informerade om skälet till våra iakttagelser 

(Repstad.2007:41). Denna typ av observation kan ge en mer naturlig interaktion med klassen 

då vi inte behövde vara oroliga för att avslöja syftet med närvaron. Enligt Repstad (2007:43) 

får observatörer även möjligheten att ställa fler frågor utan att verka suspekt. För en passiv 

observatör kan all fokus läggas på själva arbetet medan en aktiv observatör lätt kan 

distraheras då denne är en delaktig medmänniska i mängden.  

4.3 Material 

Vi valde att skicka ut en enkät till berörda skolor. Enkäten sammanställde vi, gemensamt, 

med utgångspunkt i det syfte och de två frågeställningarna vi tidigare nämnt, det vill säga 

vilka alternativa metoder som används vid högläsning i undervisningen och vilken funktion 
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högläsningen är tänkt fylla. Utskicket av enkäterna gjordes personligen eftersom vi då fick en 

möjlighet att förklara studiens ändamål, vilket Bell (2000:113) understryker är en fördel. 

Enligt Bell så skapas det på så vis lättare en bättre inställning till samarbete. Det bortfall 

vilket eventuellt kan uppstå då utskicket av enkäterna sker via post eller via email var något 

som vi ville vi undvika och det åstadkom vi genom att, personligen, lämna ut dem och genom 

att samla in dem på plats. Vi gav även respondenterna ett slutdatum för hur lång tid de hade 

på sig att besvara enkäterna. Anledningen till det var att respondenterna oftast, enligt Bell 

(2013:114), inte fullföljer önskan utan istället skjuter det åt sidan vilket medför att bortfallet 

av enkäter ökar.  

 

Hälften av frågorna i enkäterna hade slutna svar vilket begränsade respondenternas 

tankeverksamhet. Slutna frågor kan både vara till fördel som nackdel med tanke på 

tillförlitligheten. Vid öppna frågor, frågor där respondenterna kan vidga sitt/sina svar och 

svara mer personligt, krävs ett större engagemang av respondenten och det kan måhända få 

respondentens intresse att dala vilket i sin tur leder till otydliga och slarviga svar. Frågor med 

färdiga svarsalternativ, slutna frågor, bidrar eventuellt till att respondenterna lättare förstår 

frågorna medan öppna frågor ger respondenterna en möjlighet till att svara personligt utan 

påverkan vilket kan uppfattas som missförstånd och okunskap (Bell.2013:114). Valet vi 

gjorde kring frågorna berodde på tidsbristen för vårt arbete och därmed analysering och 

utvärdering. 

5 OBSERVATION, ENKÄT OCH DESS RESULTAT 

 

Under denna rubrik presenterar vi resultaten från observationerna samt resultaten från de 

enkäter vi har gett ut till våra utvalda skolor. Därefter sammanställs resultaten.  

5.1 Observation, skola i storstad 
 

Undersökningen skedde under två veckors tid och vid åtta olika pass i ämnena svenska 

integrerat med geografin och biologin. Lektionerna varade i cirka 40-50 minuter vardera. Vi 
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valde att göra undersökningen i samma klass med två behöriga lärare men under olika pass 

och det gjordes för att få en variation på den insamlade data. Lärarnas tid med eleverna var 

lika fördelat då en av dem höll i matematiken samt NO-ämnena och den andra läraren 

ansvarade för svenskan samt SO-ämnena men däremot var det enbart en av dem som var 

mentor för gruppen.  

 

Klassen bestod av 23 elever, 10 pojkar och 13 flickor. Av de 23 eleverna hade fyra av dem 

svenska som andraspråk och en av de eleverna var ny i klassen sedan terminens start. Hen 

hade nyligen lämnat den förberedelseklass som nyanlända barn har tillgång till för att nu 

inkluderas i gruppen. Utav de andra eleverna i klassen var det två stycken som hade fått en 

diagnos ställd, en av dem hade dyslexi och den andra diagnosen ADHD.  

 

Klassen arbetade med genrepedagogik, förklarande texter, vid de tillfällen lektioner i svenska 

observerades. Under de lektionerna arbetade eleverna med att läsa texter som de sedan skulle 

få plocka ut stödord och använda till att skriva en tankekarta kring. I detta fall genomfördes 

läsningen i tysthet och i enskildhet. Själva arbetet med att skriva en tankekarta från stödorden 

som de plockat ut ur texten redovisades muntligt som en avslutning på arbetsområdet.  

 

I geografin och biologin brukades tystläsning oftast som en alternativ metod. Ett fåtal gånger 

läste läraren högt och då fick eleverna följa med i texten. Under tiden som de gjorde det fick 

de stryka under viktig fakta med överstrykningspenna. Vid en av de åtta besökta lektionerna 

frågade läraren om det fanns någon som kunde ta vid där läraren slutade läsa. Hen gav då de 

eleverna, som frivilligt räckte upp handen, möjlighet att läsa högt för klassen. De elever som 

räckte upp och ville läsa högt var både hög- och lågpresterande elever. En av de fyra elever 

som hade svenska som andraspråk valde att läsa högt inför klassen.  

 

Eleverna fick även se filmer som en metod med syfte att kunna utöka sitt ordförråd och då 

fick även eleverna notera kunskap som var viktigt att ta del av. Filmerna som visades hade 

som syfte att förtydliga vad eleverna fått uppläst från läraren vid tidigare lektionstillfälle. 
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Eleverna fick på så vis använda sig av både det visuella och det auditiva vid inlärningen men 

det muntliga i samband med en skriven text uteblev med denna metod.  

5.1.1 Resultat 

Tystläsning var den metod som vi under vår observation ansåg var mest förekommande. Den 

läsning som eleverna genomförde enskilt varierade från 10-15 minuter upp till nästan hela 

lektionspasset (fyra lektioner). Syftet var att eleverna skulle kunna plocka ut stödord som de 

sedan skulle placera in i en sexfältare. Variationen på elevernas hastighet synliggjordes då 

eleverna började skriva in ord i det dokumentet som var menat för uppgiften. Dock ska det 

förtydligas att vi inte med säkerhet kunde avgöra om eleverna läst färdigt hela texten eller om 

de endast påbörjade att skriva ord som de hittade medan de läste alternativt letade upp ord. 

Vår teori kring denna metod var att fokus skulle ligga kring innehållet och innebörden av den 

lästa texten och inte på själva utförandet, högläsning samt textens språkliga uppbyggnad.  

 

Under de pass där No-läraren var ansvarig förekom det högläsning av texterna. Denna 

högläsning var det mestadels läraren som stod för och eleverna följde med i sin text för att 

möjligen ta vid där läraren slutade. Läsning pågick i ungefär 10 minuter av lektionen (fyra 

lektioner) och sedan följde en mindre diskussion kring det lästa materialet. När läsning och 

diskussion var klar fick eleverna jobba vidare med sina texter de skulle få sammanställa. De 

elever som arbetade på fort fick mer litteratur i form av uppkopierade faktatexter som de 

kunde söka mer information i.  

5.2 Observation, skola på landsbygden 
 

Undersökningen på denna skola förekom under sexton olika pass i ämnena svenska (åtta pass) 

engelska (sex pass) och geografi (två pass) under en period på två veckors tid. Passen varade i 

40-50 minuter vardera. Det var två olika lärare som höll i ämnena; en lärare i svenska och 

geografi och en i engelska. Läraren som höll i passen för svenska och geografi var klasslärare 

och spenderade mest tid med klassen medan den andra läraren, som höll i engelskan, var 

ämneslärare och undervisade i tre olika klasser i årskurs 4-6.  
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Klassens uppsättning var 27 elever, varav 12 av dem var pojkar. En av eleverna var 

diagnostiserad för dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, och hen hade i och med detta fått tillgång 

till ett stavningsprogram men även ett inläsningsprogram som automatiskt kunde läsa upp 

texten ur de läromedel som eleven arbetade med. En gång i veckan togs denna elev ut ur 

gruppen för att, tillsammans med specialpedagogen, arbeta med hens läs- och skrivförståelse. 

Under tiden, vi besökte klassen, hade eleven en uppgift som innebar att läsa högt inför ett par 

yngre elever ur förskoleklassen. Enligt specialpedagogen kunde uppgifterna skifta, för eleven 

med läs- och skrivsvårigheter, och menade att det kunde komma att se annorlunda ut till nästa 

termin. Tre av eleverna som gick i klassen hade svenska som andraspråk. En av dessa elever 

hade gått i klassen sedan förskoleklass, en sedan årskurs två och den tredje eleven hade 

tillkommit under den första terminen i årskurs tre.  

 

Vid ett flertal tillfällen frågade klassläraren vilka elever som frivilligt ville läsa högt ur de 

läromedel/uppkopierat material som de för tillfället arbetade med. I de situationer var det 

oftast samma elever som erbjöd sig att läsa och enligt läraren var det klassens högpresterande 

elever. Under tiden som elever eller läraren läste högt inför de andra, observerade vi att 

många av de lyssnande eleverna följde med i texten. De elever som inte följde med i texten 

var oftast de elever vilka hade läs- och skrivsvårigheter, svenska som andraspråk och elever 

med koncentrationssvårigheter. Under svensklektionerna var tystläsning den metod som 

nyttjades både flitigt och rutinmässigt. Den tysta läsningen skedde både som en rutinmässig, 

daglig uppgift men även då eleverna arbetat färdigt med sina andra uppgifter och fått en stund 

över innan passet var slut.  

 

Kommunen, vilken denna skola tillhörde, hade även ett projekt som personal från 

stadsbiblioteket introducerade och det gjordes under den tid vi utförde vår undersökning. 

Projektet innebar att eleverna fick i uppdrag, efter en presentation av både projekt och olika 

boktitlar, att läsa tolv böcker innan vårterminens slut. Efter att eleverna läst ut en av böckerna 

fick de skriva en recension och de sattes därefter upp på en anslagstavla i klassrummet. 
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Läsningen av böckerna genomfördes enskilt och i tysthet, tystläsning. Läsningen låg 

schemalagd i cirka 20-30 minuter som en uppstart av varje skoldag och det vi 

uppmärksammade var att de väldigt snabbt fick in en rutin i detta. De elever som ville kunde 

även ta hem böcker och läsa vidare hemma. Som avslutning på projektet skulle de fira med ett 

så kallat “bokkalas” och då skulle eleverna få varsin bok, som för tillfället var aktuell för barn 

i den åldern de befann sig i.  

 

Under passen med engelska förekom det många gånger stunder då eleverna läste högt inför 

resterande klasskamrater, de läste i smågrupper/parvis inför varandra och läraren läste högt 

inför gruppen. De fick även som variation lyssna till en inspelad röst och som läste upp de 

texter läromedlen innehöll. Detta var något som tillhörde skolmaterialet och rösten hade en 

typisk brittisk accent. Under tiden som de gjorde det fick eleverna följa med i texten i boken 

och efter det ställer läraren frågor kring innehållet, vad vissa ord hade för betydelse och hur 

de kunde användas i olika sammanhang. Det anmärkningsvärda i observationen under dessa 

lektioner var att eleverna mycket sällan använde sig av tystläsning.  

 

I ämnet geografi arbetade eleverna med de olika nordiska länderna och då lät läraren dem 

arbeta utifrån papperskopior. En stencil för varje enskilt land. I stencilen fanns en text som 

beskrev bland annat klimat, naturtillgångar och turism. Eleverna fick läsa (enskilt) i dessa 

stenciler och därefter besvara frågor som var knutna till texten. Några elever fick, efter att de 

frågat läraren, besvara frågorna parvis men det var många som valde att besvara dem 

individuellt. När de hade arbetat färdigt med ett land fick de ta en ny papperskopia om ett nytt 

nordiskt land och återigen sätta sig för att läsa tyst ur texten.  

5.2.1 Resultat 

Vi observerade i denna klass att lärarna använde sig av olika typer av metoder, gällande 

läsningen; metoder som tystläsning, eleverna läste för varandra, elever läste högt inför klassen 

och lärarna läste högt inför hela klassen. Det intressanta var att arbetssättet som används i 

engelskan (högläsning) inte implementerades under svensklektionerna. Under passen i ämnet 
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svenska var det den tysta läsningen som tillämpades mest. Under ett pass i svenska med 50 

minuter total lektionstid nyttjades tystläsning i cirka 20 minuter dagligen. Högläsningen 

nyttjades enbart i cirka 10 minuter och det skedde endast vid enstaka lektioner i motsats till 

den tysta som nyttjades dagligen. I engelskan tillämpades högläsning i olika former; elev-

elev, lärare-elev, elev-klass och inspelad röst i cirka 150 minuter av de sammanlagda 270 

minuterna som vi observerade. I ämnet geografi där den sammanlagda observerade tiden var 

cirka 100 minuter förekom enbart tyst läsning och den läsningen fyllde ungefär 30-40 minuter 

av de 100. Tidens variation beroende på hur snabba eleverna var med sin läsning.  

5.3 Observation, skola i kuststad 
 

Undersökningen genomfördes i en grupp där två lärare delade på uppdraget som 

klassmentorer. Den ena av pedagogerna höll i svenska och SO-ämnena medan den andra höll 

i NO-ämnena, matematiken och engelskan. De pass som vi fick ta del av bestod av 10 

undervisningstillfällen i engelska (tre pass) svenska (sex pass) och biologi (ett pass) och 

studien utfördes under en period på två veckors tid. Klassens uppsättning var 29 elever; 18 

pojkar och 11 flickor. Enbart en av eleverna hade svenska som andraspråk och det fanns ingen 

av eleverna som hade blivit diagnostiserad. Det fanns inte heller enligt mentorerna någon 

misstanke, i nuläget, om att någon av eleverna hade någon form av diagnos. Eleverna delades 

upp i två olika grupper i alla ämnen förutom under de lektioner där engelskan var förlagd.  

 

Under svensklektionerna förekom vanligen tystläsning. Vid vissa tillfällen då eleverna arbetat 

klart innan de andra och även som uppstart på dagen i cirka 10-15 minuter. Under den tid som 

eleverna startade skoldagen med läsning tog läraren tillfället i akt att ta ut vissa elever som 

hen ville ha en enskild dialog med. Samtalen var viktiga för läraren men oftast hann de aldrig 

med dessa samtal men i och med att läsningen fungerade så bra, som hen menade, så fanns 

chansen. Under just denna lektion hade läraren ett samtal med en elev och vi fick då 

möjligheten att se hur eleverna verkade under sin tysta läsning. Mestadelen av eleverna kom 

in i läsningen ganska snabbt men det som även kunde observeras var att två av eleverna, 

förmodligen, hade tankarna på annat håll eftersom de satt och tittade ut över klassen och/eller 
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ut genom salens fönster under hela stunden. En av de andra eleverna kom vid två tillfällen 

fram till oss och bad oss att förklara vad några ord ur texten betydde. 

 

En annan företeelse som vi lade märke till var att det väldigt ofta förekom staffettläsning 

(eleverna läser ett stycke eller en mening högt inför resterande personer i klassen) och då 

framför allt under biologi- och svensklektionerna. Den text som fanns i läromedlet lästes 

igenom tillsammans och då var det eleverna som läste inför de andra kamraterna. Läraren lät 

eleverna ta sin tid och hjälpte dem då de fastnade vid något ord som de hade svårigheter med 

att uttala. Eleverna följde med i texten eftersom de visste att de efter närmaste kompis själv 

skulle ta över. Innan varje byte lät läraren eleverna svara på frågor som hen ställde. Frågorna 

behandlade betydelsen av vissa ord som verkade krångliga och som fanns i den upplästa 

texten.  

 

I engelskan arbetade eleverna med att skriva egna texter om sin familj och sig själv, vilket 

avslutningsvis skulle redovisas muntligt inför övriga klasskamrater i mindre grupper. I 

svenskan arbetade eleverna med dikter och då ingick en arbetsuppgift där eleverna arbetade 

med att skriva sina egna dikter. Ett moment i arbetet med att bygga upp förståelse kring 

skrivandet av denna typ av text (dikt) var att ta del av publicerade dikter. Vid det momentet 

läste lärarna högt inför eleverna ur några kända dikter. Under tiden som läraren gjorde det 

kunde eleverna följa med i texten på en storbildsskärm. Det som registrerades under tiden 

som läraren läste högt var att mesta delen av eleverna tittade på skärmen men om de följde 

med i texten har vi inga belägg för. En annan iakttagelse var att läraren i engelskan många 

gånger lät eleverna läsa högt inför resterande klasskamrater ur textboken och att det inte 

gjordes i svenskan. Vid de tillfällen som eleverna läste högt rättade läraren de elever som 

ibland hade fel uttal vid upplästa ord. Under dessa lektioner läste även läraren högt ur de 

läromedel som användes. Eleverna fick även lyssna till en röst som läste olika typer av texter 

ur böckerna.   
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5.3.1 Resultat 

Under passen i engelskan fanns det en markant skillnad i jämförelse med andra undersökta 

lektioner, ämnen och vilka metoder som används. Vid ett flertal tillfällen och under alla 

observerade pass i ämnet fick eleverna läsa högt inför resterande kamrater och lärare. 

Sammanlagt skedde högläsning i cirka 55 minuter utav de sammanlagda 150 minuter som 

observerades i ämnet engelska. Under svensklektionerna fick eleverna läsa tyst i sina 

“bänkböcker” som en mjukstart inför dagen alternativt läsa när det fanns tid över efter 

avslutat arbete i något ämne. Under de 300 minuter som observerades i ämnet svenska var det 

tystläsning i cirka 40 minuter. Det innebär att cirka 13 % av tiden i ämnet användes till 

enskild tyst läsning. I svenskan såg vi även att eleverna fick läsa i stafett och den metoden 

upptog ungefär 20 minuter (5 minuter per lektion, fyra pass) av den sammanlagda tiden, med 

andra ord 6 % av tiden. Stafettläsning förekom även under biologilektionen och då ur en 

faktatext. Denna läsning upptog cirka tio minuter av ett femtio minuters pass och var den enda 

metod som tillämpades under passet. 

5.4 Enkäter 

Vi lät sammanlagt 37 pedagoger (specialpedagoger, klassmentorer och ämneslärare) från de 

tre utvalda skolorna, genomföra en enkät. Från skolan i storstaden fick vi in 16 svar uppdelat 

med 7 svar från åk 1-3, 8 svar åk 4-6 och en från speciallärare. Från skolan på landsbygden 

fick vi in 10 svar där 3 svar var från åk 1-3, 6 svar åk 4-6 samt en från speciallärare. Slutligen 

fick vi in 11 svar från skolan vid kusten där 3 svar var från åk 1-3, 7 svar var från åk 4-6 och 

en var från speciallärare. De lärare som vi besökte och genomförde vår observation med var 

med och svarade på de enkäter vi skickade ut. De frågor som vi fann mest intressanta för oss i 

vår undersökning och som vi valt att lyfta här är; hur viktigt lärarna tyckte det var med 

högläsning samt hur ofta det bör implementeras i undervisningen. På dessa två frågor svarade 

majoriteten av respondenterna att det var mycket viktigt för lärprocessen och att det skedde 

ofta (flera gånger i veckan). Under frågan som berörde hur ofta högläsning förekom svarade 

70 % av lärarna i storstaden att de arbetade med högläsning flera gånger i veckan med att 10 

% svarade att det var sällan förekommande (färre än några gånger i månaden). Resterande 20 
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% av respondenterna svarade inte på denna fråga. I skolan ute på landsbygden svarade 100 % 

av respondenterna att de arbetade ofta med högläsning i undervisningen men även 10 % av de 

svarande hade fyllt i svarsalternativ 2 det vill säga någon gång ibland, flera gånger i månaden. 

Likaså svarade respondenterna från kuststaden att de arbetade med högläsning i 

undervisningen. Den enda skillnaden var att respondenterna i kuststaden var några färre att 

kryssa i svarsalternativ 2. Det skilde sig med cirka 3%.  

 

Vidare i enkätundersökningen undrade vi hur läraren uppfattade begreppet högläsning. Svaren 

på denna fråga visade sig variera stort. En del lärare ansåg att högläsningen endast skulle 

genomföras av läraren medan andra ansåg att det skulle genomföras av både läraren och 

eleverna. Högläsning definierades också med att eleverna genomför en så kallad 

staffettläsning (en elev läser och en annan tar vid). Läsgrupper med högläsning visades även 

vara en stor del av högläsningstrategin i skolorna. När det kommer till hur lärarna valde att 

använda högläsningen i undervisningen visade svaren på olika resultat såsom; inspiration 

inför ett kommande temaarbete, diskussionsunderlag, nya infallsvinklar och läsning av 

skönlitterära böcker (ingen nämnde något kring faktatexter utan fokus låg på skönlitteratur). 

 

När det gäller frågan om vid vilka tillfällen det höglästes var läxläsning det mest dominerande 

i de undersökta skolorna. Läxläsning hemma ansvaras av eleven och föräldrarna som ska 

lyssna och sedan signera att barnet har läst. Högläsning i skolan varierade mellan parläsning 

elever emellan och/eller i helklass vilket var sällan förekommande. Smågrupper med stöd av 

specialpedagog var ett alternativ som var vanligt förekommande i skolorna (framför allt för 

elever med läs- och skrivsvårigheter). 

 

Svaren på de önskvärda effekterna högläsningen medför i lärprocessen var att eleverna skulle 

kunna göra reflektioner kring bokens innehåll och struktur. Det var även för att kunna 

uttrycka sig muntligt, öka läsförståelsen samt träna lässtrategier. Flertalet av de svar vi fick in 

poängterade att högläsning skulle kunna medföra ett ökat ordförråd och att få lärdom om nya 

uttryck samt att lättare kunna ta till sig av innehållet. 
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5.5 Sammanfattning och jämförelse av skolornas resultat 

Enligt de observationer vi gjorde var det tydligt att tystläsning var mest förekommande i 

skolorna. Tystläsningen skedde oftast som ett komplement när annat skolarbete var färdigt 

eller som en uppgift att utföra under första delen av dagen. Vid de tillfällen då klassen hade 

högläsningen var det oftast frivilligt att läsa högt om de inte läste texten som en 

staffettläsning. Gemensamt för skolornas resultat var även att högläsningen, som skulle 

utföras av eleverna själva, tilldelades som en läxa att utföra i hemmen med föräldrar som 

ansvariga för att det gjordes. Det var under engelskalektionerna som högläsning, utförd av 

elever, dominerade. Det var även tydligt, när det kom till högläsningen, att fokus låg på 

förståelse för innehållet i texten och inte på det grammatiska i texterna. Det anmärkningsvärda 

i vår undersökning är att lärarna ansåg högläsningen som en viktig del men att vi i våra 

observationer kunde tyda det vi registrerade som motsatsen. I enkätsvaren kunde man se att 

högläsningen bör ske flera gånger i veckan men enligt våra observationer var det inte så det 

såg ut i skolorna.  

 

Däremot varierade åsikterna om var det skulle genomföras och vem som skulle lyssna till 

eleven som läste. Om någon elev hade läs- och skrivsvårigheter var det vanligt att denne fick 

läsa högt för läraren enskilt om tid fanns eller vid enstaka tillfällen inför en speciallärare. Den 

högläsning som förekom genomfördes generellt oftast av läraren som sedan gav ordet vidare 

om det fanns någon som var villig att ta vid.  

 

Trots att vi valde att genomföra undersökningarna på olika platser geografiskt kunde vi inte 

tyda någon större skillnad mellan skolorna när det kommer till metoder lärarna valde att 

använda vid högläsning. Även svaren på enkätfrågorna var mestadels likvärdiga med varandra 

där lärarna var överens om att högläsning borde genomföras flera gånger i veckan och att det 

var mycket viktigt för lärandeprocessen. 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt analyserar vi först resultatets trovärdighet med koppling till valda metoder och 

material och därefter sammanfattas en slutsats och en diskussion.  

6.1 Analys av valda metoder och material i relation till resultaten 

De resultat vi kom fram till besvarade, till viss del, våra frågeställningar. Anledningen till att 

vi anser att vi fått dem besvarade “till viss del” är att vi i analysen upptäckte olika 

nackdelar/fördelar i genomförandet av studien vilka kan ha bidragit till konsekvenser för 

resultatets reliabilitet, trovärdighet. Nedan redogörs det för dessa alternativa 

nackdelar/fördelar.   

 

Den reliabilitetsproblematiken vi såg vid analysen av datainsamlingen var att den passiva 

observationen och de svar som respondenterna, undersökningspersonerna, gav inte pekade åt 

samma håll. Enligt vår undersökning var högläsning inte vanligt men i analysen av enkäterna 

så hade respondenterna angivit ett svar vilket gav oss en indikation att högläsning förekom 

flera gånger i veckan. Det kan hända att undersökningens period var för kort för att kunna få 

fram ett mer rättvist resultat där jämförelsen mellan undersökning och enkätsvar ger ett mer 

likvärdigt utfall. I en kvalitativ studie kan det ses som en positiv företeelse eftersom det ger 

ett vidare perspektiv och en mer fyllig bild av det undersökta (Davidson & Patel.2003:104). I 

vårt fall där vi uteslutit att låta informanter, personer som intervjuas, delge sin syn på saken, 

vilket kan ha orsakat bortfall av viktiga data vilket i sin tur leder till ett felaktigt resultat. 

Nackdelen innebär att reliabiliteten, tillförlitligheten, i undersökningens utfall sjunker. 

Samtidigt har avgränsningen underlättat vår hantering av insamlad data samt en ökning av 

frivilliga respondenter. Metoder där studier grundas på intervjuer har kritiserats för att vara 

alltför individ relaterade vilket innebär att fokus enbart ligger kring enskilda personers tankar 

och åsikter (Repstad.2007:83). Det anses inte ge en generaliserad bild av det undersökta. 

Eftersom vi inte genomförde intervjuer utan istället valde att låta informanterna besvara 

enkätfrågor kan inverkan på resultatet, utifrån ovanstående resonemang, ses som mer 

generaliserad. 
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Fördelen med att göra en surveyundersökning är att den inte behöver vara förlagd under en 

längre tid, en longitudinell studie. Det kan visserligen ses som nackdel med tanke på att 

mängden information är beroende av tidsaspekten men vad som kan ses som en fördel med 

denna typ av metod är att lika villkor ställs på respondenterna och att man kan skaffa fram 

information som “presentera resultat som representativa för populationen i helhet” 

(Bell.2000) Ett förtydligande kring detta är att studien kan ses som ett stickprov där resultaten 

visar ett någorlunda generaliserat svar för en viss yrkesgrupp. I en kvalitativ metod anses det 

vara bra om studien förhåller sig under längre tid och anledningen till det är att de då kan ge 

insikter om sociala förändringar (Repstad.2007:80). I vårt fall är inte en longitudinell (en 

studie utförd under en längre tid) nödvändig då studieobjektet inte ligger i den sociala biten 

utan mer i vad som genomförs. En negativ forskningseffekt som kan uppstå vid de studier 

som utförs under en längre tid är att risken för att studera det tilltänkta minskar desto längre 

fram i tiden man kommer (Repstad.2007:80).  

 

Eftersom den insamlade fältdatan enbart genomfördes med noteringar och inte några 

ljudupptagningar och/eller videoinspelningar kan en problematik kring det i relation till 

resultaten framstå. Problematiken innebär ett bortfall av viktig information som i sin tur kan 

ge ett annat slutligt resultat. I analysstadiet är det en fördel att ha så mycket information som 

möjligt för att kunna åstadkomma så hög reliabilitet i rapportens utgång (Repstad.2007:93). 

Samtidigt var vi två personer som tog anteckningar vid samma tidpunkt vilket vi ser som en 

fördel. Vi fick dels en bekräftelse på upptäckterna som vi båda hade liknande och dels så mer 

information vid de tillfällen då vi lagt märke till olikheter då vi noterade det vi såg och hörde 

var och en för sig. En annan fördel med att vi inte använde oss av 

ljudupptagningar/videoinspelningar är att det möjligtvis kan ha fått de som studerades att 

tappa fokus på deras eget arbete och att de då, möjligtvis, bryter inkörda rutiner som 

vanligtvis sker i klassrummet (Repstad.2007:57).  
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6.2 Slutsats och diskussion 
 

Utifrån vår studies resultat kunde vi se att många av de svarande respondenterna lät eleverna 

få högläsningen (utförd av eleverna själva) som en läxa. Det innebär att denna form av 

högläsning blir ett moment för eleverna och deras vårdnadshavare. Det kan i sin tur leda till 

problem för de elever som inte har samma möjlighet att utföra det i hemmen som andra. För 

de barn som inte får ta del av högläsning i hemmet är det enormt betydelsefullt att de får 

erfara högläsning på annat håll och då är skolan kanske det enda stället där det sker 

(Lindkvist.2012). Det har många gånger debatterats kring högläsningens viktiga roll för barn 

och hur viktigt det är att barn får ta del av högläsning i hemmen men det är inte alltid en 

möjlighet för alla.  

 

Enligt vår undersökning visade resultaten att högläsning är betydelsefull för eleverna i 

lärandeprocessen samt att den har en viktig roll i undervisningen (enligt enkätsvaren) men hur 

den genomfördes skiftade (utifrån observerade lektioner). Några, pedagoger, menar att 

högläsningen skulle genomföras av dem själva medan andra ansåg att den både skulle 

genomföras av pedagoger som elever. Alla de respondenter som deltog i studien svarade i 

enkäten att högläsning är mycket viktig del i lärandeprocessen för eleverna. På frågan om hur 

ofta pedagogerna arbetade med högläsning som metod i undervisningen var svaret 

dagligen/ofta. En intressant reflektion kring det är att svaren inte stämmer överens med det vi 

iakttog under lektionerna. Under de observerade lektionerna var högläsning sällan 

förekommande. Det kan vi även dra en parallell till Ewalds studie (2007) som utfördes för ett 

decennium sedan. Hennes forskningsresultat är fortfarande relevant då vi i jämförelse med vår 

studie kan se samma resultat. Det som är förvånande är att metoden inte tillämpas trots att 

verksamma pedagoger (våra respondenter och respondenter i Ewalds studie [2007]) menar att 

högläsning är betydelsefull för lärandeprogressionen. Även Neddenreip & Dizer synliggjorde 

i sin studie (2007) att högläsningen är viktig och menade att det krävs för att eleverna ska 

utveckla sin läsning. Likaså belyste Broaddus och Ivey det i sin studie (2001) och då 

poängterades det att högläsning är gynnsam för både en bättre förståelse för textens budskap 

som en bättre kunskapsutveckling för grammatiken. De pekade även på att högläsning ökar de 
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lärandes intresse för läsning vilket i sin tur utvecklar mer kunskap kring ovanstående 

(budskap och grammatik).  

 

Vi tolkar att det finns en gemensam teori enligt både den forskning vi tagit del av och de 

besökta lärarna. Teorin innebär att högläsningen är betydelsefull för lärandeprocessen. På 

vilket sätt som högläsningen är betydelsefull och i vilket sammanhang den är det, kan variera. 

Vår tolkning av studiens resultat, kring högläsningens betydelse, i relation till i den forskning 

vi redovisat, här i vårt arbete, innehåller några kritiska aspekter, med tanke på ovanstående 

resonemang. Vi frågar oss själva: Varför anser de besökta lärarna att högläsningen är viktig? 

Är det för att de har tagit del av den forskning som indikerar på att högläsning är betydelsefull 

eller är det så att de själva har en erfarenhet av att högläsningen ger en positiv effekt och 

vilken effekt i så fall? Effekten för läs- och skrivinlärningen?  

 

Högläsning kan naturligtvis ha fördelar, nackdelar och olika effekter på lärandet dels 

beroende på hur den utförs och dels då åsikterna kring ämnet är relativt. Högläsning kan ha 

varierande betydelse utifrån lärarens sätt att se på ämnet och utifrån lyssnarnas olika 

perspektiv. För den lärare som tar beslutet kring hur läsningen ska utföras kan högläsningen 

antingen ses som en viktig del i lärandeprocessen, en skön stund i samband med lärandet 

och/eller som en form av kontroll att där vissa moment i skolan realiseras. För dem som 

lyssnar kan högläsning innebära ett bidrag till förståelsen för textens innebörd, en förståelse 

för textens grammatiska uppbyggnad och/eller en tid för att kunna slappna av. De metoder 

som nyttjades i vår undersökning och som ansågs enligt tolkning av enkätsvaren ge bäst 

effekt för lärandet var högläsning där förståelsen för budskapet i texten skulle erhållas men 

någon högläsning där argumentet för förståelsen av textens grammatiska sammansättning och 

regler uteblev.  

 

I styrdokumenten beskrivs det hur förståelsen för textens budskap ska synliggöras (2011:253) 

och hur det ska redogöras. I det centrala innehållet beskrivs det vilken typ av kunskap som 

ska inhämtas och under kunskapskraven beskrivs det vad som krävs för att visa på förståelse. 
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I delen för det centrala innehållet framställs det tydligt hur eleverna med hjälp av lässtrategier 

ska kunna förstå texternas olika innebörd och budskap och även hur de med hjälp av 

“strategier ska kunna skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag”(2011:250). Med typiska uppbyggnad och språkliga drag 

menas olika texters struktur beroende på vilken genre och vilken mottagare som texten är 

baserade på och riktad mot. Det synliggjordes tydligt i vår studie hur viktigt detta moment 

var. Det framgick att lässtrategier, i form av boksamtal och diskussion kring det lästa skulle 

ge nya infallsvinklar, bidra till diskussioner och ses som inspiration inför kommande 

temaarbeten.  

 

En intressant aspekt på det hela är att det i läroplanen, enbart beskrivs hur eleverna ska kunna 

använda ordböcker och andra hjälpmedel för att erhålla förståelse för det grammatiska. Det 

framställs även hur eleverna ska kunna redogöra för att uppnå betyg E och det görs genom att 

använda huvudsakliga regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. 

Det finns alltså ingen redogörelse för vilka strategier som kan tas till användning för att 

erhålla kunskap kring förståelse av texters grammatiska uppbyggnad. Läroplanens riktlinjer 

kring detta ligger endast under styrdokumenten årskurs 1-3, där det står skrivet att eleverna 

ska få kunskap kring “sambandet mellan ljud och bokstav” (Skolverket.2011:248). Enligt 

majoriteten av de forskare vi framhöll i kunskapsöversikten (Levin & Sjöstedt.2016)3 ansågs 

grunden till en god läs- och skrivförståelse vara en bra uppfattning kring det grammatiska och 

att det erhölls genom att förstå sambandet mellan det auditiva och det visuella vid läsning. 

Ännu en gång kan vi se, som vi nämnt tidigare, att styrdokumentet är tolkningsbart för 

pedagogerna.  

 

Avslutningsvis tolkar vi att vårt antagande angående vald metod vid läsning har bekräftats 

genom vår undersökning. Det var tystläsning som var mest förekommande (vilket stämmer 

överens med vår teori) trots att lärarna ute på skolorna påstod att högläsningen hade en central 

roll och var mycket viktig för lärandeprocessen.     

                                                           
3 Levin, G & Sjöstedt, A (2016). Högläsning i skolan-fonologins och fonetikens inverkan på läs- och skrivutvecklingen.  
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7 FRAMTIDA FRÅGESTÄLLNINGAR 

Den kunskap vi fått genom arbetets resultat och som vi kommer att ta med oss inför vår 

framtida yrkesroll är att anpassa metoder efter elever och grupp, inte enbart använda oss av 

tystläsning som metod. Det eftersom vi nu i efterhand kan tyda att högläsningen är gynnsam 

för lärandeprogressionen.   

 

Det som inte framkom i vår undersökning var vilken typ av lärande det handlade om; kunskap 

för textens innebörd och/eller textens grammatiska uppbyggnad. Vi tycker därför att det hade 

kunde varit en god idé att realisera en efterforskning där man djupgående undersöker vad 

högläsning verkligen ger för effekter för läs- och skrivutvecklingen gällande svensk 

grammatik. Det skulle kunna innebära att en longitudinell studie (en studie som är genomförd 

under en längre tid) utförs. I studien skulle ingående intervjuer med elever och pedagoger 

(betygsättande lärare) utföras och en form av “före/efter” - resultat av elevernas läs- och 

skrivprogressionen skulle kunna analyseras. Alternativ fråga till en fortsatt studie skulle 

kunna vara:  

 

● Vad högläsning ger för effekt på elevers läs- och skrivprogression gällande svensk 

grammatik?  
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Bilagor 

 

Sammanfattning av enkätsvaren 

 

 

Fråga 1  

1.     Mycket viktig för lärandeprocessen 

2.     Mindre viktig för lärandeprocessen 

3.     Avslappnande stund för eleverna 

4.     Ingår i lärandeprocessen 

  

Fråga 2  

1.     Tema 

2.     Boksamtal 

3.     Ämnesöverskridande 

4.     Annat förslag 

  

Fråga 3 

1.     Ofta (flera gånger varje vecka) 

2.     Någon gång ibland (flera gånger i månaden) 

3.     Sällan förekommande (färre än några gånger i månaden) 
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Besvarade enkätfrågor, skola i storstad 

 

 
 
Fråga 1 

1.     Mycket viktig för lärandeprocessen 

2.     Mindre viktig för lärandeprocessen 

3.     Avslappnande stund för eleverna 

4.     Ingår i lärandeprocessen  

Fråga 2  

1.     Tema 

2.     Boksamtal 

3.     Ämnesöverskridande 

4.     Annat förslag 
Fråga 3  

1.     Ofta (flera gånger varje vecka) 

2.     Någon gång ibland (flera gånger i månaden) 

3.     Sällan förekommande (färre än några gånger i månaden) 
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Besvarade enkätfrågor, skola på landsbygden 

 

 
 
Fråga 1 

1.     Mycket viktig för lärandeprocessen 

2.     Mindre viktig för lärandeprocessen 

3.     Avslappnande stund för eleverna 

4.     Ingår i lärandeprocessen  

Fråga 2  

1.     Tema 

2.     Boksamtal 

3.     Ämnesöverskridande 

4.     Annat förslag 
Fråga 3  

1.     Ofta (flera gånger varje vecka) 

2.     Någon gång ibland (flera gånger i månaden) 

3.     Sällan förekommande (färre än några gånger i månaden) 
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Besvarade enkätfrågor, skola i kuststad 

 

 

 

Fråga 1 

1.     Mycket viktig för lärandeprocessen 

2.     Mindre viktig för lärandeprocessen 

3.     Avslappnande stund för eleverna 

4.     Ingår i lärandeprocessen  

Fråga 2  

1.     Tema 

2.     Boksamtal 

3.     Ämnesöverskridande 

4.     Annat förslag 
Fråga 3  

1.     Ofta (flera gånger varje vecka) 

2.     Någon gång ibland (flera gånger i månaden) 

3.     Sällan förekommande (färre än några gånger i månaden) 
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Enkätfrågor 
  

1.    Hur uppfattar du begreppet högläsning? Vem läser högt? 

 

  

2.    Använder du högläsning i din undervisning? Hur i så fall? 

 

  

3.    När genomförs högläsning i elevens lärprocess? 

 

  

4.    Vilka effekter är önskvärda med att använda högläsning i undervisningen/lärprocessen? 

 

  

5.    Hur viktigt är det med högläsning i din undervisning? 

·      Mycket viktig för lärandeprocessen  

·      Mindre viktig för lärandeprocessen 

·      Avslappnande stund för eleverna 

·      Ingår i lärandeprocessen 

  

6.    Hur arbetar du med högläsning i undervisningen? 

·      Tema 

·      Boksamtal 

·      Ämnesöverskridande 

·      Annat förslag 

  

7.    Hur ofta arbetar du med högläsning i undervisningen? 

·      Ofta (flera gånger varje vecka) 

·      Någon gång ibland (flera gånger i månaden) 

·      Sällan förekommande (färre än några gånger i månaden) 
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