
 

 

 

Självständigt arbete 15 hp 

”Man blir bättre på att läsa med 

hjärnan”  

En studie om elevers attityder till och upplevelser av 

lärarens högläsning i årskurs 1 

 

Författare: Anna Petersson 

Handledare: Shirley Näslund 

Examinator: Gunilla Byrman 

Termin: Vt. 15 

Ämne: Svenska 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4GN03E 



  

 

 
 

Abstract 
The aim of the study is to investigate pupils’ attitudes to and experiences of reading 

aloud by the teacher in grade 1. The study answers questions about how the pupils 

perceive the reading aloud, what they think they learn from it, and what books they 

prefer the teacher to read from. The study was conducted with the aid of semi-structured 

interviews with eleven pupils, six girls and five boys. The study shows that the pupils 

have a great deal to say about reading aloud. They have a positive view of reading aloud 

and believe, among other things, that they learn new words, they learn the letters and the 

sounds of the letters during reading aloud, but what they single out most is the 

importance of being able to sit still and listen. Most pupils want books for reading aloud 

to be exciting, amusing, and related to their own interests. Moreover, they emphasize 

that reading aloud creates a sense of community and gives relaxation. 
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1 Inledning 

En grundläggande färdighet vi behöver för att kunna klara av vår vardag är att läsa 

(Skolverket 2011:8). PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study under-

söker vart femte år tioåriga elever och deras läsförmåga. Resultatet från den senaste 

studien visar att läsförmågan hos svenska elever har försämrats. Främst beror det på att 

eleverna har blivit sämre på att läsa faktatexter. Studien visar också att flickorna läser 

bättre än pojkarna (Skolverket 2011:8–9). Men högläsning bidrar till en ökad läslust hos 

eleverna och kan leda till att eleverna vill läsa böcker på eget initiativ, vilket gynnar 

deras läsförmåga positivt. Högläsning har en betydelsefull roll för barns språk- och 

skriftspråksutveckling (Dominkovic m.fl. 2006:20; Taube 2007:23–24).  

Eleverna har med sig olika erfarenheter av högläsning hemifrån när de börjar sko-

lan. I många hem är högläsning en vanligt förekommande aktivitet som uppskattas 

mycket och i andra hem är högläsning ovanligt (Wedin 2012:109). Enligt en undersök-

ning från Läsrörelsen läste 70 % av föräldrarna högt för sina barn för 10 år sedan. Idag 

ligger siffran på 35 % (Wedenmark 2014:7). Skolan har därmed en betydelsefull roll för 

elevernas möte med böcker och läsning. 

Utifrån min egen skolgång och den verksamhetsförlagda utbildningen har jag 

märkt att högläsning alltid har varit ett vanligt förekommande moment i undervisningen 

och att det är uppskattat hos eleverna. Det förvånar mig är att jag inte hittat svensksprå-

kiga studier av erfarna forskare om elevers upplevelser av högläsning. Det finns forsk-

ning om högläsning utifrån forskarperspektivet och lärarperspektivet men inte utifrån 

elevperspektivet. Det anser jag är konstigt eftersom högläsning berör eleverna och har 

en betydelsefull roll för deras språk- och skriftspråksutveckling. Detta har väckt en 

nyfikenhet om att undersöka elevers attityder till och upplevelser av högläsning.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en pedagogisk förståelse av elevers attityder till och upp-

levelser av lärarens högläsning i årskurs 1. I anknytning till upplevelseaspekten syftar 

studien också till att kartlägga vilka böcker som eleverna intresserar sig för vid högläs-

ning, och vilka uppfattningar eleverna har om vad man lär sig vid högläsning. 

Studiens frågeställningar är: 

 Hur upplever eleverna lärarens högläsning? 

 Vilken sorts böcker väcker mest intresse hos eleverna vid högläsning? 
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 Vilka uppfattningar har eleverna om vad man lär sig vid högläsning? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras forskning och litteratur som berör mitt valda område. Det 

är uppdelat i fem rubriker där lärandeteori, tidigare studier, vikten av högläsning, bokval 

samt högläsning i skolan lyfts fram.  

2.1 Lärandeteori 

Studien har en sociokulturell utgångspunkt där samspelet mellan människor är central. 

Lev Vygotskij skapade begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” som innebär att in-

dividen tillsammans med en mer kunnig kamrat eller vuxen får stöd i sitt lärande. 

Vygotskij poängterar att ”det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imor-

gon att kunna göra självständigt” (Vygotskij 1999:333). Språket är ett redskap för att 

kommunicera med andra människor. Då Vygotskij menar att lärandet sker genom att 

kommunicera med andra människor kan språkutveckling endast ske i samspel med 

andra. Både språkinlärning och inlärningen i skolan grundas i stor utsträckning på imita-

tion eftersom i skolan lär sig eleverna sådant som det ännu inte kan men som de har 

möjlighet att lära sig i samarbete och med handledning av läraren (Vygotskij 1999:332–

334). Lärarens högläsning i skolan sker i en sociokulturella miljö där eleverna får ta del 

av berättelsen och texten. Det är en interaktion mellan texten och lyssnaren, där textens 

betydelse framkommer i dialog mellan de båda. Men även i samspel mellan läraren och 

klassen i en social lärandemiljö, vilket överensstämmer med Vygotskijs begrepp ”den 

närmaste utvecklingszonen”, som innebär att en individ tillsammans med en kunnig 

vuxen får stöd i sitt lärande.  

2.2 Tidigare studier om elevers upplevelser av högläsning 

Det saknas svenskspråkliga studier av seniora forskare om elevers upplevelser av hög-

läsning, men det finns många examensarbeten om fältet. Ett tidigare examensarbete som 

berör mitt ämne är skrivet av Åsa Cekr (2013). Arbetet handlar om barns upplevelser av 

högläsning och boksamtal i årskurs 2. I undersökningen medverkade 24 elever. Hon 

utförde ett experiment där hon högläste tre olika barnböcker, en faktabok och två skön-

litterära böcker och diskuterade elevernas upplevelser av högläsningen. Eleverna fick 

även måla sina fantasibilder utifrån böckerna som sedan användes för att få dem att be-

rätta om sina fantasier, upplevelser och känslor i samband med högläsningen. Hon an-

vände fokusgruppsdiskussioner, semistruktuerade intervjuer med enskilda elever och 
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elevgrupparbeten. Det hon kom fram till i sin undersökning var att eleverna tyckte att 

högläsning ger dem ett större ordförråd, att de lär sig att fantisera bättre när de målar 

sina inre bilder, att de själva lär sig att både läsa och berätta bättre, och att de tyckte att 

högläsning skapar gemenskap och ger avkoppling. Det jag drar nytta av från Cekrs 

studie är att hon sedan tidigare känner eleverna och hon anser att det var positivt efter-

som hon fick god tillgång till material. Jag kommer också i min studie att intervjua 

elever som jag känner sedan tidigare. 

2.3 Vikten av högläsning 

Litteraturpedagogen Susanna Ekström (2007) konstaterar i en artikel i Svenska Dag-

bladet att högläsning är lika väsentlig för barn som att vara ute och leka. 

Flera författare nämner att högläsning inte bara handlar om inlärning. De poäng-

terar att det skapar en gemenskap i klassen. Det är ett trevligt sätt att umgås, mötas och 

uppleva saker tillsammans på. De framhäver också att alla elever i klassen kan ta till sig 

innehållet i boken oavsett läsförmåga eftersom deras uppmärksamhet riktas mot inne-

hållet och inte på den egna läsningen, vilket skapar en sammanhållen läsupplevelse där 

fler elever kan vara delaktiga (Chambers 2011:71; Ekström 2007; Jönsson 2007:10; 

Körling 2012:6; Wedenmark 2014:7–8). 

Karin Taube (2007:23) och Körling (2012:10) anser att det mest uppenbara med 

högläsningen är effekten på elevernas ordförråd. Vidare menar Taube att barnen får 

klart för sig att böcker har mycket att erbjuda på i form av spänning, glädje och lusten 

att lära sig läsa själv stimuleras. Barnen möter ord därifrån som de aldrig skulle möta i 

vanliga samtal (Taube 2007:23). Både Aidan Chambers (2011:65) och Taube (2007:23) 

lyfter fram att högläsning bidrar till att eleverna lär sig hur en berättelse är uppbyggd.  

Caroline Liberg poängterar att det är angeläget att elever får hjälp med att utforska 

ord för att prova sin förmåga att använda dem vid läsande i olika texter och samman-

hang där man också samtalar om innehållet i dessa texter. Hon framhäver ju fler in-

gångar eleverna får till texten desto större förståelse får de. Om de inte har någon 

förståelse för det de läser får de inte ihop vad orden står för. För att elever ska kunna gå 

in i en text och förstå dess innehåll måste de förstå innebörden i orden och samtidigt ha 

en förståelse för det texten beskriver. Detta leder till att elever får en bild i huvudet och 

kan läsa mellan raderna (Liberg 2011:11–13).  

Christina Wedenmark och Ekström menar att högläsning kan ge barn och ung-

domar många möjligheter till nya erfarenheter. De kan få uppleva en resa till en annan 

värld och få chansen att identifiera sig med personer som befinner sig i en för dem 
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okänd situation. Högläsning i grupp ger tillfälle för samtal och diskussioner vilket kan 

skapa förutsättningar för nya tankar och idéer, ökad empati, förmåga att uttrycka sig 

verbalt och i skrift. Högläsning skapar också möjlighet att koppla bort stress (Weden-

mark 2014:7, Ekström 2014). Dock kan vissa elever som är tillbakadragna uppleva sam-

lingen som en stressande situation i och med att de inte vågar uttrycka sig i större grup-

per. Att vara uppdelade i smågrupper skulle främja dessa elever synnerligen. 

Detta är utifrån ett forskarperspektiv, i och med att elever uppfattar saker annor-

lunda är det intressant att utgå från ett elevperspektiv och se vad elever anser att högläs-

ning ger dem. Gunilla Halldén (2003:13–14) förklarar att barns perspektiv innebär att 

barnen själva får lämna bidrag.  

2.4 Högläsning i skolan 

Enligt Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006:146) sker högläsning främst i de lägre 

årskurserna och oftast blir det ett tillfälle för avkoppling för elever samtidigt som det är 

givande eftersom gemensam kunskap byggs upp. 

Björk och Liberg nämner att flera lärare bara tar till högläsningen när de får tid 

över eller när eleverna behöver variation eftersom lärare anser sig inte ha tid att läsa 

högt. Dock poängterar de att det inte är något fel i detta, bara det inte alltid lämnas åt 

slumpen. Det är bättre att avsätta regelbunden tid varje dag, eftersom eleverna har något 

att se fram emot (Björk och Liberg 2009:90).  

Dominkovic m.fl. ger exempel på hur läraren kan börja samtalet före och efter 

högläsningen:      

 

Före högläsningen  

1. Berätta för eleverna vad boken heter och visa omslaget och låt dem berätta vad 

de tror kommer hända. 

2. Berätta om författare eller illustratör för att bygga upp medvetenhet om bokens 

tillkomst. 

3. Genom att visa på en karta eller jordglob på platsen där boken utspelar sig 

lockar man elevernas uppmärksamhet till bokens omgivning.  

4. För en diskussion om personliga erfarenheter och kunskaper relaterade till ämnet 

eller omgivningen. 

 

Efter högläsningen 

1. Låt eleverna göra en sammanfattning av vad de hört 

2. Värdera innehållet i förhållande till andra böcker eleverna känner till. 
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3. Berätta om hur du visualiserar innehållet och låt sedan eleverna berätta om sina 

mentala bilder. 

4. För en diskussion om ovanliga ord som uppkom i berättelsen.  

 

Tanken med arbetet före och efter läsningen är att eleverna ska bli vana vid att uttrycka 

sig om bokens innehåll – bild, språk och struktur i samtal samt att skapa förförståelse, 

läslust och nyfikenhet om böckerna (Dominkovic m.fl. 2006:147). 

Ekström nämner att det är betydelsefullt att berätta om vem eller vilka det är som 

har gjort boken eftersom barnen ska förstå att den är skapad av människor. Detta leder 

till att de inser att de själva kan skriva texter eller göra bilder, och det stärker deras iden-

titet som kreativa personer (Ekström 2007).  

Karin Jönsson menar att läraren vid högläsningen har många bollar i luften. Sam-

tidigt som läraren läser texten måste hen vara lyhörd för de signaler som eleverna ger 

genom mimik och gester. Eleverna kan signalera att det är något de inte förstår eller om 

de lyssnar aktivt. Läraren måste även reflektera över textens innehåll för att vara 

förberedd på om det finns händelser i boken som eleverna vill eller behöver diskutera 

(Jönsson 2007:10).  

2.5 Bokval 

Bokvalet kan variera beroende på intresse och gruppsammansättningar (Wedenmark 

2014:7). Chambers menar att de böcker läraren väljer som högläsningsböcker brukar 

vara hopplock av gamla favoriter som de av erfarenhet vet att eleverna tycker om. Även 

används böcker som just fångat lärarens intresse och nyfikenhet så att han eller hon 

genast vill prova dem. Lärarens läsning bygger vidare på tidigare läsning. Lärarens 

tankar om vad eleverna ska lära sig av högläsningsboken stämmer inte alltid med det 

eleverna lär sig eftersom det lästa har en slags inverkan på eleverna beroende av deras 

tidigare erfarenheter (Chambers 2011:203). 

Det finns vissa kriterier för en bra barnbok. Den ska i första hand fånga sina lyss-

nare, ge lustfyllda upplevelser samtidigt som boken ska ge kunskap. Boken ska även 

innehålla estetiska kvaliteter, aktivera barnens fantasi samt stimulera deras ordförråd 

och språkliga begrepp. Boken ska inte ge falska föreställningar om samhället och värl-

den utan den ska vara äkta, så att barnen kan känna igen sig i (Lindö 2005:14–15). Dock 

behöver elever få höra fantasiböcker emellanåt för att deras fantasi ska stimuleras, och 

innehållet behöver inte alltid vara rätt och riktigt enligt alla regler. Böckerna behöver 

inte alltid ge kunskaper eftersom elever uppskattar lättsamma stunder emellanåt.  
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Chambers nämner att läraren i förväg kan ta reda på barngruppens bakgrund som 

lyssnare och vilka som är deras favoritböcker. Läraren behöver ha en genomtänkt plan 

vid val av böcker, och det får inte ske slumpmässigt. Bokvalen behöver förnyas regel-

bundet. Det är väsentligt att följa med i utvecklingen och ha kontakt med andra vuxna 

som man kan diskutera sina läsuppleveler och undervisningsmetoder med (Chambers 

2011:58–59).  

Dominkovic m.fl. nämner att det är betydelsefullt att läraren varierar högläsnings-

boken så att eleverna får möta både faktaböcker och sagoböcker, och därigenom möta 

olika genrer. Detta leder till att eleverna får en uppfattning om att det finns olika slags 

genrer att läsa (Dominkovic m.fl. 2006:147).  

I Kunskapsöversikten som är en sammanfattning av läsundervisningen i grund-

skolan tar de upp vilka motiv som finns för val av text och att lättlästa skönlitterära 

böcker är vanligt förekommande i de lägre åldrarna. Valet av böcker begränsas ofta av 

tillgången på litteratur och att böcker väljs ofta ut av kommunens skolbibliotekarie som 

inte alltid känner till elevernas intressen, erfarenheter och behov (Skolverket 2007:82). 

3 Metod och material 

I följande avsnitt presenteras mitt metodval, metodkritik, urval av deltagarna som har 

deltagit i studien, val av material och materialkritik, genomförandet, de etiska 

överväganden samt tas min analysmetod upp. 

3.1 Metodval 

Jan Trost (2010:25–26) tar upp att en kvalitativ studie ska utföras om man är intresserad 

av att försöka förstå människors sätt att reagera eller resonera vilket överensstämmer 

med mitt syfte att undersöka elevers attityder till och upplevelser av högläsning. Martyn 

Denscombe tar upp intervjuformen semistruktuerad intervju som jag har valt att an-

vända. Intervjuformen innebär att intervjuaren har en färdig lista med frågor som ska 

besvaras och frågorna ställs i kronologisk ordning. Dock kan intervjuaren ändå vara 

inställd på att vara flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd, till exempel kan 

frågor tas bort eller läggas till (Denscombe 2009:234–235) 

3.1.1 Metodkritik 

Intervjufrågorna kan vara svåra att förstå, och eleverna måste verkligen tänka till för att 

kunna svara, vilket vissa elever kan ha svårt att göra i en intervjusituation. Jag har 

försökt att utforma frågorna i min intervjuguide efter elevernas kunskapsnivå och gjort 
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förtydliganden om de frågade eller missuppfattade frågan. Det finns ingen garanti för att 

de förstår frågorna korrekt. Eleverna kan tolka frågorna fel så att man går miste om 

betydelsefull information, vilket kan påverka resultatet. Jag skulle ha kunnat skicka hem 

frågorna till eleverna i förväg så att de hade fått chans att se och höra frågorna innan, 

vilket skulle ha lett till att eleverna hade fått mer tid att fundera på frågorna.  

Dock anser jag att fördelarna med semistruktuerade intervjuer överväger de nack-

delar som finns.  

3.2 Urval och avgränsningar 

Skolan som har deltagit i studien valdes ut genom bekvämlighetsurval. Jag tog kontakt 

med lärare som jag tidigare har träffat. Denscombe nämner att urvalet av denna typ 

utgår från forskarens bekvämlighet. Urvalet är användbart om forskaren vill undersöka 

något i sin närmiljö (Denscombe 2009:39). Trost (2009:140) anser att bekvämlighets-

urval är ett vanligt och praktiskt urval att använda sig av för att få ett välplanerat urval. 

Anledningen var att jag ville få eleverna att känna sig bekväma och trygga vid inter-

vjuerna eftersom de har träffat mig tidigare. Det var även på grund av tidsbrist som jag 

valde att kontakta skolan. Jag intervjuade de elever som hade skrivit på och skickat till-

baka pappret till skolan med deras och deras vårdnadshavares samtycke. Totalt var det 

11 elever, 6 flickor och 5 pojkar. Det var 5 samtyckesblankett som aldrig kom tillbaka 

undertecknade av barnet vårdnadshavare. 

3.3 Material  

Totalt går 16 elever i klassen som deltog i studien, och det är jämt fördelat mellan 

flickorna och pojkarna. Åldern på eleverna varierar, det fanns några elever som hade 

fyllt 8 år medan resten av eleverna var 7 år. Klassen består enbart av elever med svensk 

etnicitet.  

Dokumentationen av samtliga intervjuer skedde via inspelning med hjälp av en 

diktafon för att få med allt som sades under varje intervju samt för att effektivisera in-

tervjuerna och spara tid genom att slippa anteckna alla svar. Dimenäs (2009:51) hävdar 

att penna och papper kan vara ett distraktionsmoment för båda parterna vid en intervju. 

Denscombe poängterar att inspelning av intervjuer ger en heltäckande dokumentation 

där allt som sägs beaktas och tas tillvara. Intervjun förblir permanent och hela intervjun 

kan skrivas ner ordagrant vilket skapar en grund till resultat och analys. Han tar även 

upp att det mänskliga minnet inte alltid går att räkna med under en intervju (Denscombe 

2009:259). 
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Fördelarna med ljudinspelningar är att forskaren kan höra tonfall och ordval upp-

repade gånger efteråt. Intervjuerna kan skrivas ut och läsas ordagrant. Intervjuaren lär 

sig av sina misstag när man lyssnar till sin egen röst, exempelvis upprepningar av 

enskilda ord och hummanden. Med hjälp av ljudinspelning kan intervjuaren koncentrera 

sig på frågorna och svaren fullt ut.  

3.3.1 Materialkritik 

Nackdelarna med att intervjua elever kan vara att de inte är vana att blir intervjuade, och 

att de inte riktig vet hur det går till i och med att intervjuer kan skilja sig åt i såväl struk-

tur som innehåll. Eleverna kanske hade fokus på annat under intervjutillfällena, exem-

pelvis något som hände under rasten. Eleverna kanske inte har förstått innebörden av de 

forskningsetiska principerna eller syftet med studien eller att det var frivilligt att 

medverka på intervjun. Det jag skulle kunnat göra annorlunda var att informera eleverna 

vid intervjutillfället om syftet med studien och att det var frivilligt, eftersom jag inte kan 

garantera att eleverna har fått den informationen från deras föräldrar.  

Trots de uppräknade bristerna med ljudinspelningen anser jag att fördelarna över-

väger.  

3.4 Genomförande 

Jag började med att ta muntlig kontakt med läraren i klassen under min VFU-period. Jag 

fick ett godkännande av läraren att genomföra mina intervjuer med eleverna i klassen. 

Därefter utformande jag ett papper (se bilaga A) till vårdnadshavarna som skickades 

hem till alla elever i klassen tillsammans med veckobrevet för att få deras och barnens 

samtycke, totalt skickades 16 papper ut. Läraren och jag hade därefter kontakt där vi be-

stämde dag och tid för intervjuerna. Jag intervjuade de elever som hade skrivit på och 

skickat tillbaka pappret till skolan med deras och deras vårdnadshavares samtycke, totalt 

var det 11 elever. Det var 5 samtyckesblanketter som aldrig kom tillbaka. Vid 

elevintervjuerna befann jag mig sittande vid ett bord i ett rum som låg i anknytning till 

klassrummet. Rummet valdes för att eleverna brukar vistas där och för att det låg nära 

klassrummet och är för eleverna en trygg och ostörd miljö. Jag gick och hämtade en 

elev i taget och placerade eleven på en stol bredvid mig. Jag började med att ställa en 

bakgrundsfråga för att eleverna skulle känna sig bekväma. Jag informerande även om 

att jag skulle spela in intervjun och att de skulle få vara anonyma. Sedan ställde jag 

frågorna (se bilaga B). Under intervjuerna uppkom det även spontana och naturliga 
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följdfrågor för att få mer utförliga svar från eleverna. Som avslut tackade jag eleverna 

för att jag fick ställa frågor till dem. Varje intervju tog cirka 6 minuter.  

3.5 Etiska överväganden 

Jag har i min studie tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som Veten-

skapsrådet tar upp för att bedriva etisk forskning. Dessa är informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet Informationskravet innebär att 

forskaren berättar för informanterna vad syftet är med studien, och vilka villkor som 

gäller. Detta följdes när jag i förväg skickade ut ett brev till vårdnadshavare. Jag infor-

merade även vid början av varje elevintervju att jag skulle spela in intervjun och att de 

skulle få vara anonyma. Samtyckeskravet innebär att allt deltagande är frivilligt och del-

tagarna kan avsluta sitt deltagande utan några negativa konsekvenser. Jag skickade ut 

brev till berörda vårdnadshavare för att få deras och barnens samtycke till intervjuerna. 

Konfidentialietskravet innebär att deltagande i studien är anonymt och insamlad data 

används enbart för studien för att sedan förstöras. Jag har valt att inte namnge de elever 

och den skolan där studien utförts, de intervjuade fick kodnamn efter alfabetet istället. 

Nyttjandekravet innebär att den information och data som har samlats in till studien inte 

får säljas vidare. Informationen som jag har fått fram har enbart använts till den här 

studien (Vetenskapsrådet 2002:7–14).  

3.6 Analysmetod 

Efter att ha genomfört samtliga intervjuer lyssnade jag igenom inspelningarna och an-

tecknade stödord och svaren kategoriserades sedan under mina tre frågeställningar. 

Databearbetningen underlättas om materialet fördelas i grupper efter frågeställningar 

(Johansson och Svedner 2010:95, 97). De intervjuade gavs kodnamn efter alfabetet, den 

första intervjun som genomfördes fick kodnamn A, den andra intervjun gavs kodnamn 

B och så vidare. 

4 Analys och resultat 

I följande avsnitt presenteras insamlad data från genomförda elevintervjuer. Resultatet 

har kategoriserats efter mina tre frågeställningar. Resultatet och analysen är integrerade 

med varandra, och mitt resultat jämförs med den tidigare forskningen som presenterats i 

kapitel 2.  
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4.1 Elevers upplevelse av högläsning 

Eleverna har en positiv syn på högläsning, och de flesta tycker om högläsning. Flera 

elever poängterade att det bästa med högläsning är tystnaden och lugnet som uppstår i 

klassrummet. Eleverna nämner också att högläsningen blir en avslappnande stund vilket 

även Dominkovic m.fl. (2006:146) och Körling (2012:6) tar upp, samtidigt som dessa 

författare menar att den är givande i och med att gemensamma kunskaper byggs upp.  

Eleverna ser högläsningen som en stund att vara tillsammans på, och liknande 

resultat har Ekström, Jönsson och Wedenmark kommit fram till som menar att 

högläsning inte bara handlar om inlärning utan att det också är ett trevligt sätt att umgås. 

Högläsning är ett sätt att mötas för att lyssna och uppleva saker tillsammans (Ekström 

2007; Jönsson 2007:10; Wedenmark 2014:7). Både elev A och elev I berättar att de 

tycker det är roligt att sitta och läsa tillsammans när alla i klassen är samlade. Elev B 

och elev J nämner att de tycker det är roligt att höra läraren läsa högt eftersom hon läser 

så bra. 

De tycker det är spännande och roligt att ta del av böckers innehåll. Vidare 

nämner elev J att det är bra att läraren håller boken framför sig så eleverna kan se 

bilderna. På frågan: ”vad tycker du om när ni har högläsning i klassrummet” svarar elev 

A följande: ”Bra. Det är kul att veta vad som händer, det blir lite spännande och då 

kanske man undrar vad som kommer hända. Det blir spännande och sånt.” 

 Eleven upplever högläsningen som en stund med spänning och nyfikenhet om 

bokens handling. Hon blir fängslad i bokens värld, vilket överensstämmer med Taube 

(2007:23) och Körlings (2012:10) tankar om hur elever tänker och reagerar. Elev D be-

rättar att det är skönt när läraren läser högt ur en bok för då kan de lägga sig ner på 

bänken och ibland på golvet och vila sig. Den här eleven ser högläsningen som en stund 

för avkoppling. Elev F berättar att det är bra när läraren läser högt, vidare förklarar han 

att de får koll hur saker stavas. 

 Det kom fram en negativ respons. Elev B berättar att han tycker det är tråkigt med 

högläsning och säger att han inte vill ha högläsning i skolan. Dock kan han inte utveckla 

sitt svar. De flesta eleverna tycker det känns bra när deras lärare läser högt för dem. 

Fyra elever uttryckte sig så här: 

 

Elev A svarade: Det känns bra, vi sitter alla tillsammans och är tysta och lyssnar när det händer 

något spännande och roligt i sagan. 

 

Elev B svarade: Det känns bra och roligt.  

 

Elev G svarade: Jättebra.  
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Elev I svarade: Det är typ roligt och hon läser så bra så man inte behöver läsa själv för det kanske 

är något ord man tycker är svårt. 

 

Citaten visar på att eleverna uppskattar högläsningsstunden tillsammans med varandra 

och läraren. De tycker att högläsningsstunden känns bra, och är en spännande stund att 

tillsammans med klasskompisarna sitta och lyssna på när läraren högläser.  

På frågan: ”vad tycker du inte om när ni har högläsning i klassrummet?” var det 

många elever som hade svårt att komma på något. Elev A berättar att det kan vara lite 

jobbigt att sitta och lyssna när hon vill göra något annat. Vidare nämner eleven att hon 

tänker på det hon vill göra och glömmer bort att koncentrera sig på det läraren läser. 

Några andra elever berättar att det kan bli pratigt i klassrummet, och det är något som 

stör dem när de sitter och lyssnar.  

Vid frågan: ”hur ofta skulle du vilja ha högläsning i skolan?” har eleverna olika 

uppfattningar, och svaren skilde sig ganska rejält. Fyra elever tyckte en gång i veckan, 

tre andra elever tyckte tre gånger i veckan, en elev tyckte sju gånger i veckan. Resten av 

eleverna var lite osäkra och svarade att de inte visste hur ofta de ville ha högläsning i 

skolan. Två elever uttryckte sig så här: 

 

Elev A svarade: När man har skrivit mycket blir man trött i armen och då kan det vara skönt att 

vila armen när man har högläsning. 

 

Elev D svarade: En gång i veckan räcker i alla fall.  

 

Citatet från elev A visar på att hon ser fördelar med högläsning och att högläsningen blir 

ett tillfälle för avkoppling när man har jobbat mycket. Elev D anser att högläsning bör 

ske en gång i veckan. Båda citaten synliggör att eleverna inte ser högläsning främst som 

en betydelsefull roll för deras språk- och skriftspråksutveckling. Som lärare är det ange-

läget att synliggöra högläsningens effekt till eleverna så att de blir medvetna om att hög-

läsning ger kunskap och att det är en central del i deras lärande. Dessa citat är värdefulla 

eftersom de kommer från eleverna själva. De tillför barns perspektiv (Halldén 2003:13–

14). Tidigare forskning kommer från forskarperspektivet och lärarperspektivet som 

försöker förklara med vuxnas ögon hur saker påverkar barn och hur barn ser på saker.  

4.2 Intresseväckande högläsningsböcker 

De flesta elever anger i intervjuerna att de vill ha högläsningsböcker som är spännande, 

roliga och ska handla om deras intressen och om jämnåriga huvudpersoner. De är även 
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intresserade av att lära sig saker från boken (jfr Lindö 2005:14–15). En högläsningsbok 

ska fånga sina lyssnare, ge lustfyllda upplevelser samtidigt som boken ska ge elever 

kunskaper. Taube (2007:23) påpekar också att högläsning medför att eleverna får klart 

för sig att böcker har mycket att erbjuda i form av spänning och glädje. Några elever 

nämner boken Vilse i vinterskog, en barnbok skriven av Åsa Storck som verkar vara en 

sådan bok. De förklarar att boken är spännande och otäck eftersom det har hänt på 

riktigt för många år sedan i Småland. Vidare nämner några elever att de har lärt sig 

saker från den boken. Så här uttryckte tre av eleverna om boken: 

 

Elev A svarade: Man lär sig att man borde tänka på att vara försiktig när vi går ut i skymningen så 

man hittar hem. 

 

Elev D svarade: Man får veta vad man inte ska göra typ. 

 

Elev F svarade: Att man kan såga bort tår. 

 

Citaten synliggör att eleverna har lärt sig saker från boken, att de har tagit fast på olika 

saker vilket de också nämner. En bra högläsningsbok ska bidra med ny kunskap, som 

eleverna har fått från boken och som de kan de ha nytta av i vardagen. De lär sig inte 

bara att minnas saker utan även att förstå hur de hänger ihop och i vilka sammanhang 

dessa kunskaper bör användas. Detta kallas för meningsfullt lärande.   

Chambers (2011:203) menar att de böcker som läraren väljer som högläsningsbok 

kan vara gamla favoriter eller böcker som just fångat lärarens intresse och nyfikenhet. 

Just boken Vilse i vinterskog var en bok som läraren anser passade att läsa under vinter-

månaderna. Dominkovic m.fl. (2006:147) nämner att läraren tillsammans med eleverna 

ska samtala om boken så att eleverna ska bli vana vid att uttrycka sig om bokens 

innehåll. Detta är något jag har uppfattat att läraren har gjort eftersom många elever vid 

intervjun sa att Vilse i vinterskog är en sann berättelse om två unga flickor som levde för 

många år sedan i Småland.  

Utifrån elevernas svar vid intervjuerna ville de ha samma sorts genrer fast olika 

böcker som högläsningsböcker. Det var faktaböcker som handlade om rymdraketer, 

lego, star wars och skönlitterlära böcker som var spännande och roliga som eleverna 

ville ha som högläsningsböcker. Dominkovic m.fl. (2006:147) poängterar att det är 

betydelsefullt att läraren varierar högläsningsboken så att eleverna får möta både 

faktaböcker och skönlitterära böcker eftersom det är väsentligt för eleverna att få möta 

olika genrer. Resultaten från den internationella studien PIRLS visar att läsförmågan oss 

svenska elever har försämrats, och främst beror det på att eleverna har blivit sämre på 
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att läsa faktatexter. Det pekar på att eleverna bör få möta olika slags genrer för att kunna 

öva och få bättre förståelse av faktatexter (Skolverket 2011:8-9).  

4.3 Kunskapsförmedling vid högläsning 

De flesta elever visar en osäkerhet om vad man lär sig under högläsningen. De får tänka 

ut innan de svarar. Någonting som eleverna tror man lär sig av högläsning är nya ord, 

läsa, bokstäver, bättre flyt och ljuden på bokstäverna, men det som de poängterar 

starkast är vikten av att kunna sitta still och lyssna. Just detta lär sig under högläsningen.  

Majoriteten, 9 av 11, elever tror att läraren läser högt för att skapa ett lugn i klas-

sen. De elever som tror att man faktiskt lär sig ord, läsa, bokstäver och ljuden på bok-

stäverna har en bra uppfattning om vad högläsning kan ge för kunskaper, vilket öve-

rensstämmer med Körlings (2012:10) och Taubes (2007:13) tankar.  

Vid frågan ”vad har du lärt dig av högläsningen?” berättar Elev F att han har blivit 

snabbare på ljuden, säkrare på bokstäverna, lärt sig läsa bättre och lärt sig saker om 

böcker. En koppling kan göras till Chambers (2011:65) eftersom han nämner att elever-

na lär sig ”saker om böcker” under högläsning, exempelvis att en bok innehåller en 

inledning, en handling och ett slut.  

Elev G förklarar att han har blivit bättre på att läsa med hjärnan. Det ligger något i 

det eleven säger eftersom när vi läser pågår det tre processer i hjärnan samtidigt, avkod-

ning och förstå innehållet samt att kunna skapa mentala bilder i hjärnan utifrån språket. 

För att kunna läsa ord automatiskt. Det vill säga avkoda måste man vara säker på hur 

ljud och bokstäver hör ihop. Därefter ska man klara av att sammanljuda. Att kunna läsa 

är inte samma sak som att förstå det man läser och att kunna förstå en text räcker det 

inte med att bara kunna läsa. För att lära sig en text måste man både kunna läsa orden 

och förstå deras sammanhang och innebörd (Liberg 2010:11–13). Vid högläsning tränar 

man elevers hjärnor i ordförståelse och läsförmåga vilket bidrar det till att man blir 

bättre på att läsa med hjärnan.  

Elev J berättar att hon har lärt sig ordet och eftersom både hennes mamma och 

läraren ofta läser det ordet. Så här uttryckte sig tre andra elever: 

 

Elev D svarade: Jag har lärt mig vid punkt så ska man typ ta ett andetag. 

 

Elev H svarade: Några bokstäver som jag inte kan. 

 

Elev I svarade: Att jag kan läsa bättre och att jag lär mig mer om flytet och så. Typ såhär när jag 

läser hemma då går det bra att läsa. 
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I citaten framgår det att eleverna har en uppfattning om sitt eget lärande. Eleverna 

kopplar ihop högläsningen med kunskaper som de har nytta av i sin egen läsning. Detta 

stärks med det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs (1999:332–334) begrepp 

”den närmaste utvecklingszonen” där olika slags kunskaper först skapas mellan läraren 

och eleverna under högläsningstillfället. Därefter omvandlas de till elevens tänkande 

och handlande, och underlättar för eleven att läsa själv. Både språkinlärningen och inlär-

ningen i skolan handlar mycket om imitation eftersom eleverna lär sig sådant som de 

ännu inte kan men har möjlighet att lära sig i samarbete och under handledning av 

läraren. 

5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien och metoden för datainsamling. Avsnittet 

är uppdelat under tre rubriker, resultatdiskussion, metoddiskussion och förslag på vidare 

forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

Genom att utgå från elevernas röster har studien visat på saker som inte framkommit i 

tidigare forskning i och med de har utgått från forskarperspektivet eller lärarperspek-

tivet. Eleverna i min studie har fått berätta hur de upplever högläsning med egna ord. De 

har berättat vilka böcker som intresserar dem vid högläsning och vad de tror att man lär 

sig vid högläsning. Elevernas svar utgår från deras egna tankar och erfarenheter vilket är 

betydelsefullt eftersom det är dem läraren har högläsning med (Halldén 2003:13–14).  

Den här studien visar att eleverna kan berätta om högläsning, något som även 

Cekr (2013) fanns i sitt examensarbete. De har en positiv inställning till högläsning. 

Framför gillar de att sitta och lyssna tillsammans med andra i lugnet och tystnaden som 

uppstår i klassrummet vid högläsningstillfällena. I Cekr (2013) examensarbete fram-

håller eleverna även där att högläsning skapar gemenskap och ger avkoppling. Detta är 

likt det Körling (2012:6), Jönsson (2007:10), Ekström (2007) och Wedenmark (2014:7–

8) tar om högläsning: att högläsning inte bara handlar om inlärning utan också är ett 

trevligt sätt att samlas för att lyssna och uppleva saker.  

Elever anser att de inte finns något negativt med högläsning mer än att det kan bli 

pratigt. Den elev som påpekar att högläsning är tråkigt och inte vill ha det kan inte 

utveckla sitt svar. Han ville att legoböcker skulle användas som högläsning i klassen. En 

reflektion är att legoböcker aldrig lästes, vilket gör att han tappar intresset för 
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högläsning. Detta stärks med Lindös (2005:14–15) tankar om att böcker ska fånga sina 

lyssnare och ge lustfyllda upplevelser vilket Chambers (2011:58–59) förklarar att man 

gör genom att fråga om elevers intressen och favoritböcker eftersom all ny läsning 

bygger vidare på tidigare läsning.  

Studien visar också att eleverna har olika uppfattningar om hur ofta högläsning 

ska ske i klassrummet, från en gång i veckan till sju gånger i veckan. Studien visar även 

att eleverna tycker om böcker som är spännande, roliga och har en handling som både 

intresserar och lär ut olika saker (jfr Wedenmark 2014:7).  

Deras reflexioner över Vilse i vinterskog visar att dramatiska händelser fängslar 

dem och får dem att tänka efter. Exempelvis var det scenen när en av flickorna i boken 

fick såga bort några tår, eftersom den förfruset i snön, vilket väckte starka reaktioner 

eftersom det är något som alla elever förstår vilka följder det kan få.  

En skillnad som uppkom i studien mellan pojkarna och flickorna är att pojkarna 

ville främst ha faktaböcker som högläsningsbok och flickorna ville helst ha spännande 

skönlitterära böcker. Kopplingen kan göras till resultaten från studien PIRLS som visar 

just att flickorna läser bättre än pojkarna (Skolverket 2011:8–9). Skönlitterära böcker 

erbjuder mer text och man kan sträckläsa utan avbrott på ett helt annat sätt än 

faktaböcker. Faktaböcker saknar en handling som skönlitterära böcker erbjuder. Det 

gäller som lärare att man är uppmärksam på detta så eleverna varierar genrer på böcker 

så att de får möta de olika genrer som finns. Trots att flera av eleverna efterfrågade 

faktaböcker kan jag se ett dilemma med att läsa faktaböcker för eleverna. Det kan vara 

svårt för en del elever att koncentrera sig när läraren läser faktaböcker i och med att de 

inte kan identifiera sig med något i böckerna. Eleverna läser ofta faktaböcker i ett annat 

sammanhang, nämligen i ett lärande syfte när man forskar om något, och i PIRLS visar 

det sig just att svenska elevers resultat har sjunkit för just faktatexter (Skolverket 

2011:8–9).  

Studien synliggör även att eleverna visar en osäkerhet om vad man lär sig vid 

högläsningen. Några elever tror att man får nya kunskaper, lär sig nya ord, läsa, bättre 

flyt och ljuden på bokstäverna. Dock visar det att de flesta eleverna tror att läraren har 

högläsning för att skapa ett lugn i klassen. Det finns skillnader mellan lärarens mål. De 

mål eleverna tror läraren har därför är det betydelsefullt att läraren synliggör sitt mål för 

eleverna. Både Körling (2012:10) och Taube (2007:13) poängterar att högläsning ut-

vecklar ordförrådet, ger bokstavskännedom samt förmåga att uppmärksamma språkljud. 

Läraren kan med andra ord ge eleverna metakunskap om högläsning, som kan bidra till 
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att eleverna inlärning går lättare. Genom att exempelvis berätta för eleverna att 

högläsning ger möjligheter att lära sig nya ord och begrepp. Eleverna får en uppmuntran 

om att vilja fråga efter betydelsen av ett ord eller begrepp som eleven aldrig har hört 

tidigare. Dominkovic m.fl. (2006:147) tar upp att ansvaret ligger hos läraren att föra en 

diskussion om ovanliga ord som uppkommer i boken.  

Utifrån all den information jag har fått ta del av i denna studie har jag insett att 

högläsning har en betydelsefull funktion i undervisningen. Jag anser att högläsningen 

ska få en mer central plats vid planeringen av undervisningen inom alla ämnen i skolan. 

Det är angeläget att högläsningsstunden utgår från eleverna och deras uppfattningar för 

att meningsfulla sammanhang ska uppstå. Bokvalet är betydelsefullt för hur givande och 

utmanande stunden kan bli och det har stor betydelse att valet görs utifrån elevernas 

intressen. Högläsningsstunden kan fungera både som underhållning och som kunskaps-

utveckling för eleverna eftersom vissa böcker kräver mer eftertanke än andra.  

5.2 Metoddiskussion 

Jag upplever att min metod, semistruktuerad intervju har fungerat bra i min studie. Jag 

intervjuade I början av intervjuerna var eleverna lite spända. Jag tror de var spända över 

att intervjun skulle spelas in och för att de kanske trodde att jag ville ha ett givet svar. 

Dock upplevde jag att det spända hos eleverna försvann lika fort som intervjun 

påbörjades. Jag kanske hade fått annorlunda svar om jag hade utfört mina intervjuer i en 

annan klass som jag inte kände sedan tidigare. Trots det anser jag att min studie varit 

tillförlitlig och att jag har undersökt det som jag ville undersöka, det vill säga elevers 

attityder till och upplevelser av högläsning. Intervjuerna med eleverna var inte tidspres-

sande däremot finns det andra faktorer som kan ha påverkat deras svar. Vid två 

intervjuer kom det en person in i rummet som skulle hämta något material och att 

klassrummet bredvid började sjunga några låtar, detta tror jag var ett störningsmoment. 

Eleverna liksom jag förlorade koncentrationen vid dessa tillfällen. Samtliga intervjuer 

har genomförts på snarlikt sätt, vilket bidrar till att reliabiliteten ökar. För att göra 

intervjuerna bättre kunde testintervjuer ha genomförts innan. Hade jag fått tillbaka alla 

elevers papper om samtycket hade jag fått ytterligare fem stycken elevintervjuer och 

resultatet av min studie hade nog blivit annorlunda, till exempel mer varierande svar på 

mina frågor. Med fler informanter hade studiens validitet också kunnat stärkas.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att göra en liknande studie som den här fast i en årskurs 3 för att få 

fram deras attityder till och upplevelser av högläsning. I och med att eleverna är några 

år äldre och har hunnit erfara högläsning fler gånger tror jag att man skulle få fram mer 

utförliga och intressanta svar. Ett annat förslag till forskning är att forska vidare på 

vilken attityd föräldrar har till att läsa högt för sina barn, hur ofta och när det inträffar. 

En anledning till att man ska undersöka detta är för att försöka förändra föräldrarnas syn 

på högläsning för sina barn eftersom det är lika angeläget att läsa hemma som i skolan. 
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  I 
 

Bilaga A Brev till vårdnadshavare  

 

Hej vårdnadshavare!  

 

Mitt namn är Anna Petersson och jag läser till lärare för tidiga åldrar, F-3 på 

Linnéuniversitet i Kalmar. Under veckorna 9-13 var jag här i klassen och gjorde min 

sista praktik.  

 

Jag håller på att skriva ett examensarbete som handlar om högläsning. Mitt syfte med 

studien är att undersöka elevers attityder till högläsning i årskurs 1. För att kunna 

genomföra studien behöver jag intervjua några elever. Intervjuerna kommer att spelas 

in, transkriberas och analyseras. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att inga personuppgifter kommer att publiceras.  

 

För att kunna genomföra studien behöver jag ha ert och ert barns samtycke. Jag ber er 

skriva under lappen och lämna tillbaka till Mari så snart som möjligt. Om ni har frågor 

angående intervjun så är det bara att höra av sig.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Anna Petersson 

XXX 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

               Ja, vi samtycker till att medverka i studien. 

   

 

               Nej, vi samtycker inte till att medverka i studien.  

 

 

 

 

Barnets namn: 

 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens namn: 

 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 



 

II 

 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Frågor till elevintervjuer 

 

Allmän information 

Du kommer vara anonym 

Du får avbryta när du vill 

Du behöver inte svara på alla frågor 

 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för intressen? 

 

Intervjufrågor 

Vilken bok skulle du vilja att din lärare läser högt ur? 

Vad tycker du om när ni har högläsning i klassrummet? 

Vad tycker du inte om när ni har högläsning i klassrummet? 

Hur känns det när er lärare läser högt för er? Motivera.  

Hur ofta skulle du vilja ha högläsning i skolan? 

Vad tror du man lär sig när man har högläsning? 

Vad har du lärt dig av högläsningen? 

 

Avslut 

Vill du tillägga något? 

Tack för att jag fick ställa frågor till dig! 

 

 

 

 

 

 

 


