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Abstract 
The aim of the study was to investigate how teachers work with reading aloud. The aim 

also included examining their ideas about and motives for reading aloud. The study 

consisted of interviews with three teachers at the lower level of compulsory school 

along with observation of one of these teachers during a reading aloud session. The 

interviewed teachers work at three different schools in the same geographical area. 

The analytical tools chosen for the study were the theories of Rosenblatt. The three 

basic skills that Damber et al. showed children to develop through reading aloud were 

also used to interpret the result. 

The result showed that the teachers have two main purposes for the reading aloud 

sessions: relaxation and a structured occasion for learning. Two of the teachers use the 

project “A Reading Class”. The teachers say that the reading aloud creates a sense of 

community in the classroom when the children share the same reading experience. 

There are usually conversations during the sessions, but most conversations take place 

during the structured learning occasions. The teachers’ main motive for reading aloud is 

the ambition to develop an interest in books among the children, leading them into their 

own reading development. They want to give the children an entrance to the literary 

world. 
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1 Inledning 
Högläsning är något som sker i de flesta klassrum. Jag har sett det under mina VFU–

perioder och läraren läste även högt när jag gick på lågstadiet. Jag har däremot inte hört 

någon reflektion om varför lärare högläser för sina elever. Vad är motiven till det?  

Kunskaper i läsning är en förutsättning för att kunna delta i demokratiska 

processer och för att kunna medverka i samhället. Britta Stensson skriver att det i 

läsningen sker en interaktion mellan läsaren och texten som utvecklar förmågan till att 

kritiskt kunna granska en text (2006:7). I en demokrati är kritiskt tänkande en 

nödvändighet. Högläsning är något som indirekt kan utveckla denna förmåga hos 

eleverna. 

Sedan början av 2000-talet har läslusten bland elever förändrats och detta har lett 

till sämre läsfärdigheter (SOU 2012:58, 63). Läsförmågan hänger nära samman med 

läslust och läsvanor (Ibid). Skolverket belyser även att PIRLS (en internationell studie 

som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4) resultat visar att läsförståelsen idag 

brister hos många elever (2012:6). Ulla Damber, Jan Nilsson och Camilla Ohlsson 

påvisar att om barn får ett intresse för böcker kan läslusten öka. De menar att 

högläsning av en vuxen kan bidra till barnens läsintresse, eftersom barnen får 

bekantskap med litteraturen. Läslusten är en början för att läsförståelsen ska öka hos 

eleverna (2013:68). 

I denna studie bygger jag vidare på Dambers et al. studie, som presenterar vad 

barn utvecklar vid högläsning; språket, kunskapsutvecklingen och den sociala 

utvecklingen (2013:12). Med högläsning menar jag både uppläsningen samt aktiviteter 

omkring uppläsningen.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur tre lågstadielärare arbetar med högläsning 

på tre olika skolor. Arbetet med högläsning i denna studie innefattar lärarnas 

förberedelser, genomförande och efterarbete vid högläsningen. Studien går även ut på 

att undersöka lärarnas föreställningar om högläsning och deras motiv till det. Syftet har 

sammanställts till följande frågeställningar: 

• Hur arbetar lågstadielärare med högläsning? 

• Vilka föreställningar har lärare om högläsning och vilka motiv finns till 

högläsningen? 
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2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras inledningsvis Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011, hädanefter kallad LGR 11. Dess utgångspunkter i ämnet 

svenska belyses. Vidare beskrivs högläsningens betydelser för barn och definitionen av 

högläsning, vilket även leder oss in på samtalens betydelse vid diskussion om böcker. 

Motiv till högläsning kommer även att presenteras. Därefter redogörs arbetsprocesser 

vid högläsningen och en presentation redovisas av lärares arbete med högläsning. Jag 

använder mig av denna forskning för att det är relevant för studiens syfte. 

Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. 

2.1 Läroplanens utgångspunkter 

Syftet med undervisningen i svenska är bland annat att uppmuntra eleverna till att läsa. I 

LGR 11 står det inte att högläsning är ett krav, men högläsning kan vara ett verktyg för 

att hjälpa eleverna att nå målen i svenska (Skolverket 2011:222). I LGR 11 framhålls 

det att lärarna har ett språkutvecklingsuppdrag, eleverna ska få möjlighet till att: 

[…] tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, 

uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och 

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

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

Högläsning kan användas som redskap till att arbeta med språket. Språket är en del av 

processen i elevernas identitetsutveckling. LGR 11 belyser att eleverna ska möta och få 

kunskaper om skönlitteratur. De ska även utveckla förmågan att analysera texter 

(Skolverket 2011:222–223). Genom att högläsa skönlitterära berättelser och samtala 

under högläsningstillfällena kan denna förmåga utvecklas hos eleverna. Vid 

högläsningsstunder har läraren en stor möjlighet att diskutera normer och värden med 

eleverna. Skolan har som uppdrag att: ”[…] aktivt och medvetet påverka och stimulera 

eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 

uttryck i praktisk vardaglig handling” (Skolverket 2011:12). Vid högläsningstillfällena 

kan många ämnen beröras och värderingar är något som bör diskuteras under dessa 

tillfällen.  

2.2 Högläsning av vuxna 

Högläsning förekommer ofta tidigt i hemmen när barnen är små och fortsätter sedan upp 

i förskolorna och skolorna, i olika stor utsträckning. Anne–Marie Körling skriver att 
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högläsning innebär att läsaren talar skriftspråk. Barnen får höra annat än enbart talspråk 

som leder till att de blir medvetna om att språket innefattar flera diskurser, ett som är tal 

och ett annat som är skrift. Vid samtal om böcker möts dessa olika diskurser. 

Färdigheten i skriftspråket kan övas upp via muntliga samtal. Högläsningstillfällena är, 

enligt Körling, något som eleverna tycker om och de känner sig omtyckta av läraren när 

hen läser för dem (2012:5–6). Aidan Chambers fortsätter detta resonemang med att 

barnen känner sig trygga genom att delta i denna aktivitet. Författaren anser att 

högläsning ger eleverna en läsupplevelse och det är en början till att de sedan tar över 

läsningen på egen hand. Han anser att högläsning bör få utrymme en stund varje dag i 

klassrummet (2011:62,64,71).  

Elisabeth Pettersson, som medverkat i studiehandledningen för projektet En 

läsande klass (Se bilaga 5), säger att högläsning kan delas upp dels som en skön 

upplevelse och dels som strategilektioner. Hon menar att dessa två bör skiljas åt 

(Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 2014). Högläsning kan innebära att läraren enbart 

läser högt, men det kan även innebära samtal om boken, ett ”gemensamt reflekterande” 

(Chambers 2011:140–141). 

2.3 Samtal vid högläsning 

Vid boksamtal, menar Chambers, att tankar och känslor diskuteras mellan deltagarna. 

Samtal om böckerna är något som författaren anser som viktigt. Han menar att det är 

under samtalen som barnen får en djupare förståelse av texten (2011:138,140–141). 

Elizabeth Dutro menar att barnen får en större förståelse av texten om den får en 

mening, samtidigt som elevernas engagemang uppmuntras (2008:426). Även Maria 

Simonsson förespråkar att sökandet efter mening i böckerna är viktigt. Hon skriver att 

olika tolkningar kan uppstå beroende på sammanhanget i samtalen om boken. Barnen 

behöver få en medvetenhet om att böcker kan tolkas på olika sätt beroende på 

kontexten. På detta sätt får de vetskap om att alla kan tänka olika (2004:59–60).  

Elisabeth Mellgren och Karin Gustafsson skriver att det är viktigt att det inte sker 

en envägskommunikation från läsare till elev vid högläsningsstunderna (2009:155). 

Damber et al. anser att ett problem som existerar i klasserna är att läraren läser för 

barnen och inte med dem (2013:21). Mellgren och Gustafsson menar att en fördel med 

att ha dialog med eleverna är att läraren får en uppfattning om vad de kan: ” […] i 

samspel med en lärare är det ett tillfälle för att följa barns lärande inom språk och 

kommunikation.” Denna information är viktig att ha för att sedan arbeta vidare därifrån 
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(2009:155,183). Damber et al. menar att barnen inte utvecklar sitt ordförråd lika väl om 

de inte samtalar om orden (2013:21). Samtal är en möjlighet eftersom barnen får chans 

till att diskutera texterna utifrån sina egna erfarenheter (Mellgren & Gustafsson 

2009:155). Karin Jönsson utvecklar detta resonemang med att barnen förstår texten 

bättre när de kopplar den till sina egna erfarenheter (2007:68-69). Barnens förståelse av 

texten ökar även genom att de får ställa frågor om texten och att de jämför den med 

andra texter som de tidigare har läst och försöker att finna samband (Damber, Nilsson & 

Ohlsson 2013:21). 

Per Norlin skriver att det är innehållet som bör vara i fokus vid diskussionerna och 

inte formen (2013:21,30). Däremot menar Körling att även textens form bör få utrymme 

vid diskussionerna. Det kan bero på att hon är grundskollärare i botten och har LGR 11 i 

åtanke (2012:49). I LGR 11 står det att eleverna ska utveckla förmågan att bearbeta sina 

egna texter och lära sig att vara kritisk till texten (Skolverket 211:223). Körling anser att 

det därför kan vara en början med att bearbeta författarens texter vid 

högläsningsstunden för att få en introduktion till detta mål som eleverna ska sträva efter 

att uppnå (2012:49). 

2.4 Motiv till högläsning 

Körling förklarar att om vuxna högläser för barn i tidig ålder får barnen uppleva vad 

läsning innebär. Även när eleverna kan läsa på egen hand är det viktigt att forsätta läsa 

för dem, menar Körling. Bland annat utvecklas barnens kritiska tänkande genom att ta 

egna ställningstaganden vid diskussioner om bokens innehåll. Barnen får även en ökad 

förståelse för omvärlden och för sig själva (2012:18,21,24). Jag instämmer med 

Körlings resonemang, eftersom en ökad förståelse för omvärlden kan synliggöra 

perspektivet för vår egen situation. Detta är viktigt för att utveckla vår identitet i 

samhället. 

Körling är fokuserad på den faktakunskap som högläsningen ger, men hon belyser 

även att högläsningsstunderna kan: ”[…] skapa relationer och närhet” (2012:21). Även 

Jönsson förklarar att intimitet är en viktig aspekt. Hon menar att barnen kanske inte 

ännu kan läsa, men däremot kan de lyssna och samtala och bli en del av gemenskapen 

(2007:9). 

Fokus på relationer och närhet som högläsningen kan ge har inte Mellgren eller 

Gustafsson som huvudmotiv till högläsning. De belyser språket som barnen utvecklar 

vid dessa tillfällen. De förklarar att eleverna utvecklar sitt ordförråd, konkreta ord som 
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till exempel föremål, men även abstrakta ord som exempelvis beskriver känslor 

(2009:155). Mats Myrberg fortsätter detta resonemang med att ordförrådet främst 

utvecklas genom skriftspråket. Han menar att det finns ord i skriften som inte används i 

lika stor utsträckning i talspråk (2012). Elisabeth Duursma, Marilyn Augustyn och 

Barry Zuckerman skriver att barnböcker innehåller femtio procent mer ovanliga ord än 

vad television och talspråk gör och därför är de en viktig tillgång att använda sig av för 

att ge barnen denna utveckling inom språket (2008).  

Utöver språket utvecklas barnens empatiförmåga genom att höra om andras liv. 

De får en förståelse för hur andra människor kan tänka och må genom att sätta sig in i 

deras situationer (Mellgren och Gustafsson 2009:157). Duursma et al. menar att 

diskussioner om karaktärerna i boken kan utveckla denna förmåga hos barnen (2008). 

Ingvar Lundberg är mer inriktad på att högläsningen kan användas för att barnen ska få 

en uppfattning om hur en berättelse är uppbyggd. Ett annat motiv han har till högläsning 

är att barnen övar på sin koncentrationsförmåga genom att sitta stilla och lyssna 

(2006:41).  

2.5 Arbetsprocessen vid högläsning 

Nedan redogörs förberedelser, genomförande och efterarbete vid högläsning.  

2.5.1 Förberedelser  

Chambers förespråkar att läraren ska läsa texten själv innan den högläses för att 

förhindra att olämpligt innehåll kommer upp, samt för att kunna läsa boken bättre. Han 

skriver även att pedagogen bör välja böcker som är lite för svåra för eleverna att läsa på 

egen hand, genom detta val ger läraren en del av sina kunskaper till eleverna. Det kan 

även bli en positiv upplevelse om eleverna får vara med vid val av bok (2011:71–74, 

203). 

Mellgren, Gustafsson och Norlin är eniga om att läraren bör välja böcker som 

innehåller ämnen som uppmuntrar till rika tolkningsmöjligheter och att olika 

värderingar kan diskuteras (2009:180 & 2013:125). Myrberg anser att lärarna bör välja 

böcker som innehåller ämnen som barnen kan relatera till (2012). Linda Kraemer, 

Patrick McCabe och Richard Sinatra skriver att läraren även bör högläsa faktatexter. 

När eleverna börjar i mellanstadiet kan de få svårare för den egna läsningen, eftersom 

de möter texter som de inte är vana vid. Elever i lågstadiet arbetar mest med 

skönlitteratur och därför är det bra om läraren även högläser faktatexter för att eleverna 

ska bli vana vid dessa (2012:165–166). 
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Det är en fördel om läraren skapar positiva förväntningar om boken. Läraren bör 

visa framsidan av boken, även titeln och baksidestexten bör läsas, det vill säga att 

paratexten tas i beaktelse. Genom denna introduktion kan pedagogen fråga barnen vad 

de tror att boken kommer att handla om (Damber, Nilsson & Ohlsson 2013:72–74). 

Samtal innan läsningen kan skapa en förförståelse av bokens innehåll. Barnen utvecklar 

en medvetenhet över texten genom att förutspå handlingen (Lundberg 2006:42–43). Det 

skapar ett engagemang och ett intresse för boken hos barnen, vilket är viktigt för att 

aktiviteten ska fungera och att lyhördhet finns i klassrummet (Damber, Nilsson & 

Ohlsson 2013:79). Läraren bör ha ett pedagogiskt arbete med litteraturen och ha 

uttänkta frågeställningar redan innan högläsningen börjar (Mellgren & Gustafsson 

2009:155).  

2.5.2 Genomförande och efterarbete 

Det är viktigt att läraren är lyhörd, nyfiken och tror på elevernas förmågor (Damber, 

Nilsson & Ohlsson 2013:71). Jönsson skriver att öppna frågor utan rätta svar är att 

föredra, eftersom barnen annars försöker svara ”rätt” (2007:10). Jo Worthy et al. skriver 

att det är viktigt att diskutera moral och etik under högläsningssamtalen. Genom dessa 

samtal kan barnen utveckla ett reflekterande förhållningssätt (2012:316). 

Det är viktigt att ha ögonkontakt med barnen under högläsningens gång och att 

läraren uppmärksammar elevernas ansiktsuttryck för att få en uppfattning om de förstår, 

annars bör en diskussion startas om något är oklart. Chambers och Karen J. Kindle 

anser att läraren bör läsa med inlevelse under högläsningen och med olika tonlägen i 

rösten. De menar att det är betydelsefullt eftersom det skapar dramatik i innehållet och 

barnen får därmed en starkare upplevelse av boken. Eleverna får även en större 

förståelse av ordens betydelse genom att läraren läser med olika tonlägen i rösten 

(2011:65–67 & 2012:67). Enligt Jönsson handlar det däremot inte om hur läraren läser, 

utan vilket syfte läraren har med läsningen. Hon menar att ett av motiven till högläsning 

bör vara att diskutera och tänka utanför texten för att utveckla en större förståelse hos 

barnen (2007:89).  

Samtalsklimatet har en betydande roll för hur samtalen utvecklas, barnen ska 

känna sig trygga för att kunna dela med sig av sina tankar. Aktiviteten bör ske på en 

lugn plats och vid tillfällen då eleverna är pigga och fokuserade (Damber, Nilsson & 

Ohlsson 2013:82). Chambers skriver även att barn som är nybörjarläsare oftast vill se 

texten samtidigt som läraren högläser (2011:72). Körling menar att detta utvecklar 

elevernas egna läsförmåga (2012:31).  
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En reflektion är om läraren ska visa bilderna i boken. Chambers menar att 

bilderna bör diskuteras, eftersom de kan förtydliga eller komplettera texten. Bilderna för 

även med sig en egen tolkning till texten och det är bra för eleverna att få vetskap om att 

allt kan tolkas olika (2011:65–67). Simonsson hänvisar till Nodelman som däremot 

menar att bilderna kan vara negativa att visa, eftersom det kan försvåra barnens 

utveckling av deras egna föreställningsvärldar (2004:61–62).  

Enligt Duursma et al. bör samtal ske både innan, under och efter högläsningen. 

Förutom att läraren ställer frågor till eleverna bör läraren även ge kommentarer tillbaka 

och uppmana till reflektion. Både under och efter högläsningen bör läraren förklarar 

svåra ord (2008). Efter högläsningsstunden är det viktigt att tillsammans med eleverna 

sammanfatta den lästa texten, eftersom det ger en ökad förståelse av innehållet 

(Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 2014). 

2.6 Lärares arbete med högläsning  

De studier som nu kommer att belysas är valda eftersom dessa forskare också har 

undersökt högläsning, både på förskola och i lågstadiet. De anses därför relevanta för 

denna studie. Damber et al. genomförde en undersökning om förskollärares högläsning 

och den bestod av fyrtio studenter som under en vecka hösten 2010 observerade 

pedagoger och barn vid högläsningsstunder. De belyste att högläsningstillfällena oftast 

inte är en planerad aktivitet. Det sker i genomsnitt sex gånger i veckan, ungefär tio 

minuter per gång omkring lunch. Pedagogerna ser generellt sätt, enligt studien, denna 

stund som ett vilotillfälle. Syftet med stunden är att utbyta närhet, både fysisk och 

känslomässig. Dock sker det sällan samtal om boken, endast förklaringar av ord. Det är 

många pedagoger i Dambers et al. studie som har en vag tro på att högläsning kan 

hjälpa barnen i deras språk– och begreppsutveckling. Det kan vara en anledning till att 

pedagogerna i studien oftast inte har något syfte vid val av bok. De har sällan själva läst 

boken innan, utan det är oftast barnen som får välja (2013:27–47). 

Simonsson, som i en studie undersöker högläsning i förskolan, kommer också 

fram till att pedagogerna ser högläsningen som ett tillfälle för vila och avkoppling. 

Deras motiv till högläsningen är att barnen ska träna på att koncentrera sig. Men 

pedagogerna i denna studie säger även att motivet till högläsningen är att barnen ska 

utveckla sitt språk och sin begreppsbildning. De ser det även som ett tillfälle till att 

barnen utvecklar sin fantasi och att en förståelse för känslor kan skapas (2004:98–104, 

174). 
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Worthys et al. undersöker högläsningen i en klass som går i årskurs två. De 

belyser att lärarna i denna studie även ser högläsningsstunden som ett tillfälle för 

avkoppling. Men de samtalar också om boken och barnen drar kopplingar till sina egna 

erfarenheter. Lärarna läser med inlevelse och aktiviteten sker ungefär 30 minuter om 

dagen (2012:308). I Jönssons studie, som undersöker högläsning på lågstadiet, visade 

det sig att läraren ofta ger eleverna korta svar på deras frågor. Jönsson menar att det är 

viktigt att det sker en utveckling av dessa samtal (2007:68–69). 

Slutsatsen kan dras till att det ser oerhört olika ut ute på skolorna och förskolorna. 

Det beror till stor del på pedagogernas erfarenheter och syfte med högläsningen. 

2.7 Teori 

Rosenblatts teorier kommer att användas som utgångspunkt för tolkning av det 

insamlade materialet. Även Dambers et al. presentation av de tre perspektiven som är 

viktiga vid högläsning kommer att genomsyra analysen. Dessa författare har den sociala 

interaktionen som utgångspunkt. Anledningen till att studien utgår från dessa teorier är 

för att de förespråkar samtal som en viktig del i högläsningen för att en utveckling hos 

eleverna ska ske.  

2.7.1 Läsarperspektiv 

Louise M. Rosenblatt har utformat transaktionsteorin om hur läraren bör arbeta med 

litteraturläsning. Hon menar att texten får en mening först när det sker transaktion i 

mötet mellan text och läsare, vilket utvecklas genom att eleverna reflekterar och 

diskuterar om textens innehåll. Vid samtalen är det inte enbart ordens betydelse som 

behöver diskuteras. Eleverna måste sätta orden i sammanhang och relatera dem till sina 

egna erfarenheter, eftersom det är först då de förstår ordens betydelse (2002:94–95). Om 

eleverna inte kopplar innehållet i böckerna till sig själva får det skrivna ordet ingen 

betydelse (Ibid:35–37).  

Det är viktigt att eleverna själva kommer fram till vad de känner för texten. 

Samtalen bör inte vara styrda. Istället för att sammanfatta innehållet bör reflektioner av 

innehållet göras, och det är först då förståelse skapas (Ibid:65–66).  

Rosenblatt skriver om begreppen efferent och estetisk läsart. Med efferent läsart 

menar hon att läsningen har ett praktiskt syfte, det vill säga att läsaren/lyssnaren 

analyserar informationen i böckerna. Det handlar om kunskap som eleverna tar med sig 

efter läsningen. Estetisk läsart innefattar njutning, att läsningen är en avkopplingsstund 

som påverkar elevernas känslor och inlevelseförmåga. Estetisk läsart handlar snarare 
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om vad som ”väcks” vid läsningen och inte dess innehåll. Rosenblatt menar att läraren 

inte ska skilja på dessa två, utan de är förenade med varandra. En större förståelse 

skapas hos eleverna genom att kombinera samtalen med tillfällena för njutning 

(Ibid:33–34). 

2.7.2 Språklig, kognitiv och social utveckling 

Damber et al. bygger vidare på Rosenblatts tankegångar i litteraturläsning. De 

presenterar tre perspektiv som de menar är viktiga att ha i fokus vid litteraturläsning: 

språket (ords betydelse i olika sammanhang, dess form och innehåll), kunskap 

(kognitivt perspektiv) och ”personlig utveckling” (socialt: att fungera i en grupp, 

utveckling av empati och identitetsskapande) (2013:11–14). 

Litteraturläsning är viktigt att se som en kunskapskälla. Genom att ta del av 

litteratur utvecklar barnen kunskaper som dessutom är viktiga att diskutera. Även 

språket är betydelsefullt att ha i beaktande, eftersom barnen får en relation till 

skriftspråket. Likaså det sociala perspektivet är viktigt, som innebär att barnen skapar 

sig en identitet och relationer genom litteraturen. Barnen utvecklar en förståelse för sin 

egna värld, både samhälleligt och historiskt. Det handlar alltså inte bara om kunna förstå 

och tolka böckerna. Damber et al. anser att det är viktigt att alla tre perspektiv får 

utrymme vid litteraturläsningen (Ibid). 

3 Metod och material 
I följande kapitel kommer insamlingsmetoderna som användes för denna studie att 

presenteras. Därefter redogörs kritik mot dessa metoder. Materialet kommer även att 

presenteras och därefter framförs kritik mot materialet. En beskrivning av 

genomförandet kommer att redogöras och avslutningsvis presenteras urval och 

avgränsningar. 

3.1 Insamlingsmetod 

I studien undersökte jag tre lärares föreställningar om högläsning, hur de arbetar med 

det och deras motiv till högläsning. Jag gjorde en fallstudie, eftersom mitt mål var att få 

en djupare inblick i ämnet och därför avgränsades materialet till en mindre grupp. Bo 

Johansson och Per Olov Svedner skriver att en fallstudie istället brukar ha flera metoder 

(2010:18,62). Jag använde mig därför av både kvalitativa intervjuer och en observation 
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av en lärares högläsningsstund. Jan Trost skriver att kvalitativa intervjuer innebär att 

enkla frågor ställs och att ett brett innehåll samlas in (2010:25–26,32). 

3.1.1 Intervju 

Intervjuerna utfördes med en låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna 

ställdes i den ordningen de passade beroende på intervjusituationen (Trost 2010:39). Jag 

använde mig av fokusintervjuer, vilket är en djupintervju om ett specifikt ämne som 

diskuteras. Jag som intervjuare undvek att dela med mig av mina egna åsikter, för enligt 

Trost kan det påverka informantens svar (2010:52,57). När jag utformade min 

intervjuguide valde jag att inte ställa ”varför”–frågor, eftersom detta leder till ett 

ifrågasättande (Trost 2010:103). Istället formulerade jag frågorna till: ”Vad är 

anledningen till det?” och ”Hur menar du då?”. Däremot skriver Runa Patel och Bo 

Davidson att ”varför–frågor” kan ställas som följdfråga, vilket jag gjorde. Enligt Trost 

kan de första frågorna som intervjuaren ställer ha stor betydelse för hur den resterande 

intervjun kommer att bli (2010:849). I början av intervjun ställde jag därför neutrala 

frågor, med anledning av att skapa en trygg stämning.  

Intervjuguiden består av frågor som belyser hur lärare arbetar med högläsning, 

deras motiv och föreställningar. Intervjuguiden har både öppna och slutna frågor. Den 

består av tre slutna frågor, som innefattar omfånget av lärarnas arbete med högläsning. 

Trost förklarar att samtal om omfång kan bli svåra att jämföra om diffusa svar 

förekommer när analysen ska göras (2010:39). För att undvika detta problem utformade 

jag därför fasta svarsalternativ till frågorna som handlar om detta (Se bilaga 1).  

3.1.2 Observation 

Utöver intervjuer observerade jag även en högläsningsstund, med en av lärarna som jag 

intervjuade. Valet av lärare och klass skedde slumpmässigt. Anledningen till att 

observera var för att jag ville stärka studiens reliabilitet. Jag ville kontrollera om den 

uppfattning lärarna har stämmer överens med utförandet. Intervjuerna är alltså 

huvudmaterialet till studien medan observationen är ett bimaterial. En fördel med 

observation är att gester och minspel kan uppmärksammas och analyseras (Björklund 

2008:31). Karin Widerberg skriver att observationen helst bör ske före intervjun, 

eftersom den intervjuade annars kan känna sig styrd efter samtalet (Widerberg 2010:17, 

129). Därför intervjuade jag läraren efter observationstillfället.  

Jag gjorde en teorigenererande observationsstudie som, enligt Eva Hammar 

Chiriac och Charlotta Einarsson, innebär att observationen utgår från empirin och 
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därmed lyfter fram nya kunskaper (2013:29). Observationen hade en hög grad av 

struktur, som innebär att jag visste vad jag skulle fokusera på och utgick från mina 

forskningsfrågor. Mitt observationsschema var uppbyggt utifrån handlingar och 

beteenden hos läraren för att få en inblick i hur aktiviteten gick till (se Bilaga 2). Utöver 

observationsschemat hade jag även ett dokument med tomma rader, där fria 

anteckningar kunde noteras.  

3.2 Metodkritik 

Transkriberingen av intervjuerna består av talspråk och i resultatet sammanfattades det 

till skriftspråk. Det kan ha lett till vissa förändringar och att vissa synteser i språket satts 

samman som egentligen inte ska vara sammansatta.  

En kritisk aspekt angående observation, enligt Fanny Ambjörnsson, är att 

forskaren är en del av den studerade situationen (2004:43). Jag påverkar miljön även om 

jag inte hörs och det är viktigt att ha detta i åtanke vid analys av materialet. Enligt 

Hammar och Einarsson kan en risk vara att observatören har förväntningar om vad som 

kommer att ske (2013:32). Jag försökte därför vara nollställd och objektiv under 

observationen.  

3.3 Material 

Jag har en relation till de intervjuade lärarna sedan tidigare. De har varit mina VFU–

handledare under min lärarutbildning. De arbetar som lågstadielärare i närområdet. I 

studien kallade jag en av lärarna för Marie, hon undervisar just nu i årskurs två. Den 

andra läraren kallade jag Emma och hon undervisar i årskurs tre. Den tredje läraren 

tilldelade jag namnet Lina och hon är lärare i årskurs två. Det var Lina som jag 

observerade. Emma och Lina har arbetat med projektet En läsande klass vid de 

strukturerade boksamtalen. Emma har även arbetat med boksamtal utifrån Chambers 

frågor. Lärarna jobbar på tre olika skolor som befinner sig i samma område. Det består 

av både hus och lägenheter. Det är ett heterogent område där ett flertal olika språk, 

förutom svenska, talas.  

3.3.1 Materialkritik 

En sak som kan påverka resultatet är att jag har en relation med lärarna sedan tidigare. 

Det skapas olika förutsättningar beroende på om jag känner dem eller inte. Detta 

kommer jag att ha i åtanke när jag analyserar mitt material. Skolorna ligger i samma 
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område och även det kan påverka mitt resultat, eftersom skolorna kan arbeta på ett 

liknande arbetssätt utifrån direktiv från kommunen.  

3.4 Genomförande vid intervjuerna 

Jag utgick från de forskningsetiska principerna vid intervjuerna och observationen. 

Samtyckeskravet och informationskravet ingår, som innebär att lärarnas godkännande 

till intervjun krävs och att de berörda i studien informeras om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet 2009). Jag tog kontakt med dem via mail och frågade om de ville vara 

med i studien. De informerades om vad deras deltagande innebar; att de när som helst 

kunde avbryta deltagandet och att det var frivilligt.  

Jag förberedde mig genom att läsa igenom mina intervjufrågor flera gånger innan 

intervjutillfällena. Intervjuerna skedde på lärarnas arbetsplatser, eftersom jag ville att 

lärarna skulle känna sig bekväma. En fördel med att ha intervjuerna på deras 

arbetsplatser är att jag som intervjuare får ett helhetsintryck av läraren. En nackdel är att 

lärarna kan känna sig stressade för att de har lite tid och helst vill komma därifrån 

(Widerberg 2002:106–107).  

Under intervjuerna använde jag mig av inspelning. Fördelen är att tonfall spelas in 

och att jag inte behöver vara upptagen med att anteckna vad informanten säger, utan 

istället kan iaktta den intervjuade när hen svarar på frågorna (Trost 2010:74–75). Trost 

skriver att en nackdel med inspelning är att mimik och kroppsspråk inte fångas upp 

(2010:74–75). Därför var jag uppmärksam på gestiken under intervjuerna.  

Alla tre intervjuer skedde på eftermiddagen. Intervjuerna med Marie och Emma 

tog ungefär trettio minuter var, medan intervjun med Lina tog ungefär femtio minuter. 

Under alla intervjutillfällena var det lugnt, de utfördes i ett grupprum och därför 

undveks störande ljud. Lina utvecklade sina svar lite mer, vilket ledde till att jag ställde 

några extra följdfrågor till henne som jag inte gjorde till de två andra informanterna. Jag 

märkte att alla tre informanter uppfattade fråga 4 i intervjuguiden (se bilaga 1) 

annorlunda än vad jag hade tänkt. Min tanke var att de skulle definiera vad högläsning 

är men de berättade istället vad de tyckte om högläsning. Däremot framgick det senare 

under intervjuerna vad högläsning innebär för dem. 

När ljudinspelningarna var insamlade transkriberade jag materialet. Fördelen med 

att skriva ner allt som sägs är att jag kan analysera språk, uttryck och tystnaden som 

uppstår. I det transkriberade materialet letade jag efter likheter och skillnader för att 

finna mönster, som jag sedan kategoriserade.  
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Jag utgick ifrån konfidentialitetskravet när jag redovisade resultatet, vilket innebär 

att de intervjuade ska vara anonyma. Jag var därför i resultatet sparsam med att skriva 

direkta citat, jag skrev som sagt om citaten från tal– till skriftspråk. Om exakta citat 

används kan det avslöja vem den intervjuade är (Trost 2010:127). Studiens 

tillförlitlighet ökar om citat finns med i resultatet. Materialet användes enbart till denna 

studie. Efter att inspelningarna transkriberades och analyserades raderade jag materialet, 

eftersom det är under sekretess.  

3.5 Genomförande vid observationen 

Jag kontaktade först en av lärarna som jag intervjuade och frågade om jag kunde vara 

med och observera vid ett högläsningstillfälle. När jag fick ett godkännande av henne 

skickade jag ut ett brev till elevernas vårdnadshavare för att få ett godkännande till att 

observera deras barn.  

Innan observationen började berättade jag för eleverna vad min avsikt var med 

observationen. Observationen var i halvklass med nio elever. Jag var inte deltagande, 

utan satt längst bak i klassrummet, med anledning av att inte väcka uppmärksamhet.  

När observationen var färdig skrev jag ner mina anteckningar direkt när jag 

fortfarande hade det i minnet. Därefter jämförde jag observationen med materialet från 

intervjuerna för att finna likheter och skillnader. 

3.6 Urval och avgränsningar 

Ett alternativ hade kunnat vara att göra en gruppintervju för att spara tid. Fördelen är att 

en interaktion i gruppen kan uppstå och det kan bli lättare att få reda på individens 

åsikter, genom att utveckling till idéer uppmuntras. Nackdelen är att det kan leda till att 

enbart vissa informanter svarar och att de blyga tar ett steg tillbaka. Det kan även leda 

till att de intervjuade svarar som de tror anses ”lämpligt” och att de påverkar varandra. 

Om åsikter ska undersökas menar Trost att gruppintervju inte ska användas (2010:43–

44).  

När jag valde mitt material gjorde jag ett strategiskt urval. Vid urval av materialet 

är variation bra (Trost 2010:141) och därför valde jag lärare som arbetar på olika skolor. 

Olika skolor kan ha olika arbetssätt och därför förväntade jag mig en variation. 

En frågeställning i studien hade kunnat vara hur lärare arbetar med högläsning 

med elever som har koncentrationssvårigheter, om de använder sig av en annan metod 

med dessa elever. Men för att studien inte skulle bli allt för omfattande valde jag att inte 

fokusera på detta.  
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4 Resultat 
I det här kapitlet redogörs resultatet som framkommit under min analys av intervjuerna 

och observationen. Resultatet är uppdelat i underrubriker som belyser lärarnas 

föreställningar om högläsning, hur de arbetar och vilka motiv de har till högläsningen. 

De intervjuade lärarna har arbetat olika länge inom yrket och arbetar på olika 

skolor. Alla tre är legitimerade lärare. Marie har arbetat 6 år som lärare, Emma i 42 år, 

medan Lina har arbetat i 10 år inom yrket.  

4.1 Lärarnas föreställningar om högläsning 

Alla tre lärarna har positiva föreställningar om högläsning. Två av lärarna ser det som 

både ett tillfälle för inlärning, men även för avkoppling. Medan en av lärarna endast ser 

det som ett tillfälle för en mysig stund. Det är vanligt att lärare använder högläsning 

som en form av avkoppling. Det visar bland annat Worthy et al. i sin studie (2012:308). 

Lina anser att dessa stunder bygger relationer och ett förtroende mellan elev och lärare. 

Men även mellan barnen: ”Jag tror att det gynnar relationen i klassrummet mellan mig 

och barnen, men också mellan barnen. Man skrattar tillsammans åt saker som är roliga 

eller om man tycker berättelsen är läskig” (Lina 2015). Lina sätter stort värde på 

relationer som kan utvecklas genom högläsningen. Att högläsning kan skapa relationer 

bekräftas av tidigare studier; Körling menar att högläsningsstunden är ett bra tillfälle för 

att utveckla en gemenskap i klassen (2012:21).  

Marie anser att högläsningen är en spännande aktivitet, eftersom många tankar 

och idéer kan väckas hos eleverna. Emmas föreställning om högläsning är att det har 

förändrats mycket över tid, eftersom hon har varit länge i yrket har hon fått se den 

utvecklingen: ”Förut läste man en bok, man ställde lite frågor, man pratade om den och 

barnen fick rita. Men nu tycker jag att vi jobbar mycket mer medvetet med högläsning, 

med språket och specifika frågor, från exempelvis Chambers” (Emma 2015). Emma 

menar att lärarna idag har en större medvetenhet med aktiviteten jämfört med när hon 

började arbeta som lärare. Lina och Emma har delat upp högläsningstillfällena, dels som 

ett tillfälle för avkoppling och dels som ett tillfälle för en strukturerad 

undervisningsstund, som de särskiljer. Emma och Lina använder sig av boksamtal och 

projektet En läsande klass (Se bilaga 5). De anser att barnen både behöver en stund för 

avkoppling men även en stund för diskussioner. Marie använder sig endast av 

högläsning som en stund för avkoppling, däremot kan diskussioner även få plats vid 

dessa tillfällen, fast inte till lika stor del. 
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Lärarna ser olika fördelar med högläsningen som en aktivitet. Marie lyfter 

aspekten om att eleverna får uppleva en mysig stund och att ett lugn hos eleverna 

skapas. Alla tre lärarna anser att eleverna får ta del av en gemensam läsupplevelse. 

Emma förklarar: ”Fördelarna är att alla får samma läsupplevelse. Då spelar det ingen 

roll hur duktig man är på att läsa” (Emma 2015). Oavsett om eleverna har kommit långt 

i sin egen läsprocess eller inte är de i samma situation vid högläsningsstunderna, vilket 

gör att alla kan njuta av det. Läsupplevelsen som högläsningen ger bekräftas av tidigare 

studier. Jönsson belyser värdet av att barnen får ta del av en gemensam läsupplevelse. 

Om barnen ännu inte kan läsa kan de ändå diskutera och vara en del av gemenskapen 

(2007:9). Chambers belyser även att barnen kan känna sig trygga genom att delta i 

högläsningstillfällen (2011:71). 

Lärarna ser inga nackdelar med högläsning, utan de anser att dessa stunder är 

värdefulla att ta vara på. Men om det skulle finnas någon nackdel förklarar Emma att 

det i sådana fall skulle vara att eleverna inte får träna på sin egen lästräning. Lina anser 

att det till en början kan vara problematiskt att skapa en atmosfär som fungerar vid 

högläsningsstunderna, innan eleverna är vana vid det. Barnen måste vänja sig vid att 

kunna fokusera och koncentrera sig och sitta stilla på sin stol och bara lyssna. Det kan 

vara svårt om barnen inte är vana vid det och därför menar hon att det är något gruppen 

får öva på. Men eftersom hon anser att det är en viktig del i undervisningen får det ta 

den tid det tar.  

4.2 Lärarnas förberedelser inför högläsningsstunden 

Två av lärarna skiljer som sagt på högläsningstillfällena som en strukturerad 

undervisningsstund och som en stund för avkoppling. Det sker därför olika 

förberedelser inför högläsningstillfället. När högläsningen är ett strukturerat 

undervisningstillfälle förbereder sig Emma ibland med att läsa boken innan tillfället och 

planera vilka frågor som hon kan ställa till eleverna. Vid de planerade 

högläsningstillfällena använder hon sig av Chambers frågor, som bland annat är: ”Har 

du upplevt något liknande? Har du läst några andra texter som liknar den här? Har något 

liknande i texten hänt dig?”. Att ha öppna frågor är något som tidigare forskare 

rekommenderar. Jönsson skriver att det är att föredra, annars kan det leda till att barnen 

försöker svara som de tror att läraren anser som ”rätt” (2007:10). Emma arbetar utifrån 

ett sätt som Mellgren och Gustafsson anser att lärare bör arbeta vid förberedelser för 
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högläsningstillfällen. De anser att läraren bör ha ett pedagogiskt tillvägagångssätt med 

högläsningsböckerna och att frågor om boken är förberedda (2009:155).  

När Emma och Lina arbetar med högläsning som ett strukturerat 

undervisningstillfälle börjar de med att visa bokens framsida och diskutera med 

eleverna om vad de tror att boken kommer handla om. På detta arbetssätt arbetar de 

mycket med under En läsande klass. Emma förklarar att de diskuterar bilden och titeln 

på boken, paratexten, för att de lättare ska kunna förstå bokens innehåll. Hon menar att 

text och bild hör ihop. Förutsägelser över textens innehåll innan läsningen börjar arbetar 

Lina med både under En läsande klass och ibland vid högläsningstillfällena som är till 

för avkoppling. Anledningen till att de har diskussioner om boken innan läsningen är för 

att barnen ska utveckla en förförståelse av innehållet. De anser att barnen får en djupare 

förståelse av det lästa. Att ha diskussioner om bokens innehåll innan läsningen börjar 

får stöd i tidigare studier. Lundberg förklarar att dessa förutsägelser om boken utvecklar 

barnens medvetenhet om texten (2006:42–43).  

Vid högläsning som en stund för avkoppling börjar Lina med att prata gott om den 

nya boken som hon ska högläsa. Hennes anledning till det är för att skapa ett intresse för 

boken hos eleverna. Redan från början får de en inställning till att boken kommer vara 

bra, vilket skapar en förväntan hos dem. Eleverna blir därmed intresserade och ivriga till 

att högläsningen ska börja. Att skapa positiva förväntningar om högläsningsboken är 

något som tidigare forskare rekommenderar. Damber et al. menar att engagemanget som 

kan skapas genom detta arbete utvecklar en lyhördhet hos barnen och det är viktigt för 

att aktiviteten ska fungera (2013:79). 

Samtliga lärare uppger att de läser baksidan av en ny högläsningsbok för att 

introducera den. När högläsningen är en avkopplingsstund brukar både Marie och 

Emma fråga eleverna om vad som har hänt tidigare i boken, med anledning av att 

eleverna kan ha glömt och därför behöver få det repeterat igen. Men Marie menar att det 

även kan vara för att barnen får öva på att återberätta: ”För då blir det att de får lära sig 

att återberätta och faktiskt komma ihåg, att det är fokus på: `Ja men vad är det som har 

hänt?`. Så att det inte blir: `Ja men nu läser vi, nu lyssnade vi på denna’ och så släpper 

de det, utan att de ändå ska ha boken i sig, att det är levande” (Marie 2015). Hon menar 

att det är viktigt att boken får en innebörd för eleverna och det utvecklar en större 

medvetenhet för bokens innehåll.  

Marie som enbart använder sig av högläsning som en avkopplingsstund förbereder 

sig inte på något sätt innan, förutom att välja högläsningsbok. Att välja bok som 
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förberedelse gör alla tre lärarna. Detta skiljer sig från pedagogerna på förskolan i 

Dambers et al. studie, där de låter barnen välja bok och de själva inte har läst igenom 

den innan högläsningsstunden. Däremot ser pedagogerna i Dambers et al. studie endast 

högläsningstillfället som ett vilotillfälle och har en vag tro om att barnens språk– och 

begreppsutveckling kan förbättras vid dessa tillfällen (2012:47). Marie tycker att böcker 

som ingår i en serie är bra att ha som högläsningsböcker. I klassen har de läst en 

bokserie som handlar om kärleksintriger. Hennes syfte med att välja serier är för att 

barnen ska bli förväntansfulla inför nästa bok. Syftet med just kärleksintriger som ämne 

beror på att barnen är i en ålder då kärlek börjar dyka upp i deras tankar och att 

böckerna kan användas till ”vardagsproblem”: 

[…] vi har läst en serie nu i fem böcker och de handlade om lite kärleksintriger […] det 

börjar med lite sådant nu och då vill man läsa om det för att det inte ska bli pinsamt, utan att 

det är okej, att man får tycka om någon och man får prata om pussas och sådant, att man vill 

neutralisera och det kan man göra väldigt mycket med högläsning tycker jag. Att man kan 

använda skönlitteratur till vardagsproblem. (Marie 2015) 

Hon använder böcker för att beröra elevernas vardag. Det kan även vara tyngre ämnen 

som exempelvis skilsmässa som en del barn kan relatera till. Om eleverna har upplevt 

något jobbigt kan därför böcker vara en bra utgångspunkt att arbeta med.  

Likaså Lina har ett syfte vid val av bok. Hon vill att boken ska belysa känslor och 

sociala relationer. Hon väljer även böcker som är spännande. Hennes 

favorithögläsningsböcker är bokserien Häxorna, skrivna av Roald Dahl. Böckerna 

handlar om en pojke som försöker ta reda på vilka häxorna är. Anledningen till att dessa 

är hennes favorithögläsningsböcker är för att hon anser att dessa böcker är roliga att läsa 

högt. De bör läsas med inlevelse, alltså blir det en slags teater vid den stunden. Lina har 

även läst bokserien Sandvargen med sina elever, som är skrivna av Åsa Lind. Böckerna 

handlar om en pojke som träffar en Sandvarg som kan allt om världen. Lina menar att 

det är böcker som berör många jobbiga ämnen, som exempelvis död och orättvisor. De 

handlar om livets frågor som alla människor har inom sig men däremot belyses det på 

ett lättsamt sätt. Hon anser att de böckerna är bra till att få igång diskussioner. Det är bra 

att ha en variation på böckerna som belyser olika ämnen.  

Emmas syfte vid val av bok är att barnen ska utveckla ett lärande med hjälp av 

boken. Hon vill att de exempelvis ska få ta del av en annan tid eller miljö. Hon har 

bland annat läst Den magiska kappan, skriven av Katarina Genar, som belyser hur det 

var förr. Boken handlar om en flicka som får en begagnad röd kappan och sedan börjar 

märkliga saker att hända.  
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Alla tre lärarna har alltså ett syfte med val av högläsningsbok. De låter ibland 

eleverna vara med och påverka val av bok. Marie och Emma har innan dessa val själva 

valt ut ungefär tre böcker och av de tre får eleverna sedan rösta om vilken de vill ha som 

högläsningsbok. Lina låter barnen välja mer fritt. Hon anser att om barnen har fått ett 

intresse för böcker är det viktigt att låta dem påverka valet av bok. Likaså att de får 

känna sig delaktiga och att deras åsikter är betydelsefulla. Lina menar att det främst är 

ämnet som styr valet av bok. Om hon hinner brukar hon bläddra igenom boken innan 

för att få en uppfattning om den och om den är en relevant som högläsningsbok. En 

genomläsning av boken innan den högläses är något som Marie och Lina i denna studie 

inte brukar hinna göra. 

Lärarna utgår till viss del från mångfaldsperspektivet när de väljer böcker. Marie 

och Lina väljer böcker utifrån genus, eftersom de vill att böckerna ska spegla samhället 

som vi lever i och få fram budskapet om att alla är olika. Lina väljer även böcker som 

berör klass, det vill säga att alla människor har olika förutsättningar. Hon vill belysa hur 

människor kan ha det hemma. Emma fokuserar mer på etnicitet, eftersom många barn 

på hennes skola kommer från olika länder och därför försöker hon välja böcker som 

utgår från det perspektivet.  

Vid intervjuerna framkom det inte huruvida lärarna högläser faktaböcker eller ej. 

Kraemer anser att även dessa typer av böcker bör högläsas för eleverna, eftersom de ska 

bli förberedda för dessa typer av texter vid den egna läsningen i mellanstadiet. Om 

eleverna blir invanda med sådana texter blir det inte en lika stor utmaning när de väl 

möter dem (2012:165–166).  

4.3 Lärarnas genomförande av högläsningsstunden 

Lärarna har högläsning som ett avkopplingstillfälle ungefär fyra gånger i veckan, Lina 

har tre gånger, Emma har fyra gånger, medan Marie läser högst fem gånger i veckan. 

Alla lärarna läser ungefär femton minuter vid varje tillfälle. Två av lärarna anser att de 

stunderna är tillräckliga, medan Lina som läser tre gånger i veckan anser att 

högläsningen hade kunnat få en större plats i undervisningen. Hon menar att tiden nu 

mer läggs på elevernas individuella lästräning. Hon säger att det beror på tidspressen i 

skolan. Men Chambers skriver att högläsningen är en så pass viktig del i undervisningen 

och därför anser han att den bör få utrymme minst en gång varje dag (2011:64). 

Lärarnas högläsningstillfällen som är till för avkoppling sker oftast på 

förmiddagen under barnens fruktstund, men kan även ske på eftermiddagen för Emma 
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och Marie. Emma förklarar att det är på grund av att stunderna lugnar ner eleverna och 

därför kan det vara ett bra avslut på dagen. Att ha en högläsningsstund på dagen för att 

skapa ett lugn hos eleverna är vanligt hos många pedagoger, som även visades i 

Simonssons studie (2004:98–104,174). Damber et al. skriver att högläsningen måste ske 

när eleverna är pigga och fokuserade, med anledning av att eleverna ska kunna ta in 

innehållet (2013:82). På eftermiddagarna är barnen ofta trötta och det kan leda till dålig 

koncentration. Eleverna sitter på sina vanliga platser under högläsningen. Marie och 

Lina har den placeringen med anledning av att barnen kan ha svårt att sitta still om de 

sitter på golvet. Denna placering använder alla tre lärarna. Däremot menar Emma att när 

barnen är yngre kan läraren få bättre kontakt med dem om de sitter närmre varandra på 

golvet.  

Det finns både likheter och skillnader mellan lärarnas arbetssätt, beroende på 

vilket syfte de har med lektionen; om det är en stund för avkoppling eller en stund för 

lärande. Vid båda aktiviteterna brukar alla tre lärarna samtala om bokens innehåll under 

läsningen, fast omfattningen av dessa samtal skiljer sig. Vid de strukturerade 

undervisningstillfällena förespråkar de två lärarna att ha en dialog med eleverna under 

högläsningens gång. Vid dessa tillfällen är det inte den lugna stunden som är i fokus, 

utan det är samtalen. Emma och Lina som arbetar med det förklarar att djupet i boken 

analyseras och de arbetar med en bit text i taget. De ställer öppna frågor med kopplingar 

till elevernas egna erfarenheter, om de till exempel har upplevt något liknande. De kan 

ställa frågor som: ”Vad skulle du göra om det hände dig? Har du sett något liknande?” 

De låter även eleverna berätta om de har upplevt något liknande som hänt i berättelsen. 

Emma anser att barnen får en ökad förståelse av texten genom att koppla den till sig 

själva. Att barnens förståelse ökar genom att koppla textens innehåll till sig själv 

bekräftas även av tidigare studier; Jönsson menar att förståelsen av innehållet i texten 

främjas genom att dra paralleller till sig själv (2007:89). 

Emma brukar, vid arbetet med En läsande klass, mitt i texten avbryta för 

diskussion om vad eleverna tror kommer hända längre fram i berättelsen. Hon menar att 

eleverna även genom detta arbetssätt får en djupare förståelse av innehållet i boken. 

Emma har ibland även diskussioner under högläsningen när det är till för avkoppling. 

De hade diskussioner när de exempelvis läste boken Den magiska kappan som bland 

annat belyser hur det var för hundra år sedan: ”Då bröt vi och diskuterade om hur det 

var då. Det var fattigt i Sverige och alla hade inte mat, det fanns en sjukdom som hette 

TBC” (Emma 2015). Vid sådana tillfällen kan diskussioner ske mitt i läsningen. Emma 
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föredrar lektioner där barnen får ta del av kunskaper, som i detta fall vår historia. Att 

använda böcker till att ge barnen kunskaper om olika ämnen stöds av tidigare forskning; 

Körling anser att detta motiv bör finnas för högläsningen (2012:18).  

Vid högläsningen, oavsett syfte, brukar lärarna uppmuntra till diskussion om 

karaktärerna i berättelsen. Frågor som ställs till eleverna kan vara hur de tror att 

karaktärerna mår eller varför de handlar på ett specifikt sätt. Lina förklarar att det är 

något hon arbetar med mycket i sin klass. Exempel på en fråga till barnen kan vara: 

”Hur känns det när någon gör så mot mig?”.  

Även Marie som endast ser högläsningen som en stund för avkoppling förklarar 

att hon ibland kan avbryta under högläsningen för att ställa frågor och samtala med 

eleverna. Hon tycker att samtalen är givande: ”Barn är ju sådana som associerar 

jättemycket […] Ett samtal som började med högläsningsboken kan sluta med att de 

berättar om att de också varit i USA […] Så det kan verkligen bli jättebra samtal utifrån 

att man läst en bok” (Marie 2015). Men hon är ändå försiktig med att det inte ska bli för 

många avbrott under läsningen. Hon menar att det mest är en stund för eleverna att 

lyssna.  

Om det är en stund för avkoppling är även Lina försiktig med att det inte ska bli 

för många avbrott. Hon har därför de flesta diskussionerna efter högläsningen vid dessa 

tillfällen. Hon förklarar att anledningen till det är: ” […] Jag tror de själva tycker att det 

är lite störigt om vi bryter mycket i. De är rätt bra på att samla på sig saker. De vet att vi 

oftast diskuterar det vi läser och att de ofta sparar sig till det tillfället” (Lina 2015). Hon 

menar att hennes elever inte vill att de ska avbryta mitt i texten och därför sker 

diskussioner efteråt. Hur stämmer detta tankesätt överens med de motiv forskningen 

anser ska ligga till grund för högläsning? Duursma et al., och Chambers menar att 

samtal under högläsningen är viktigt, eftersom förståelsen och barnens språkliga 

förmåga ökar vid dessa tillfällen (2008 & 2011:138). Även Mellgren och Gustafsson 

menar att det är viktigt att det inte sker en envägskommunikation mellan lärare och 

elever. Det bör ske en dialog även under läsningen (2009:155). Det kan även leda till att 

barnen glömmer bort de tankar som samlas under högläsningstillfället. 

Det som är allra vanligast under högläsningen, oavsett tillfälle för avkoppling eller 

strukturerat lärandetillfälle, är att lärarna avbryter under läsningen för att förklara svåra 

ord. Lärarna brukar fråga eleverna vad orden betyder för att få en klarare uppfattning 

om elevernas förståelse av berättelsen. Lina säger: ”[…] Ibland kan jag ju stanna vid ord 

och bara kolla av läget och det är ofta de inte vet vad det är för ord” (Lina 2015). 
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Eftersom det finns många nya ord i skriftspråket som inte finns i talspråket, menar 

Myrberg att det är viktigt att belysa dessa för eleverna (2012). Lina anser att barnen inte 

behöver förstå exakt alla orden, det viktigaste är att de förstår innehållet i ett 

sammanhang.  

För att fånga elevernas uppmärksamhet läser Marie och Lina med inlevelse 

samtidigt som de går runt i klassrummet. De anser att det är viktigt för att en 

läsupplevelse ska skapas hos eleverna. I Worthys et al. studie är det vanligt att lärarna 

läser med inlevelse (2012:308). Högläsning med inlevelse är något som Chambers och 

Kindle menar är viktigt, eftersom barnen får en starkare upplevelse av berättelsen. 

Barnen får även en ökad förståelse av orden genom detta arbetssätt (2011:65–67 & 

2012:67).  

Under högläsningstillfällena som är till för avkoppling brukar lärarna sällan visa 

bilderna i boken. Lina menar att det stör läsningens flyt. Däremot kan Marie ha scannat 

upp bilderna på tavlan som eleverna får titta på samtidigt som hon läser, med anledning 

av att eleverna ska ha något att titta på under tiden. Vid dessa tillfällen sker det inga 

samtal om bilderna. När det däremot är högläsning som ett strukturerat 

undervisningstillfälle använder sig Emma och Lina av bilderna för att analysera dem.  

Under tillfällena som Lina använder sig av En läsande klass brukar hon ha texten 

på tavlan. Hon menar att de tränar på att fokusera på tavlan, vilket kan vara en utmaning 

för många elever. De blir även mer medvetna om vad som händer vid läsningen, genom 

att stanna upp och reflektera.  

4.4 Lärarnas efterarbete  

Alla tre lärarna, oavsett om det är en stund för avkoppling eller ett strukturerat 

lärandetillfälle, brukar ha någon form av diskussion efter högläsningen. Det kan vara 

samma typ av diskussioner som sker under högläsningen. Lina brukar samtala med 

barnen om tunga ämnen och livets stora frågor, som exempelvis döden. Hon tycker att 

man ska diskutera ämnen som är tabu att prata om. Hon menar att en bok kan användas 

som utgångspunkt till det. Vid sådana här tillfällen vet hon att barnen har många frågor 

och därför är det inte hon som ställer dem, utan det är barnen själva. Hon vill heller inte 

ställa frågor eftersom det kan vara känsligt för vissa barn, om exempelvis någon har 

upplevt något liknande. Lina anser att boken är en bra utgångspunkt utan att det ska bli 

för personligt för eleverna.  
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Efter Emmas strukturerade högläsningstillfällen arbetar de med att finna samband 

mellan den höglästa texten med en annan text, om den exempelvis påminner om någon 

de har hört eller läst tidigare. De går även in på djupet i texten om hur de kan förbättra 

den. De tittar på formen och hur de hade kunnat skriva för att läsaren ska lockas till att 

läsa nästa sida. De diskuterar hur författaren kan ha tänkt när hen skrev berättelsen. Att 

arbeta med högläsningsbokens form stöds av tidigare forskning. Körling menar att det 

är ett bra sätt att arbeta efter en högläsningsstund eftersom barnen, enligt LGR 11, 

kritiskt ska kunna granska och bearbeta sina egna texter och därför kan 

högläsningsbokens form diskuteras som en introduktion till detta (2012:49 & 

Skolverket 2011:222). 

För alla tre lärarna kan högläsningen leda till undervisningstillfällen längre fram.  

Marie menar att det kan uppstå frågor som kommer upp efter högläsningen som klassen 

sedan tillsammans undersöker. Lina förklarar att hon ibland kan samtala om en bok som 

hon själv en gång har läst och berätta om kunskapen den gav, som exempelvis om 

berättelsen utspelades i ett annat kan det leda till ett undervisningstillfälle om geografi.  

I Emmas klassrum brukar hon även högläsa när de arbetar med teman, med 

anledning av att de tillsammans ska sammanfatta den lästa texten efteråt. De 

sammanfattar det lästa kapitlet och Emma skriver stödord på tavlan. Barnen får sedan 

skriva en sammanfattande text utifrån stödorden. När Emma och Lina även arbetar med 

En läsande klass sammanfattar de tillsammans den höglästa texten med eleverna. Även 

avkopplingstillfällena kan för Emma och Lina utvecklas till lektioner där barnen får 

träna på att skriva egna texter. I Emmas klassrum brukar eleverna skriva 

personbeskrivningar och välja en person som de ska vara och sedan skriva en egen 

berättelse. Emma och Lina har även arbetat med adjektiv utifrån högläsningsboken. De 

samtalar om bokens form, om den exempelvis innehåller många adjektiv. Eleverna får 

även själva träna på att använda adjektiv i sitt eget skrivande. Här brukar även Lina 

jämföra och koppla texterna till varandra, till exempel jämför hon böcker som innehåller 

många adjektiv med böcker som inte innehåller lika många. Lina förklarar att 

högläsningsböcker är bra att använda på detta sätt: 

Men det är det som är så bra med böcker, det är ganska tacksamt […] om du vill jobba 

djupare med en bok så är det, det enklaste sättet att jobba med, utifrån en bok. Och komma in 

på till exempel adjektiv: `Hur var det i den boken? Lyssna. Märker ni att här har dem fullt 

med adjektiv. Ser ni spöket framför er?` […] Så tacksamt så det finns inte. (Lina 2015) 
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Högläsningsboken kan vara en grund till att arbeta med den språkliga förståelsen, vilket 

är något som tidigare studier förespråkar. Ett av Dambers et al. tre perspektiv som 

högläsningen kan utveckla hos barnen är just den språkliga förståelsen. De anser att det 

är viktigt att ha detta tankesätt vid arbete med högläsning. Lina jämför även böckerna 

med andra medier. Nu högläser hon Kalle och chokladfabriken, skriven av Roald Dahl, 

eftersom det finns en film till den. Efter att de har läst ut boken kommer de att titta på 

filmen för att jämföra dessa två medier. Att jämföra boken med andra texter/medier 

förespråkas av tidigare forskning. Damber et al. anser att koppling till andra texter är ett 

bra sätt att arbeta med högläsningsboken, eftersom det ger barnen en ökad förståelse av 

både form och innehåll i boken (2013:21). 

4.5 Lärarnas motiv till högläsning 

Samtliga lärare anser att högläsningen är en stund för njutning och att barnen ska få ta 

del av en läsupplevelse. Maries och Linas huvudmotiv till högläsningen är att barnen 

ska få en stund för avkoppling. Marie förklarar: ”Jag har inte högläsningen som någon 

direkt undervisningsstund, utan det är mer en koppla–av–stund, att de ska få chans att 

njuta” (Marie 2015). Lina utvecklar resonemanget med att hon även ser det som en 

stund för inlärning. Emma ser mest högläsning som ett tillfälle för inlärning. Hon 

förklarar att hon vill utveckla elevernas språk med hjälp av högläsningen. Alla tre 

lärarna menar att högläsningsstunderna ger barnen ett större ordförråd och att de lär sig 

hur en berättelse är uppbyggd. Däremot är det ingen som går igenom hur en berättelse är 

uppbyggd under just högläsningstillfället. Lärarna medvetandegör berättelsernas 

uppbyggnad vid lektionstillfällen när eleverna arbetar med att skriva egna berättelser. 

Lundberg skriver däremot att just högläsningstillfället kan användas för att belysa 

berättelsers uppbyggnad (2006:41).  

Marie och Lina högläser också för att eleverna ska lära sig att hålla fokus och 

kunna sitta stilla. Pedagogernas motiv i Simonssons studie är också att eleverna ska lära 

sig att hålla fokus (2004:98–104,174). Detta motiv är något som Lundberg anser som 

viktigt (2006:41).  

Alla tre lärarnas motiv till högläsning är att barnen kan skapa ett eget intresse för 

böcker genom att ta del av denna upplevelse, de kan alltså utveckla en läslust. Lina har 

fått denna respons från bland annat en vårdnadshavare till en elev i klassen som har sagt 

att hennes barn har fått ett stort intresse för att läsa på egen hand. Likaså Marie menar 

att barnen utvecklar ett läsintresse genom att ta del av högläsningsstunderna: ”De går 
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och vill låna böcker, vissa blir ju jättesugna och springer till biblioteket på rasten och 

ska låna, och så kommer de tillbaka och visar vilken stor hög […] Så det intresset får 

man ju fram” (Marie 2015). Läsintresse hos barnen kan bidra till att de blir bättre läsare. 

Förutom att bli bättre läsare förklarar Marie och Lina att under högläsningsstunden får 

eleverna uppleva en helt annan värld än sin egen. Lina förklarar: 

[…] Du får uppleva saker som du aldrig kanske skulle få uppleva annars. Du får besöka 

platser som du inte kanske skulle besöka annars. Du får känna känslor som du kanske inte 

skulle känt. Du får insikt i att livet kan vara så mycket annat än det egna livet. Du kan också 

förstå att du inte är ensam om att känna såhär. (Lina 2015) 

Barnen får uppleva en resa till en annan plats. Även detta ger barnen ett intresse för 

böcker, vilket utvecklar deras egen läsutveckling. Detta bekräftas i tidigare studier; 

Chambers menar att högläsningen ger barnen en läsupplevelse som utvecklas till ett 

intresse av att även läsa på egen hand (2011:62).  

Alla lärarna vill medvetandegöra för barnen att de kan lära sig mycket genom 

böcker. Emma menar att hon kan förklara mer om hur det var förr genom högläsningen 

än om barnen skulle läsa om det på egen hand utan att frågor ställs. Hon anser även att 

barnen utvecklar sin fantasi och lär sig att se ”mellan raderna” vid 

högläsningsstunderna. 

Samtliga lärare är eniga om att samtal under högläsningstillfällena utvecklar 

elevernas förståelse av bokens innehåll. Under samtalen brukar de som sagt 

uppmärksamma känslor genom att de bland annat diskuterar karaktärernas liv. Lärarna 

förklarar att barnen utvecklar sin empati genom att ta del av andras berättelser. Att ha 

diskussioner om karaktärers känslor anser även tidigare forskare är viktigt. Duursma et 

al. menar att diskussioner om karaktärerna bör vara i fokus. Genom att diskutera om hur 

de kan må skapar barnen en förståelse för andras känslor (2008).  

4.6 Resultat från observationen 

Lina började med att presentera en bok som de ska ha vid högläsningsstunderna längre 

fram (Häxorna). Hon hade den uppställd på ett bord som eleverna kunde se. Jag fick 

känslan av att hon ville bygga upp en förväntning om boken genom att prata gott om 

den. Vid observationstillfället högläste hon boken Kalle och chokladfabriken. 

Hon läste med inlevelse samtidigt som hon gick runt och sökte ögonkontakt med 

eleverna. Inga bilder visades, förmodligen på grund av att kapitlet endast innehöll en 

liten bild nere i hörnet på en sida. Hon frågade en gång vad ordet yngling betyder, vilket 

en elev svarade på efter att ha räckt upp handen. Eleverna tittade ibland bort men hade 
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mestadels ögonkontakt med läraren, vilket jag tolkar som att de var uppmärksamma. En 

elev var på väg att ställa en fråga om bokens innehåll, men läraren ignorerade och 

fortsatte att läsa. Att inte svara eller att ge korta svar tillbaka på elevernas frågor är 

något som även är vanligt förekommande hos pedagogerna i Jönssons studie (2007:68–

69). 

Efter högläsningen frågade en elev rätt ut om vad nästa kapitel heter, vilket 

läraren svarade på. Hon uppmanade eleverna till att titta i boken om de har lust vid ett 

annat tillfälle och hon sade att innehållet är bra och att boken är vacker att titta på. Efter 

högläsningsstunden ville en annan elev berätta om vad som händer i filmen (som är 

baserad på boken), men det ville inte läraren att han skulle göra för att inte avslöja de 

framtida händelserna i boken. Hela högläsningsstunden tog ungefär femton minuter. 

En kort sammanfattning av observationen är att läraren först skapade en 

förväntning om boken (i detta fall nästa högläsningsbok), som även intervjun med 

denna lärare bekräftar att hon brukar göra. Under högläsningen avbröt hon endast en 

gång för att förklara ett ord som hon inte visste om eleverna förstod. Eleverna 

uppmuntrades inte till att samtala om bokens innehåll. De hade inte heller något samtal 

om boken efter högläsningsstunden. Hon uppmuntrade däremot eleverna till att titta i 

boken. Min slutsats efter observationen är att denna högläsningsstund visade sig vara ett 

tillfälle för avkoppling, eftersom inga samtal skedde.  

5 Diskussion 
I detta kapitel kommer en övergripande diskussion att föras om lärarnas föreställningar 

om högläsning, hur de arbetar och vilka motiv de har till högläsningen. Koppling till 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kommer även att göras. Avslutningsvis 

presenteras slutsatser som innehåller egna tankar och åsikter i förhållande till resultat 

och tidigare forskning. 

Lärarna har positiva föreställningar om högläsning. De anser att 

högläsningstillfällena skapar gemenskap i klassrummet genom att alla får ta del av 

samma läsupplevelse. Två av dem har delat upp högläsningstillfällena, dels i en stund 

för avkoppling och dels i ett strukturerat lärandetillfälle. Observationstillfället visade sig 

vara en stund för avkoppling, eftersom när en elev kom med en kommentar ignorerade 

läraren detta genom att fortsätta att läsa. Detta tolkar jag som att läraren ville att det 

skulle vara en tyst och lugn stund. Pettersson, som skrivit handledningen till projektet 

En läsande klass, menar att lärarna bör skilja på högläsning som en skön upplevelse och 
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som strategilektion (Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 2014). Däremot menar 

Rosenblatt att det, vid läsning av skönlitteratur, skapas mening av texten genom att 

integrera samtal med tillfällen för njutning (2002:33–34). Därför bör lärarna inte dela 

upp högläsning i avkoppling och i strategilektioner. Det kan leda till att 

skönlitteraturens mångtydighet går förlorad, eftersom strategilektionerna enbart är 

inriktad på den efferenta läsarten. Rosenblatt skriver att efferent och estetisk läsart är 

förenade med varandra. Genom att kombinera samtalen med tillfällen för njutning 

utvecklas en större förståelse hos barnen (Ibid). Det här är också i linje med Mellgren 

och Gustafsson, som skriver att samtal under högläsningen även är ett sätt för läraren att 

ta reda på om barnen förstår (2009:183). Det kan även bidra till olika tolkningar 

beroende på sammanhanget i samtalen och barnen behöver få en medvetenhet om att 

alla kan tänka olika (Simonsson 2004:59–60). Emma anser att lärarna idag ändå har en 

större medvetenhet om högläsningens betydelse och hon anser att språket bör vara i 

fokus. En fråga som kan ställas är varför lärarna inte samtalar även under 

avkopplingstillfällena om denna medvetenhet finns.  

Enda nackdelen som en av lärarna ser med högläsning är att det tar tid från 

elevernas egen lästräning. En annan av lärarna ger ibland tid åt elevernas egen 

lästräning under dessa tillfällen. Det kan vara en utmaning att finna en balans mellan 

högläsningen och elevernas egna läsning. Detta är något som tidigare forskare inte 

verkar beakta. De skriver enbart att högläsning är en viktig del i undervisningen 

eftersom elevernas kunskaper utvecklas. Körling skriver att det är viktigt att fortsätta att 

läsa för barnen även när de kan läsa själva. Genom att diskutera böckerna utvecklas 

barnens kritiska tänkande och de får en ökad förståelse för sig själva och omvärlden 

(2012:6,21,24). 

Barnen är i den åldern där de möter saker i vardagen som de tidigare inte har mött. 

Lärarna förbereder sig med att välja böcker som berör ämnen i barnens vardag. Detta 

tankesätt vid val av böcker rekommenderar tidigare forskning. Myrberg skriver att 

läraren bör välja böcker som barnen kan relatera till (2012). Enligt Mellgren, 

Gustafsson och Norlin är det viktigt att inte glömma böcker som innehåller rika 

tolkningsmöjligheter, eftersom det kan starta diskussioner som formar elevernas 

identitet och värderingar (2009:180, 2013:125–126). Skolan har även som uppdrag att: ” 

[…] aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig 
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handling” (Skolverket 2011:12). Genom att välja böcker som uppmuntrar till 

diskussioner om värderingar arbetar lärarna mot detta mål.  

Innan högläsningen börjar brukar två av lärarna fråga eleverna vad de tror att 

boken kommer att handla om genom att visa titel och framsida. Det gör de för att 

eleverna ska få en förförståelse av bokens innehåll. En av lärarna brukar även bygga 

upp förväntningar om boken. Det är något som jag anser att alla lärare borde göra, 

eftersom det kan motivera eleverna inför högläsningsstunderna. Engagemang kan även 

byggas genom att eleverna får vara med och välja bok. Det får eleverna ibland göra hos 

samtliga lärare. En av lärarna förklarar att eleverna blir mer motiverade och känner att 

deras åsikt har en betydelse. Att låta eleverna vara med vid valet av bok förespråkar 

tidigare studier. Chambers menar att det kan bli en positiv upplevelse för barnen genom 

att de är delaktiga vid bokvalet. Men han anser att det är viktigt att läraren innan 

högläsningen har läst igenom boken för att förhindra att ”olämpligt innehåll” dyker upp. 

Genom att ha läst igenom boken innan högläsningstillfället läser läraren även boken 

bättre (2011:72–74,203). Däremot framkommer det under två av intervjuerna att det 

finns viss tidspress för lärarna, vilket kan leda till att de inte alltid hinner läsa igenom 

böckerna innan högläsningstillfällena. Eftersom dessa två lärare förespråkar inlevelse 

vid högläsning är det ännu viktigare att ha läst boken i förväg. Jag anser att den tiden 

bör prioriteras, eftersom det är viktigt att lärarna är förberedda inför alla sina lektioner, 

inklusive högläsningstillfällena. 

Två av lärarna vill som sagt inte ha för mycket avbrott under högläsningen. Men 

ibland sker avbrott i form av samtal och dessa brukar bland annat beröra känslor, som 

utvecklar barnens empati. Samtalen kan även innehålla kunskap om fakta om hur det 

exempelvis var förr i tiden, och om existentiella frågor som exempelvis döden. Lärarna 

menar att böcker är bra att använda sig av för att diskutera sådana ämnen. Genom att 

samtala om dessa ämnen strävar de mot styrdokumentens mål: ”Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 

känner och tänker” (Skolverket 2011:222). Genom att diskutera böcker som berör andra 

karaktärers känslor och diskutera djupa frågor om exempelvis döden utvecklas 

elevernas tankar och de formar sig en egen identitet.  

När lärarna tillsammans med eleverna diskuterar böckernas innehåll låter de 

barnen koppla det till sig själva men även till andra texter om de har läst något liknande 

tidigare. Det gör de för att barnen ska utveckla en större förståelse av innehållet. Detta 

arbetssätt kan kopplas till Dambers et al. tre perspektiv: språklig, kognitiv och social 
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utveckling. Genom att låta barnen diskutera innehållet i böckerna utvecklar de sitt språk. 

De diskuterar ämnen som påverkar barnens kognitiva utveckling, men även deras 

sociala utveckling (2013:11–14). Genom att koppla berättelsens innehåll till sig själva 

utvecklar barnen inte endast en förståelse av textens innehåll. Rosenblatt betonar att det 

är läsaren som är skaparen av texten. Hon menar att text och läsare tillsammans behöver 

skapa en mening och att det måste ske en interaktion mellan dessa två. Det är viktigt att 

eleverna utvecklar en förståelse för vad texten skapar för mening, och inte att enbart 

förstå innehållet och det språkliga i texten (2002:94–95). Genom att lärarna i denna 

studie arbetar på sätt där eleverna får diskutera textens innehåll och koppla den till sig 

själva blir de medskapande av texten. Genom att även läsa/se ”mellan raderna” 

uppmuntras eleverna till att  förstå vad textens mening innebär för dem.   

En av lärarna brukar ibland visa den höglästa texten på tavlan samtidigt som hon 

läser. Hennes motiv till det är att eleverna tränar på att fokusera men också att de blir 

medvetna vad som händer vid läsningen. Tidigare forskning belyser att det ska 

uppmuntras; Chambers skriver att elever som framförallt är nybörjarläsare brukar vilja 

se texten samtidigt som läraren högläser. Körling förklarar även att det utvecklar 

elevernas läsförmåga genom att följa med i texten (2011:72 & 2012:31). En fråga som 

kan väckas är om elever som har svenska som andraspråk kan ha nytta av att se texten 

framför sig och detta är något som jag anser att lärarna borde ha i åtanke. Under 

intervjuerna framkommer det inte att lärarna reflekterar om att detta arbetssätt är något 

som kan främja elever som har svenska som andraspråk. Jag anser att det är bra att låta 

eleverna ha texten framför sig samtidigt som läraren högläser, eftersom eleverna 

samtidigt utvecklar sin språkliga förmåga. Det är extra viktigt med elever som har 

svenska som andra språk. 

Det gemensamma för lärarna är att svåra ord förklaras under högläsningens gång. 

Observationen visade även att läraren förklarade ett ord under högläsningen. Damber et 

al. menar att belysning av orden bör ske, men att det måste föras ett samtal om dem för 

att en tillräcklig förståelse ska utvecklas (2013:21). Rosenblatt menar att det inte är 

förrän orden sätts i en kontext som eleverna utvecklar en förståelse av dem (2002:94–

95). Därför är det viktigt att inte enbart förklara vad de betyder, utan även låta eleverna 

samtala om orden för att de ska kunna förstå dem i ett sammanhang. 

En fråga är om bilderna i boken ska visas. Lärarna varierar beroende på vilket 

syfte de har med högläsningsstunden. Under observationstillfället visades inga bilder. 

Lärarna nämner inget om att de högläser bilderböcker. Utifrån intervjuerna och 
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observationen framgår det att det endast är kapitelböcker som högläses. En fråga är 

varför inte bilderböcker högläses. Utifrån Chambers resonemang kan barnen se andra 

tolkningar i bilden. Bilder är ett medel som kan öppna upp för många diskussioner. 

Chambers anser att bilderna bör visas och diskuteras, eftersom de kan komplettera 

texten men även förtydliga den. Barnen kan även se andra tolkningsmöjligheter som 

bilden kan visa (2011:65–67). Däremot skriver Nodelman, enligt Simonsson, att 

bilderna kan utgöra ett hinder för barnen till att skapa egna föreställningsvärldar 

(2014:61–62). Utifrån dessa resonemang anser jag att lärarna bör ha en variation.  

Högläsningsstunderna brukar leda vidare till undervisningstillfällen längre fram, 

som exempelvis skrivuppgifter. Jag anser att högläsningsstunden kan vara en 

utgångspunkt till att arbeta vidare med elevernas skriftspråk. Körling skriver att barnen 

blir medvetna om att språket består av både tal– och skriftspråk genom att läraren 

högläser texter (2012:5–6). Vid boksamtal möts dessa diskurser och läraren kan 

utveckla denna medvetenhet hos barnen. Färdigheten i skriftspråket kan övas upp via 

muntliga samtal. Damber et al. menar att barnen måste samtala om skriftspråket för att 

en förståelse ska utvecklas (2013:21). Under intervjuerna framkommer det inte om 

lärarna samtalar under högläsningen för att jämföra skrift– med talspråk.  

Två av lärarna brukar låta eleverna sammanfatta det lästa efter 

högläsningsstunden. Detta är något som grundarna för En Läsande klass förespråkar, 

eftersom det ger en ökad förståelse av innehållet (Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 

2014). Däremot menar Rosenblatt att istället för sammanfattning bör det ske 

reflektioner över innehållet. Samtalet ska inte vara styrt av någon, utan eleverna ska 

själva komma fram till sin egen betydelse av texten. Hon menar att det utvecklar 

barnens förståelse (2002:65–66). När eleverna ska utveckla sin förståelse är det viktigt 

att de uppmanas till att se förbi det ytliga innehållet och snarare uppmärksamma vad 

som kan läsas ”mellan raderna”.  

Lärarna har flera olika motiv till högläsningstillfällena. Det som alla tre lärarna 

har gemensamt är att barnen ska utveckla ett läsintresse som leder dem till att bli bättre 

läsare. Genom att få en introduktion till den litterära världen kan ett intresse för böcker 

väckas och genom läsintresset kan deras egen läsutveckling startas. Damber et al. 

skriver att läsförståelsen kan öka genom att barnen skapar ett intresse för läsning 

(2013:68). Läslusten har idag förändrats bland elever och PIRLS resultat visar att 

läsförståelsen har sjunkit (SOU 2012:58,63 & Skolverket 2012:6). Det är därför viktigt 

att använda högläsning som ett hjälpmedel till att utveckla läslust hos eleverna.  
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Andra motiv som lärarna har till högläsning är att eleverna ska utveckla sitt språk 

och ordförråd. Under samtalen om böckerna vill de även utveckla barnens empati 

genom att de ska kunna sätta sig in i en annan människas situation. Lärarna uppger att 

de även ser litteraturen som en kunskapskälla. De här förmågorna som barnen utvecklar 

belyser även Damber et al. (2013:11–14).  

5.1 Slutsatser 

Många av lärarnas tankar, motiv och arbetssätt med högläsningen stöds av tidigare 

forskning. De anser att högläsningen skapar en gemenskap i klassrummet genom att alla 

får ta del av samma läsupplevelse. Däremot är det ett problem att lärarna delar upp 

högläsningstillfällena. Jag anser att lärarna kan ta med sig pedagogiken från En läsande 

klass till högläsningsstunderna som är till för avkoppling. Lärarna bör i alla fall utveckla 

en medvetenhet om denna uppdelning, annars finns det risk för att mångtydigheten i 

berättelserna går förlorad och att elevernas läsförståelse drabbas. Eftersom två av 

lärarna nu har denna uppdelning är det viktigt att de medvetandegör skillnaderna för 

eleverna. Eleverna bör veta vad som förväntas av dem för att det ska leda till en 

utveckling, annars kan det istället leda till förvirring. 

Lärarna vill med hjälp av högläsningen utveckla ett läsintresse hos barnen som 

leder dem in på sin egen läsning. Däremot anser en av lärarna att ett problem med 

högläsningen är att den i sådana fall tar tid från just detta. Eftersom lämplig balans 

mellan högläsning och elevers egenläsning inte är något som beforskats, saknas det i 

nuläget rekommendationer om hur man som lärare kan finna denna balans. Ett alternativ 

som jag föreslår för att vinna tid skulle kunna vara att eleverna även högläser för 

varandra. Vid dessa tillfällen får de lyssna på högläsning, samtidigt som de tränar på sin 

egen lästräning. Detta skulle kunna vara ett komplement till högläsningen och elevernas 

egen lästräning.  

Att bygga upp ett engagemang för boken innan den högläses är något som alla 

lärare borde göra, eftersom barnen som sagt blir mer motiverade. Samtalen under 

aktiviteterna berör flera olika ämnen och eleverna uppmuntras till att dra kopplingar till 

sig själva. Men det är viktigt att de inte bara fokuserar på bokens innehåll, utan att 

eleverna görs medvetna om att de är medskapare till textens mening.  

Lärarna arbetar på varierade sätt och har goda motiv till högläsningen. De har vad 

som motsvarar Dambers et al. tre perspektiv (2013:11–14) i åtanke; barnens språkliga, 

kognitiva och sociala utveckling. Men det skulle däremot önskas en ökad medvetenhet 
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hos lärarna för vad visning av texten kan ge eleverna under högläsningen, framförallt de 

elever som har svenska som andraspråk. Genom att visa texten samtidigt som läraren 

läser får eleverna en chans att följa med och utveckla kunskaper inom språket. Därför 

bör fler lärare vid högläsningstillfällena visa texten för eleverna samtidigt som den 

högläses. Det skulle även önskas en ökad medvetenhet hos lärarna för att samtal om 

skriftspråk kan utveckla elevernas kunskaper inom skriften. Eftersom tal– och 

skriftspråk vid dessa tillfällen möts är det ett tillfälle att samtala om skillnaderna mellan 

dessa två. 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att intervjua skolbibliotekarier om 

hur de anser att högläsning bör gå till. Det skulle vara intressant att forska om, eftersom 

de har en annan utbildning och kanske ser böckernas möjligheter utifrån ett annat 

perspektiv.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• För vilken årskurs undervisar du i nu?  

• Vilken utbildning har du? 

 

Grundläggande frågor 

Vad 

• Vilka tankar får du när jag säger högläsning? (Din definition av det?) 

 

Hur 

• Har ni planerade högläsningstillfällen? Hur förbereder du dig i sådana fall? Om 

det sker spontant, vad är anledningen till det? 

• Hur många tillfällen har ni arbetat med högläsning den senaste månaden?     

Ingen gång alls, 1-10 gånger, 11-20, mer än 20 gånger    

Hur länge vid varje tillfälle?  

1-15 min, 15-30 min, 30-45 min, 45-60 min, över en timma                             

När på dagen? 

Förmiddag, innan lunch, efter lunch, eftermiddag 

• Hur använder ni er av högläsning? (Arbetssätt?) Samtalar ni under 

högläsningen? När under läsningen i sådana fall? (innan, under, efter) Hur gör 

du för att ta reda på om eleverna har förstått det du läst? 

• Hur ser ett typiskt högläsningstillfälle ut? Hur sitter ni? Var sitter ni? Hur är 

miljön utformad vid dessa tillfällen? 

• Hur samtalar ni om en bok? Får elevernas tidigare erfarenheter utrymme med 

koppling till boken? Om ja, hur?  

• Om ni läser böcker som innehåller bilder, samtalar ni om dem då? Anledningen 

till detta? 

 

 



 

 
 

II 

Val av bok 

• Vad har ni för tanke när ni väljer högläsningsbok? (Elevernas intressen, 

språkträning, känslor, tema?)  

• Får eleverna vara med och påverka val av bok? Hur då? Anledning till det?  

• Har ni någon tanke utifrån mångfaldsperspektivet vid val av bok? (klass, genus, 

etnicitet) 

• Hur pratar ni om en boks uppbyggnad? Vid vilka tillfällen? (Inledning, handling, 

avslutning).  

 

Varför 

• Hur ser du på högläsning som ett pedagogiskt verktyg? 

• Vilka är dina motiv till högläsning? Vad vill du att eleverna ska lära sig (mål)? 

(Mysig stund, lärandetillfälle?) 

• Vad anser du att högläsning ger eleverna? 

• Kan du se några resultat hos eleverna som högläsningen ger? 

• Fördelar med högläsning? Nackdelar? 

• Anser du att högläsningsstunderna är tillräckliga? Utveckla. Vad får annars 

företräde i svenskundervisningen? Varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

III 

Bilaga 2 - Observationsschema 

Observationsschema 
 
Hur länge varar 
högläsningstillfället? 
 
1-15 min 
15-30 min 
30-45 min 
45-60 min 
Över 60 min 

Sker samtal under 
högläsningen? 
 
Ja 
Nej 

När under 
högläsningen? 
 
Innan  
Under  
Efter 
 
Vad sägs? 

Försöker läraren ta 
reda på om eleverna 
har förstått? 
 
Ja 
Nej 
 
Om ja, hur? 
 

Hur är miljön 
utformad? 

Samtalas det om 
boken utifrån 
kopplingar till 
elevernas tidigare 
erfarenheter? 
 
Ja  
Nej 

Samtalas det om 
boken utifrån 
kopplingar till andra 
texter de läst? 
 
Ja  
Nej 

Samtalas det om 
boken utifrån 
kopplingar till 
världen? 
 
 
Ja 
Nej 

Innehåller boken 
bilder? 
 
Ja 
Nej 
 
Om ja, sker samtal om 
bilderna? 
 
Ja 
Nej 

Bokens titel? 
 
 
 
 
Bokens tema? 
 

Sker diskussioner 
utifrån 
mångfaldsperspekt- 
ivet? 
 
 
Ja  
Nej 

Sker samtal om 
bokens 
uppbyggnad? 
(Inledning, 
handling, 
avslutning? 
 
Ja  
Nej 

Interaktion mellan 
lärare och elev? 
 
Samtal 
Uppmuntran till samtal 
Envägskommunikation 
(inga samtal) 
 
  
 

Diskuteras svåra 
ord? 
 
Ja  
Nej 
 
Är det elevernas 
och/eller lärarens 
initiativ? 

Läser läraren med 
inlevelse? 
 
 
Ja  
Nej 

Ställer läraren 
frågor till eleverna 
under läsningen? 
 
Ja 
Nej 
 
 



 

 
 

IV 

 
 
 
 

Ställer eleverna 
frågor? 
 
Ja 
Nej 
 
Uppmuntrar läraren 
till det? 
 
Ja  
Nej 

Tar eleverna eget 
initiativ till att 
samtala om boken? 
 
Ja 
Nej 
 
Uppmuntrar läraren 
till det? 
 
Ja  
Nej 

Barnens reaktioner 
under läsningen 
(interaktionen): 
 
Suckar 
Tittar bort 
Ställer frågor 
Räcker upp handen 
Ögonkontakt 
….. 
….. 
* 

Diskuteras innehållet 
i boken? 
 
Ja 
Nej 

* 
Elev 1: 
 
Elev 2: 
 
Elev 3: 
 
 

* * * 

Öppen fråga: 
Vad pratar de om 
under samtalen? 
-- 

-- Diskuteras känsliga 
teman/händelser 
(innehållsförståelsen)? 
 
Ja  
Nej 
 
Diskuteras svåra 
teman/händelser 
(innehållsförståelsen)? 
 
Ja 
Nej 

Handlar samtalen 
om att ”läsa mellan 
raderna”? 
 
Ja  
Nej 
 
(Ex. Varför de gör 
som de gör, varför 
de tänker som de 
gör, varför de känner 
som de gör? 
Tolkningar, djupare 
förståelse. Vilken 
plats är de på utifrån 
fakta i boken? 
Varför tror de det? 
Sammanhanget 
behövs) 
- Om ja, vad? 
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Bilaga 3 - Informationsbrev till elevernas vårdnadshavare 

Högläsningsstudie 
Hej! 
 
Mitt namn är Linda Wiezell och jag studerar till Grundskollärare F-3. Jag gjorde min 
VFU i ert barns klass under hösten 2013. Nu är det min sista termin på utbildningen och 
jag skriver en studie om högläsning, om hur lågstadielärare arbetar med detta. Studien 
ingår som avslutande arbete i min utbildning. För att kunna besvara dessa frågor 
behöver jag samla in material genom att intervjua lärare och observera ett 
högläsningstillfälle i klassen. Undersökningen kommer att ske någon dag under vecka 
17. 
 
Med detta brev vill jag be er som vårdnadshavare om ett godkännande till att ert barn 
deltar i denna observation som är ett underlag för min studie. Alla elever i 
undersökningen kommer att vara anonyma. Även skolan kommer inte att nämnas vid 
namn. Jag tar hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer, som innebär att deltagandet 
är frivilligt. Ert barn och ni kan när som helst, till den dagen studien är publicerad, ångra 
er och avbryta deltagandet. Materialet kommer enbart att användas till denna studie. 
 
Det jag nu behöver från er som elevens vårdnadshavare är att ni skriver under detta brev 
och ber ert barn lämna det till sin klasslärare (SENAST fredag 17/4). Ringa in det som 
gäller för er del: 
 

• Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 

• Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
 
Datum: ______________________ 
 
 
____________________________________     ____________________________ 
Vårdnadshavares underskrift/er                                            Elevens namn 
 
 
 
 
Har ni några frågor kan ni kontakta mig på mail och telefon: 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
Ni kan även kontakta min handledare för studien om ni har några frågor: 
 
Anette Almgren White 
xxxx 
 
Med vänliga hälsningar  
Linda Wiezell 
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Bilaga 4 – Informationsbrev till de intervjuade 

 
Högläsningsstudie 

 
Hej! 
 
Tack för att Ni vill ställa upp i denna undersökning! Mitt namn är Linda Wiezell och jag 
läser till Grundskollärare F-3 och gör en studie om högläsning. Studien ingår som 
avslutande arbete i min utbildning och mitt syfte är att undersöka hur lågstadielärare 
arbetar med högläsning. Jag tar hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer, som 
innebär att intervjun är frivillig och att den kan avbrytas när som helst och att ditt 
deltagande även kan avbrytas efter intervjun. Intervjun är anonym och era 
personuppgifter kommer inte att synas i studien, inte heller vilken skola ni arbetar på.  
 
Under intervjun kommer inspelning att ske för att jag med säkerhet ska få med allt som 
sägs. Det är enbart jag som kommer att lyssna på inspelningen. Materialet kommer 
sedan att transkriberas och det är jag, min handledare och examinatorn som kommer att 
ta del av det. Det är endast till för studien och det kommer senare att raderas.   
 
 
Om ni har frågor kan ni kontakta mig på mail och telefon: 
 
xxxx 
xxxx 
 
Handledare: Anette Almgren White 
xxxx 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Linda Wiezell 
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Bilaga 5 – En läsande klass 
 

En läsande klass är ett projekt som startade år 2014, i syfte till att arbeta med elevers 

läsförståelse. Projektgruppen består av Martin Widmark och Ulrika Wendéus, även av 

representanter från Nypon förlag, Liber förlag, Barnens bokklubb och Rabén & Sjögren. 

En läsande klass är ett verktyg som lärare kan ta hjälp av för att utveckla elevernas 

läsförståelse.  

Projektet startades dels på grund av att läsförståelsen i Sverige har sjunkit. I 

skolorna har det även skett en ökad individualisering i undervisningen. Detta projekt är 

till för att bryta det.  

Arbetsgången är att en text läses högt (oftast av läraren) och eleverna uppmanas 

till att ställa frågor, förutspå vad som kommer att hända och reda ut det oförståeliga i 

texten. Läraren och eleverna arbetar även med att sammanfatta texten. Det ska vara ett 

öppet klimat där samtal om texten är i fokus.  

En läsande klass utgår bland annat från modellen Reciprocal Teaching som 

utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown. Det finns fyra 

grundstrategier i denna modell som är till för att läsaren ska förstå det lästa: förutspå, 

ställa frågor, reda ut frågetecken och sammanfatta texten. Detta arbetssätt kan ge en 

ökad läsförståelse hos barnen. Eleverna och läraren samtalar med varandra och tillslut 

ska eleverna kunna använda dessa strategier i sin egen läsning (Gonzalez, Wedsberg & 

Wendéus, 2014). 

 

 

 


