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Sammandrag 
Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att få förståelse för varför och hur lärare 
använder sig av högläsning i klassrummet, hur lärare väljer litteratur till dessa 
moment samt hur elevernas identitet och möjlighet till gemenskap kan vara en 
del av högläsningen. Studien är intressant då språk, identitet och gemenskap är 
viktiga faktorer som skolan behöver arbeta med för att forma och utveckla da-
gens och framtidens medborgare. Högläsning kan därför vara ett verktyg för 
lärande av dessa faktorer vilket i sin tur gör att valet av högläsningstext blir ex-
tra viktigt. Studien visar att lärare, i den för studien valda grundskolan, 
använder högläsningen i ett språkutvecklande syfte men även som medel för att 
på ett normkritiskt sätt skildra den värld eleverna lever i samt att lärarna väljer 
texter därefter. Lärarnas textval är även baserat på vilket innehåll som engagerar 
eleverna och att texten som ska läsas är aktuell i tid, det vill säga att texten kan 
kopplas till aktuella arbetsområden eller händelser, tid på året och så vidare. En 
slutsats som kan dras är att språk, lärande, identitet och gemenskap är något 
som kan ringas in med hjälp av högläsning. Det blir nästan svårt att inte beröra 
dessa delar om man som lärare väljer att läsa högt för sina elever i klassrummet.  

Sökord: Högläsning, textval, språkutveckling, identitet 
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1 Inledning 
Det är lätt att vi i dagens skoldebatt hamnar och fastnar i bristande måluppfyl-
lelse, ämneskunskaper, arbetsro och ordning. Vilket ansvar skolan har för att 
eleverna ska utveckla språket, en egen identitet och ge dem möjlighet till att 
känna gemenskap lyfts sällan. Idag är den egna identiteten och gemenskapen 
med vår omgivning något som är av vikt för att fungera i samhället, likaså för-
mågan att kunna läsa. Utan språket försvinner den möjligheten och högläsning 
kan vara ett verktyg att använda sig av i undervisningen för att utveckla språket, 
den egna identiteten och gemenskapen människor emellan. 

Enligt betänkandet Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället 
(SOU 2018:57:23) kommer dagens barn och unga att skriva och läsa i större ut-
sträckning än vad barn och unga någonsin har gjort tidigare. Detta beror på att 
både privat- och arbetslivet kommer att ställa krav, höga sådana, på god skriv- 
och läsförmåga. Läsförmåga är grunden till att kunna utveckla ett intresse för 
fritidsläsning och att ta sig fram i världen, både när det gäller att ta till sig in-
formation och kunskap men även vad gäller att påverka och delta i samhället 
eller i utbildning av olika slag. Läs- och skrivförmågan spelar även en betydande 
roll för hur barn och ungas lyckas inom skolans ämnen och i det senare arbets-
livet. 

Skolan ska enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(2018:7) arbeta för att eleverna utvecklar sin identitet och tilltro till sin egen 
lingvistiska förmåga och menar samtidigt att identitetsutveckling, lärande och 
språk är nära sammankopplade. Kerstin Bergöö som skrivit Barns liv och sam-
hällets textvärldar (2016:18—19) menar att språk, lärande och identitet hör ihop. 
Elever måste därför ges möjlighet att utveckla ett vad Bergöö kallar språkligt 
självförtroende. Detta genom att våga och vilja vara delaktiga i lärprocesser som 
berör skriva, samtala och läsa. Det är skrivandet, samtalet och läsningen som 
sedan får eleven att med bild, i ord och med text att förmedla det man har för-
stått, sett, hört eller läst, för sin omgivning. De handlar även om att kunna 
uttrycka sig om hur man själv ställer sig i vissa frågor, formulera sina värde-
ringar eller funderingar. 

Barn utvecklar sitt språk i samspel med andra i sin omgivning där föräld-
rar, syskon, vänner och andra vuxna i barnets liv spelar en viktig roll. 
Högläsning är enligt Isabel L. Beck & Margaret G. McKeown som skrivit artikeln 
Text Talk: Capturing the benefits of read-aloud experiences for young children (2001:10) 
något som bedrivits sedan långt tillbaka i tiden, både i hemmen och inom sko-
lans verksamhet. Walter J. Ong menar i boken Orality and Literacy: The 
Technologizing of the world (2002:154) att den textkultur som finns i västvärlden 
länge bestått av ett muntligt berättande och att texter som sedan blivit tryckta 
endast blivit populära i de kulturer där tyst läsning är vanligt förekommande. 
Högläsning inom familjen eller för mindre grupper var väldigt vanligt fram till 
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att världen, under 1900-talet, blev mer teknologisk och människor började sam-
las vid tv:n och radion istället för att lyssna till en närvarande person. 

Anne-Marie Körling skriver i Den meningsfulla högläsningen (2012:6) att vi 
vuxna idag högläser för lite för våra barn. I takt med att högläsningen minskat 
har även ungas läsförmåga sjunkit. Genom att använda sig av högläsning i 
undervisningen ger läraren eleverna en möjlighet till att både få ta del av och 
dela någonting, det vill säga ingå i en gemenskap. Högläsningen är även me-
ningsfull på många andra sätt som till exempel i att utveckla ordförråd, 
läsförmåga, tänka, vara kreativ, lära och förstå. 

I denna undersökning riktas fokus mot varför och hur lärare arbetar med 
högläsning i klassrummet samt hur de väljer sin litteratur till dessa moment. Tar 
lärare i valet av litteratur hänsyn till att eleverna ska känns igen sig, de så kallade 
erfarenhetsbaserade texterna? Det vill säga är det viktigt att eleverna känner 
igen sig i det som läses och att de känner gemenskap? Detta är intressant då 
högläsning anses vara viktigt för språkutvecklingen som i sin tur är viktigt i ut-
vecklandet av en egen identitet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få en förståelse för varför och hur lärare använder 
sig av högläsning i klassrummet samt hur lärare väljer litteratur till dessa mo-
ment. Eftersom identitetsutvecklingen är av stor vikt för elevernas liv i samhället 
samt ett av skolans större uppdrag syftar även undersökningen till att studera 
hur lärarna arbetar med igenkänning och inkludering under högläsningen. Frå-
geställningarna har formulerats ur en lärares perspektiv och berör planering och 
genomförande av högläsning i klassrummet. 
 

Frågeställningar 
1.   Varför högläser lärarna för sina elever? 
2.   Hur väljer lärarna litteratur till högläsningen? 
3.   Hur arbetar lärarna med högläsning i klassrummet?  
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2 Bakgrund 
I följande kapitel förtydligas inledningsvis begrepp som används genomgående 
i denna studie. Därefter presenteras den bakgrund som studien vilar på, det vill 
säga den svenska skolans styrdokument, högläsning samt literacy. Avslutnings-
vis redogör jag för den teoretiska bakgrund som studien utgår från. 

2.1 Begrepp 
I studien används begreppet högläsning eller gemensam läsning i det samman-
hang när en vuxen, högläsaren, läser högt för barn som även i egenskap av 
lyssnande kan benämnas som lyssnare eller läsare. Begreppen textval, val av hög-
läsningsbok/text eller bokval innebär det val som lärarna gör för att hitta en 
passande text för högläsningsmomenten. Dessa texter benämns i studien som 
högläsningsbok, högläsningstext, text samt text för högläsning. Identitet innebär en-
ligt Nationalencyklopedin (u, å) och i denna studie att individen är medveten 
om sitt eget jag och sin egen personlighet. Detta betyder att individen har en 
tydlig gräns till andra människor, själv kan bestämma över sina handlingar och 
tankar, är trygg i sig själv oavsett vad som sker i livet samt har en medvetenhet 
om vad som format individens personlighet utifrån olika erfarenheter. 
 Under datainsamlingen nämnde flera informanter att de använde sig av 
Läsfixarna som modell för olika läsförståelsestrategier under högläsningen. Jag 
väljer med anledning av detta att förtydliga vad begreppet står för. Läsfixarna 
utgöras av fyra olika figurer som eleverna kan använda sig av när de ska förstå 
innehållet i de olika texter som de tar sig an. Varje figur, Spågumman, Apan, 
Detektiven och Cowboyen representerar en varsin strategi. Dessa figurer är en 
del av läromedlet ABC-klubben. 

2.2 Styrdokument 
Skolans uppdrag är att i en trygg miljö skapa gemenskap och förbereda eleverna 
för att verka och leva i dagens samhälle. Den ska främja elevernas lärande och 
deras personliga utveckling mot att bli kreativa, aktiva, ansvarskännande och 
aktiva medborgare och individer. Skolan ska även fungera som en förmedlare 
mellan generationer och föra vidare traditioner, värden, kunskaper och språk. 
Eleverna ska kunna agera i vår komplexa verklighet där mänskliga rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter är ett grundläggande värde, förändringar sker 
snabbt, informationsflödet är högt och digitaliseringen är viktigt. Skolans verk-
samhet ska präglas av omtanke, generositet och omsorg för individen och 
tillsammans med hemmen lägga grunden för individens självkänsla och person-
liga trygghet (Skolverket 2018b:7—9). 

Skolan ska utöver detta ge eleverna möjligheten till att kommunicera för 
att utveckla en tilltro till sin egen språkiga förmåga. Detta ska ske genom att 
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eleven ges goda möjligheter till att skriva, samtala och läsa då språket, lärandet 
och utvecklingen av den egna identiteten är nära sammankopplade. Elevernas 
nyfikenhet och självförtroende ska stimuleras och de ska ges möjlighet att ta ini-
tiativ, ansvar och träna sin förmåga att arbeta tillsammans eller självständigt 
(Skolverket 2018b:7). 

I flera ämnen som eleverna möter under sin tid i grundskolan är indivi-
dens identitetsutveckling en del av syftet och det centrala innehållet. Redan i 
förskolan ska eleverna ”ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och 
sina uppfattningar i möte och samspel med andra” (Skolverket 2018b:18). Fri-
tidshemmet ska ge eleverna möjlighet att genom leken pröva och utveckla sin 
egen identitet och i musiken talar man om att uttrycksformen skapar gemenskap 
mellan människor och utvecklar identiteten (Skolverket 2018b:22, 157). Listan 
kan göras lång och ämnen som slöjd, religion och historia berör även elevens 
utveckling av den egna identiteten. 

För att återkomma till ämnet svenska och högläsning som är ämnat att un-
dersöka i denna studie skriver Skolverket att språket är vårt främsta redskap när 
det kommer till förmågan att kommunicera, tänka och lära. Människan är i be-
hov av att behärska ett rikt språk för att kunna fungera i vårt samhälle. Det kan 
inte skrivas ut tydligare än att ”genom språket utvecklar människor sin identi-
tet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker ” 
(Skolverket 2018b:257). 

Enligt Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (2017a:5—7) utgiven av 
Skolverket är språkförmågan något som berör individens möjligheter till att 
verka och leva i samhället som kräver flexibilitet och förståelse för de föränd-
ringar som hela tiden sker runt omkring oss. Språket utvecklas tillsammans med 
andra och genom att med litteraturen som utgångspunkt låta eleverna föra sam-
tal och diskussioner om livsfrågor kan undervisningens syfte beträffande 
sambandet mellan språk och identitet uppnås. 

Det framgår tydligt av kursplanen i svenska att språket är viktigt för iden-
titeten och livet. Vi vet sen ovan nämnt att eleverna ska ges möjlighet till att 
bland annat läsa för att utveckla förmågan att kommunicera och tilltron till sin 
egen förmåga rent språkligt. Skolverket (2017a:6) menar att läsa och skriva är 
något som är självklart när man talar om språkförmåga. Vad står det i kurspla-
nen för svenska när det handlar om högläsning som metod för språkutveckling? 

Enligt Karin Jönsson som skrivit avhandlingen Litteraturarbetets möjlig-
heter: En studie av barns läsning i årskurs F—3 (2007:61) nämndes inte högläsning 
i skolverkets kursplaner eller betygskriteter vid tiden för hennes skrivande av 
avhandlingen. När jag i mitt skrivande letar efter högläsning eller någon annan 
form av gemensam läsning i läroplanen finns inget nämnt trots att det är den 
reviderade upplagan från 2018. Min tolkning är därför att högläsning outtalat 
måste ingå i någon av punkterna för centralt innehåll. I syftet för ämnet svenska 
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nämns att den undervisning som bedrivs ska inspirera elever till att vilja läsa 
samt att eleverna även ska analysera och läsa skönlitterära och andra texter 
(Skolverket 2018b: 257—258). Skolverket skriver följande, där jag tolkar att hög-
läsning kan ingå, i det centrala innehållet för svenska i årskurs 1—3; 
 

• ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt att anpassa läsningen efter 
textens form och innehåll. 

• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar 
av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, 
lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser 
människors upplevelser och erfarenheter. 

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande 
text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt 
litterära personbeskrivningar. 

• Några skönlitterära författare och illustratörer.  
• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur 

deras innehåll kan organiseras.  
• Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. 
• Texter som kombineras med bild. 
• Texter i digitala miljöer för barn. 
• Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas ge-

nom röstläge och kroppsspråk” (Skolverket 2018b:258—259). 
 

Det framgår alltså inte att döma av det centrala innehållet i vilken form högläs-
ning ska vara något som eleverna ska ta del av eller dela med sig av. Inte heller 
kommentarmaterialet tar upp området. Något som väcker intresse i kommen-
tarmaterialet är att ”Kursplanen betonar att alla elever i den svenska skolan, 
genom hela sin grundskoletid, ska få undervisning om hur man går tillväga för 
att läsa olika texter” (Skolverket 2017a:10) och inte ens här nämns högläsning 
som en metod för detta mål. Skolverket (2017a:7) förtydligar dock att litteratur 
är en viktig del av kursplanen i svenska där eleverna ska ges möjligheten att 
hitta läsglädje och intresse genom att upptäcka och läsa litteratur i olika form, 
från olika tidsperioder och platser i världen. De uttrycker vidare att litteratur 
kan vara en källa för frågor som är svåra att hitta svar på vad gäller sitt eget liv 
eller omvärlden. 
 Trots att högläsning inte nämns i grundskolans läroplan eller kommentar-
material finns två undantag. Det första undantaget förekommer i den 
reviderade upplagan av Läroplan för förskolan (Skolverket 2018a:8) som börjar 
gälla i juli 2019. Här kan man läsa att ”Barn ska erbjudas en stimulerande miljö 
där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning 
och samtala om litteratur och texter” (Skolverket 2018a:8). Skolverket menar att 
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barnen, genom att lyssna till högläsning, kommer utveckla sin förmåga att kom-
municera, tänka samt lära. Dessa förmågor skapar grunden för att i framtiden 
kunna tillägna sig de kunskaper som krävs för att klara sig i samhället. 
 Det andra undantaget är det bedömningsstöd som Skolverket tillhanda-
håller olika ämnen, däribland svenska. I Skolverkets (2017b:14) Bedömningsstöd 
i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1—6: Nya språket lyf-
ter! berörs högläsning som en viktig del av elevernas läs- och skrivutveckling, 
till skillnad från i styrdokumenten. Här nämns högläsning som det medel som 
läraren ska använda sig av för att modellera skrivandet och läsandet just för att 
agera förebild för eleverna. De menar även att just högläsning av olika typer av 
texter ger de yngre eleverna möjligheten att ta del av allt från bilderböcker till 
faktatexter och kapitelböcker. Skolverket lyfter även vikten av att högläsningen 
fortgår genom hela grundskolan. Detta med syfte att eleverna ska möta utma-
nande och olika texter för att dels få läsförebilder men även bredda sin egen 
förmåga att läsa och skriva. 

2.2.1 Vilka texttyper ska eleverna möta i undervisningen? 
Ovan nämndes att läroplanen tar upp att eleverna i grundskolan ska möta olika 
typer av texter och skönlitteratur under sin skolgång. Mera specifika kriterier 
för texterna ges inte. Skolverket (2017a:14—16) ger läraren lite mer kött på benen 
om än inte tillräckligt. Undervisningen, enligt kommentarmaterialet, kräver att 
eleverna får möta olika genrer för att uppnå en läs- och skrivförmåga som är 
välutvecklad. Grunden till denna förmåga är att eleverna får glädje och lust till 
att läsa samt ges möjligheten att diskutera det lästa med andra. Skolverket skiljer 
på texttyperna som eleverna behöver möta under sin skolgång och hänvisar till 
sakprosa och berättade texter, det vill säga texter som är beskrivande och för-
klarande och fiktionstexter likt skönlitteratur . 

Texterna ska vara poetiska, berättande och ha en stor bredd men Skolver-
ket menar att styrdokumenten inte går in på detalj av vilka texter som ska 
beröras i lärarnas undervisning. De nämner dock att varje lärare, i samråd med 
sina elever, ska komma fram till vilka författare de ska arbeta med i den del av 
det centrala innehållet som berör författare och illustratörer till skönlitteratur. 
De hänvisar även till att de texter lärarna väljer ska kunna kopplas samman med 
syftet som berör att eleverna ska ”kunna förstå och verka i ett samhälle där kul-
turer, livsåskådning, generationer och språk möts”(Skolverket 2017:14). De ska 
även behandla litteratur från Norden, Europa och andra världsdelar, ha ett in-
nehåll som är lämpligt för ämnet samt utvecklar förmågorna som lyfts i syftet 
(Skolverket 2017:14). 

Skolverket fortsätter nämna olika typer av texter trots att de själva skriver 
att de inte går in på detaljer. Texter med egenskaper som instruerande, förkla-
rande, argumenterande, beskrivande, texter som kombinerar text och bild, 
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texter som eleverna möter utanför skolan samt digitala interaktiva texter. De 
nämner till och med texter om musik och dinosaurier som två exempel på hur 
man kan arbeta med elevernas intressen för muntlig framställning med hjälp av 
sakprosa (Skolverket 2017:14—16). Dessa texttyper kan dock inte direkt kopplas 
samman med högläsning och ger inte heller någon tydlig bild av vilka titlar och 
författare lärarna i årskurs 1—3 faktiskt väljer till sin undervisning. 

2.3 Högläsning 
Berättandet har enligt Lena Kåreland som skrivit Sagan och berättelsen som me-
ningsskapare (2016:64) existerat så länge människan använt språket och att 
människan hade dött ut om berättelserna inte funnits. Sedan lång tid tillbaka 
har människor samlats och bildat gemenskap runt någon som haft något att be-
rätta eftersom att berättelsen strukturerar, skapar sammanhang och mening för 
våra liv. 

Högläsning är något som många lärare använder och som många elever 
får uppleva dagligen i Sveriges klassrum. Detta på grund av ett antagande om 
att högläsning är bra för barn menar Jönsson (2007:61). I undervisningen kan 
texter som läraren läser högt för eleverna ge eleverna möjligheten att lyssna till, 
samtala och tala om det lästa (Körling 2012:30). Vickie Johnston som skrivit ar-
tikeln Successful Read-Alouds in Today’s Classroom (2016:40) menar att högläsning 
är en instruktionspraxis som innebär att vuxna läser högt för barn och använder 
takt, ton, volymändringar, kommentarer och frågor för att engagera. 

Dominković, Eriksson & Fellenius (2006:138) skriver att forskningen visar 
att högläsningen för med sig många fördelar. Exempelvis har att högläsning spe-
lar en avgörande roll för att skapa en positiv inställning och motivation till egen 
läsning hos eleverna. Forskningen kring högläsning har dock visat sig vara de-
lad då vissa forskare menar att högläsningen har inverkan på barns läs- och 
skrivutveckling medan andra är tveksamma till att dra sådana slutsatser. Jöns-
son (2007:61) beskriver att den forskning som förekommer idag ofta fokuserar 
på fördelarna med högläsning. 

2.4 Literacy 
Literacy, eller litteracitet som Ann S. Philgren i sin artikel Högläsning (2017:2) 
även benämner begreppet, är den nya språkvärld som barnet successivt kliver 
in i med stöd av bland annat högläsningen. Literacy handlar om målsättningen 
om att kunna skriva och läsa men även om att kunna förstå språkliga uttryck 
och symboler. Kunskap om hur de språkliga uttrycken och symbolerna används 
och hur barnet själv kan använda dessa i gemenskapen med andra människor 
är även en viktig del av litteracitet. 
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I Inbillningskraftens betydelse för barns läs- och skrivutveckling (2016:44, 56) 
skriver Carin Fast att barns literacy utvecklas i ett sammanhang som är menings-
fullt för barnet och i samspel med andra. Barn lär sig förstå de sammanhang de 
befinner sig i och sin omvärld genom att lyssna till andras berättelser eller be-
rättelser som är allmänt kända. Berättelser stöttar även barnet i sitt tänkande, att 
lära sig rollerna som medskapare och åskådare, distansera och involvera hän-
delser i berättelsen samt i sökandet efter förståelse. Fast (2016:56) menar precis 
som Pihlgren (2017:2) att barn närmar sig literacy genom att lyssna till högläs-
ning eller andra berättelser. Hon lyfter att barn lär sig mycket omedvetet via 
högläsning bland annat retoriska grepp som barnen har stor nytta av när de 
själva ska lära sig skriva, läsa eller berätta något på egen hand. 

2.5 Teoretisk bakgrund 
Denna studie grundar sig i det sociokulturella perspektivet på lärande. Det vill 
säga vikten av språket och samspelet mellan människor. Lev S Vygotskij skri-
ver i Tänkande och språk (2001:38, 255—256) att språkets viktigaste funktion är 
kommunikation. Språk är alltså den resurs som används i sociala sammanhang 
för att yttra sig och förstå men likväl i det individuella tänkandet. Vidare be-
skriver Vygotskij (2001:255—257) att begreppsbildningsprocessen inte handlar 
om enkla associativa kopplingar som barnet tar till sig med hjälp av intellektu-
ell färdighet eller sitt minne utan en komplicerad och verklig tankeakt som 
kräver betydligt mer än så. Barnets eget tänkande och utveckling höjs istället 
till en högre nivå för att begreppet ska bli begripligt. När ett barn tillägnat sig 
ett ord tar inte utvecklingen slut utan det är just här resan börjar mot att ut-
veckla och bilda äkta och verkliga begrepp. Vygotskij (2001:343) och det 
sociokulturella perspektivet på lärande menar att barnet lär sig i samspel med 
andra. Barnet klarar av att göra mer i samspelet än vad det kan göra på egen 
hand för att längre fram klara uppgiften självständigt. Kerstin Dominković, 
Yvonne Eriksson & Kersin Fellenius skriver i Läsa högt för barn (2006:8) att det 
sociokulturella perspektivet, med Vygotskij som förgrundsfigur, menar att 
människans utvecklingspotential endast visar sig i samspelet med andra män-
niskor i sin omgivning. De menar att barn är i stort behov av vuxenkontakt och 
att den kontakten kan förverkligas genom just högläsning samt att språket är i 
ständig fokus under dessa moment. 
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3 Forskningsbakgrund 
I kommande kapitel presenteras tidigare forskning som berör syfte, fördelar, 
språkutveckling, textval och identitet kopplat till högläsning. Högläsning be-
rörs, som tidigare tagits upp, inte i skolans styrdokument med undantag för det 
bedömningsstöd som tillhandahålls av Skolverket (2017b). Det nämns inte som 
redskap för språkutveckling, gemenskap eller identitetsutveckling och inte hur 
eleverna ska möta de olika typer av texter som läroplanen talar om. Tidigare 
forskning inom området högläsning används därför, i fråga om varför högläs-
ning bör användas, till att tolka vad forskarna anser att högläsningen syftar till 
när lärare läser högt i sin undervisning. 

3.1 Varför högläsning? 
Westlund (2009:178) skriver att det finns ett tydligt samband mellan hörförstå-
else, omvärldskunskap och ordförråd samt att högläsning kan bidra till att 
utveckla dessa förmågor. Om vuxna högläser för barn, både i skolan och i hem-
met, menar Körling (2012:7,28—31) att barns textförståelse gynnas och att vi 
vuxna tar ansvar för våra barns språkutveckling. Körling försöker koppla sam-
man skolans styrdokument med högläsning och menar att språkutveckling är 
det uppdrag som behöver pågå ständigt inom skolan. Språkutvecklingen behö-
ver dessutom utvecklas och utmanas, som en röd tråd för varje enskild elev, 
genom hela grundskolan. Läsinlärning handlar om att eleverna lär sig läsa olika 
typer av texter, författares olika sätt att berätta, förklara och beskriva, olika be-
rättartekniker samt att alltid utveckla sitt kritiska tänkande och förståelse för hur 
böckers författare samtalar med varandra med hjälp av sina texter. 
 

Vill vi att våra barn ska förstå vad skriftspråket är och betyder måste vi högläsa 
för dem, öppna stängda böcker och ge skrivet språk kött och blod och låta berät-
telser berättas. Vi kan resa i böcker, från dåtid till nutid och tillbaka igen. Vi kan 
känna med dem som känner i boken. Vi utvecklar vår empati och förmåga att byta 
perspektiv. Vi lär oss om andra kulturer. Vi lär oss att tänka. Lär oss hur det är att 
vara människa. (Körling 2012:27) 

 
 Genom att vi vuxna ger av något som vi behärskar, det vill säga läsning, är vi 
generösa. Körling menar att undervisningen som bedrivs i läsning därför måste 
vara generös, varieras ständigt och aldrig avstanna. I det avseendet har högläs-
ningen en betydande roll. Något som heller inte ska underskattas är 
högläsningens betydelse för skapa delaktighet för eleverna där tekniska hjälp-
medel kan vara till hjälp för att åskådliggöra högläsningstexten, via exempelvis 
projektor, men där läraren är oersättlig som en del av det språkutvecklande ar-
betet med högläsning som utgångspunkt. 
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Körling menar att texter i första hand ska upplevas och att det är här, ge-
nom högläsning, lärarna i skolan kan omfatta det läroplanen syftar till, att skolan 
ska vara generös gentemot individen. Högläsningen är av vikt vad gäller att ge 
eleverna möjligheten att tänka, lyssna till, lära samt utveckla ett samspel i och 
med texter. Eftersom att styrdokumenten inte tar upp hur eleverna ska möta de 
olika texterna som berörs kräver det att lärarna tar ansvar för och planerar 
undervisning som berör dessa texter, bland annat skönlitteratur. Läraren behö-
ver därför, tillsammans med eleverna, dela och problematisera texter och dess 
innehåll. Den text som läses högt för eleverna fungerar som en bro som leder till 
skriftspråket. Enligt Körling ger högläsningen mycket av det som syftet i 
svenska efterfrågar nämligen möjligheten att skapa gemenskap i klassen, an-
vända sina sinnen, uppleva olika genrer, tydliggöra skillnaden mellan tal- och 
skriftspråk, uttrycka sig samt skapar möten med språkets olika delar i form av 
att tala, lyssna, läsa, skriva och använda kroppsspråk (Körling 2012:28—31). 
 Högläsningen kan enligt Karin Jönsson som skrivit Läsning och skrivning 
som sociala praktiker (2016:98) vara ett sätt att med hjälp av gemenskapen, även 
kallad läsgemenskap, som skapas i klassen utveckla elevens tänkande. Gemen-
skapen möjliggör för elever att uttrycka sina tankar för någon som lyssnar, 
samtala, utbyta idéer och fungera som modeller för varandra beträffande hur 
elever kan närma sig texter och från texterna skapa mening. 

3.2 Högläsningens fördelar och språkutveckling 
Jönsson (2007:61) menar att högläsning är ett sätt att skapa gemenskap kring 
upplevelser som sen går att arbeta vidare med tillsammans. Det går att högläsa 
med alla åldrar där de allra yngsta, med hjälp av vuxna, får tillgång till ett större 
utbud av texter som dessutom kan vara längre än vad de texter de läser på egen 
hand är. Läser yngre elever själva går möjligen mer energi till att fokusera på 
läsning i första hand och textens innehåll blir svårare att fånga upp vilket ger 
motsatt effekt än om barnen får lyssna till en vuxen som högläser. Fokus hamnar 
då i första hand på textens innehåll. Dominković, Eriksson & Fellenius (2006:14) 
menar att barns ordkunskaper, möjligheten att möta mängder av nya ord, läs-
förmåga, lärande och kunskapsutveckling inom flera områden utvecklas med 
hjälp av högläsningen. Genom högläsning kan eleverna bli positivt påverkade 
och inspirerade till att läsa på egen hand menar Jönsson (2007:61) men det är 
även en väg för språkutveckling. 

Körling (2012:18—19) menar att högläsningen bidrar till språkutveckl-
ingen där grammatiken, orden, olika genrer, formen, begreppen, tillväxten av 
ordförrådet, skriftspråket och gemenskapen är bidragande faktorer. Högläsaren 
fungerar som modell för hur språket är uppbyggt och för att förmedla vad be-
rättelsen innehåller. Barn som får ta del av faktatexter, sagor och tidningsartiklar 
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utvecklar förståelse för att skrivna ord har något att berätta. Högläsningen tyd-
liggör hur berättelser är uppbyggda exempelvis hur den börjar, hur dialoger 
låter i texten, hur läsaren ändrar rösten beroende på om någon exempelvis är 
rädd eller arg, hur rösten kan förändras från vanlig till att skrika eller viska samt 
hur berättelsen avslutas. Högläsningen förklarar hur andra kan tänka och känna 
och låter lyssnaren möta och upptäcka saker som kan uppfattas som läskiga på 
egen hand men blir mindre farliga tillsammans med andra. Tillsammans kan 
man hitta lösningar och det går att avsluta vart som helst i texten för att reda ut 
det som precis blivit läst, prata om känslor som kommit upp eller vad som kom-
mer hända i resten av texten. 

Genom högläsning menar Körling (2012:18—20) att barn lär sig att talat 
språk och text inte är samma sak men att ord som är skrivna i böcker alltid utta-
las lika oavsett när man läser. Det språk vi använder när vi talar består av 
meningar som är ofullständiga och ett kroppsspråk som visar och förtydligar 
för vår samtalspartner. När vi talar kommer orden i ett flöde i större utsträck-
ning än i enskilda ord medan högläsning får läsaren att ändra sin röst till en 
berättarröst. Artikuleringen i skriven text är inte samma sak som att tala och 
högläsningen ger därför en röst åt den skrivna texten. Högläsaren förflyttar sig 
från talspråket till skriftspråket och talar skriftlikt. Vid upprepande läsning av 
en och samma bok kommer barnen som lyssnar lära sig att krumelurerna, det 
vill säga bokstäverna, berättar och de kommer fråga vad som står på olika plat-
ser i texten. Det skrivna ordet väcker en nyfikenhet som ska bekräftas. 

Johnston (2016:40) redogör för att högläsning inte bara handlar om att 
öppna en bok och läsa utan att det krävs mer än så. Hon menar att forskning 
visat på att en interaktiv högläsning verkar positivt för elevernas utvecklande 
av literacy. Interaktiv högläsning handlar om att arbeta systematiskt där läraren 
fungerar som en modell för läsflyt, uttal, läsförståelsestrategier samt tillåter ele-
verna att interagera och vara aktiva i sitt eget lärande. 

3.3 Textval för högläsning 
Historiskt sett har svenskämnet varit vad Caroline Graeske & Stefan Lundström 
(2016:2—3) som skrivit artikeln Att välja texter utgiven av Skolverket kallar kul-
turbärande. Det vill säga att litterära arv förmedlas till eleverna. Till en början, 
under det tidiga 1800-talet, handlade arvet om religiösa texter på svenska och 
latin i syfte att lära ut moral och seder. På den tiden ansågs fritidsläsning som 
skadligt. Senare under samma århundrade fick litteraturen en mer nationalistisk 
inriktning med fokus på den nationella litteraturhistorien i syfte att bilda med-
borgarna. Först efter andra världskrigets slut blev litteraturen inom skolan mer 
demokratisk och en modern litteratur som passade eleverna fick ta större plats, 
även om förslag på verk och författare fortfarande förmedlades till skolorna. År 
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1994 togs dessa förslag på litteratur bort till följd av samhällets snabba föränd-
ring. Det ansågs det nutida postindustriella samhället var i större behov av 
pluralistisk kunskap som hela tiden förändrades istället för stabil kunskap. 
 Graeske & Lundström (2016:3—4) menar att dagens styrdokument inne-
håller rester av svenskämnets historia och att kursplanen i svenska innehåller 
ledtrådar om hur textvalet ska göras. Min tolkning av vilka ledtrådar som styr-
dokumenten ger gällande textvalet återfinns i stora drag under 2.3.1 Texttyper 
enligt styrdokumenten. Graeske & Lundström lyfter forskning beträffande in-
nehållsurval. Det är av vikt att skapa en struktur över textvalet och klargöra på 
vilka grunder texterna ska väljas. Barbro Westlund menar i Att undervisa i läsför-
ståelse (2009:107) att läraren i sina textval även gör didaktiska val. Det vill säga 
när texten ska användas och behandlas, var och hur? Genom att exempelvis an-
vända igenkänning, chock, hänförelse eller kunskap som grund för vad eleverna 
ska uppleva skapas en struktur där klassrumsdiskussionerna senare kan 
komma att handla om elevernas egna. Detta kan i sin tur tydliggöra olikheter 
som kan komma att bidra till vidgade perspektiv hos eleverna. Textvalen bör 
grunda sig i den elevgrupp, deras kunskaper och erfarenheter, som texten ska 
läsas för. Texten ska även vara öppen för olika tolkningar än just den anledning 
till varför texten valdes av läraren. Detta för att eleverna ska lära sig genom litte-
raturen inte om den erfarenheter (Graeske & Lundström (2016:3—4). 
 Tidigare nämndes att läraren inför det systematiska arbetet med högläs-
ning måste hitta rätt text att läsa. Flera forskare, McCaffrey & Hisrich som skrivit 
Read-Alouds in the Classroom: A Pilot Study of Teachers’ Self-Reporting Practices 
(2017:97), Rachael L. Ross som skrivit avhandlingen Exploring Teachers' Read-
Aloud Book Selections: What drives the Decision (2017:4), Johnston (2016:40) samt 
Beck & McKeown (2001:13—14) menar att textvalet är viktigt. Samtliga förfat-
tare är överens om att texten som läraren väljer att använda för 
högläsningsmomenten behöver utses noggrant då bokvalet är av stor betydelse 
för att lyckas med högläsningen. Ross (2017:5—7, 13), McCaffrey & Hisrich 
(2017:97) och Johnston (2016:41) tydliggör att bokvalet är ett kritiskt moment be-
träffande högläsningen där Johnston och Ross menar att det finns en oerhört stor 
mängd barnlitteratur på marknaden. Det kan behövas en genomgång av många 
böcker för att hitta den rätta. Ross lyfter den stora mängd barnlitteratur som 
förekommer i förhållande till lärarnas textval som är av vikt för en framgångsrik 
högläsning. Hon menar att dessa faktorer borde generera intresse för att skapa 
ökad förståelse för hur lärarna väljer texter för sin undervisning, en forskning 
som idag är väldigt begränsad. 

Johnston (2016: 41), McCaffrey & Hisrich (2017:97) och Ross (2017:97—
98) studier visar att lärarna har ett kriterium för textval gemensamt. Samtliga 
menar att valet av text bör ha koppling till läroplanen (i det här fallet talar fors-
karna om amerikansk läroplan). Johnston (2016:41) lyfter även att elevernas 
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intresse och möjligheten till att väcka engagemang, texternas kvalitet samt ele-
vernas utvecklingspotential är av vikt för textvalet. Ross (2017:85, 98, 114—115) 
har ägnat en hel avhandling åt hur amerikanska lärare väljer sina texter för 
högläsning. Studien visar att lärarna i stor utsträckning gör sina textval utifrån 
följande kriterier; i syfte att utveckla en särskild färdighet hos eleverna, att tex-
terna passar i tid exempelvis nära en högtid, tema eller ämne de arbetar med 
eller helt enkelt uppskattas av eleverna. 

3.4 Identitet och högläsning 
Pihlgren (2017:1—2) menar att en av de främsta anledningarna till varför män-
niskan behöver läsa är för att vi får reda på saker vi inte visste om vår omvärld 
och om oss själva. Delar av texter fyller funktionen att vi som läsare får möjlig-
heten att självreflektera. Texter hjälper oss att ta ett kliv från vår vardagliga 
uppfattning om saker och ting och får oss att våga tänka i nya banor. Barn som 
får möjligheten att lyssna till högläsning lär sig nya saker om andra människor, 
livet, språket som de lyssnar till och läsandet överlag. Det blir också tydligt att 
saker som sker i vår omgivning, i världen, även händer i de berättelser de lyss-
nar till. 

Om vi ser till yngre barn i förskoleåldern skriver Janet Evans i sin artikel 
‘This is Me’: developing literacy and a sense of self through play, talk and stories 
(2012:325) att texter av olika slag är viktiga för att barnen ska få hjälp med att 
förstå vilka de är som individer. För de yngre läsarna är behovet av att kunna 
känna igen sig i texterna stort för att läsningen ska bli meningsfull. Evans menar 
därför att det är viktigt att texterna som barn tar del av ska innehålla karaktärer 
från olika sociala och kulturella bakgrunder. 

Inom skolan förväntas eleverna besitta läsförmåga och för de elever som 
inte lär sig läsa blir skolåren en besvärlig tid. Körling (2012:34—35) menar att 
identiteten hos en elev som inte kan läsa påverkas. Detta innebär att skolans 
uppdrag hela tiden är att ge eleverna möjligheten att utveckla en relation till 
texter och få dem att lyckas ta sig över det som författaren kallar språkmurar, de 
olika hinder eleverna möter i resan mot att lära sig läsa. Hon menar att skolan 
är till för att öppna världar för alla elever, inte stänga dem. Vidare skriver 
Körling att högläsning påverkar livskänslan och genom att få uppleva och delta 
under dessa moment delas upplevelsen automatiskt med andra vilket i sin tur 
skapar mening och engagemang. 

Philgren (2017:8) menar att läsaren någon gång under läsningen jämför sin 
egen värld och föreställningsvärlden som presenteras i texten för att dels få ny 
kunskap, dels för att dra slutsats om vad det lästa kan ha för betydelse för det 
egna livet. Kåreland (2016:76—77, 86) berör precis som Evans (2012) att det sägs 
att barn behöver känna igen sig i den litteratur de läser, så kallade erfarenhets-
baserade texter. Det är svårt att veta exakt hur barn identifierar sig med texterna 
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de möter under läsningen då det inte alls behöver vara sagans huvudperson de 
känner igen sig i, utan någon annan eller en situation som målas upp i texten. 
Det behöver inte heller vara en person av samma kön som läsaren identifierar 
sig i. 

Det har dock visat sig att barn i större utsträckning kan identifiera sig med 
barnkaraktärer än äldre karaktärer samt att yngre barn även uppskattar berät-
telser där djur förmänskligas. Kåreland (2016:76—77, 86) menar att det behövs 
mer forskning kring hur läsare av texter faktiskt identifierar sig med karaktä-
rerna de möter. Eventuellt ett ifrågasättande om det verkligen är så att det finns 
ett behov av igenkänning med någon eller några av texternas karaktärer för att 
kunna ha glädje av och tillgodogöra sig de litterära texterna. Kåreland lyfter 
även att skolan behöver föra in texter i undervisningen som inte gör att eleverna 
behöver ha sig själva som utgångspunkt för att istället vidga deras repertoar 
inom litteraturen. 

 

  



 

18 

4 Metod och material 
Kapitel 4 inleds med en presentation av metodval, intervjuer och observat-
ioner. Därefter förklaras urval, forskningsetiska överväganden samt 
genomförande. Kapitlet avslutas med en beskrivning av analysmetod samt 
studiens tillförlitlighet. 

4.1 Metodval 
Denna undersökning genomförs i form av en fallstudie. I Rapporter och uppsatser 
(2016:57) skriver Jarl Backman om innebörden av en fallstudie där ett fenomen 
studeras i sin kontext där syftet för studien är att försöka beskriva, förstå eller 
förklara olika system, organisationer eller företeelser. Denna fallstudie genom-
förs med en kvalitativ induktiv metod i form av semistrukturerade intervjuer 
och observationer. Keith F Punsch skriver i sin bok Introduction to Research 
Methods in Education att (2009:145—146, 151) semistrukturerade intervjuer inne-
bär att intervjun består av både planerade frågor och oplanerade följdfrågor som 
uppkommer beroende på de svar informanterna ger i intervjun. 

En kvalitativ metod som utgångspunkt menar Steinar Kvale & Svend 
Brinkmann i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (2014:15) är tillvägagångs-
sättet om man vill ta reda på hur människan uppfattar sitt eget liv och den värld 
de lever i. För att få reda på svaret behöver forskaren alltså samtala med männi-
skor. Induktiv står i den här studien för att som Graham R. Gibbs beskriver 
begreppet i sin bok Analyzing Qualitative Data (2007:5), försöka dra slutsatser ur 
det observerade. 

Bakgrunden till arbetet grundar sig i tidigare forskning, skolans styrdoku-
ment och annan litteratur som berör området högläsning. Gibbs (2007:3) menar 
att tidigare forskning och andra dokument kan användas för analys men även 
för att hitta nya frågeställningar eller problem. 

 

4.2  Intervjuer 
I denna studie kombineras intervjuer och observationer vilket Punsch (2009:156) 
menar är bra i en kvalitativ studie. I studien intervjuas fem lärare som är verk-
samma inom grundskolan och som arbetar med högläsning i någon form. Kvale 
& Brinkmann (2014:125) skriver att kvalitativa forskare som genomför intervjuer 
idag kan liknas med opinionsundersökare eller utforskare. Detta på grund av 
att opinionsundersökaren tar reda på åsikter, attityder och upplevelser som 
människor har och att utforskaren vill undersöka informantens innersta värld 
för att upptäcka dolda infallsvinklar. Enligt Punsch (2009:151) kan intervjuerna 
dokumenteras med hjälp av anteckningar, video- eller ljudinspelning. Lärarin-
tervjuerna dokumenterades därför via funktionen för ljudinspelning i Iphone 
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samt med hjälp av stödanteckningar. Intervjuerna varade i cirka 30 minuter var-
dera. 

4.3 Observationer 
Studiens fokus ligger på intervjuer samt observationer av två av lärarnas hög-
läsningsmoment i samband med och i anslutning till två av intervjuerna. De 
lärare som observeras är Linnea och Magdalena. Observationerna dokumente-
rades med hjälp av mina anteckningar i det observationsschema som finns 
bifogat (Bilaga 2). Som observatör är jag passiv under observationstillfällena vil-
ket Annika Eliasson som skrivit boken Kvantitativ metod från början (2018:23) 
kallar deltagande observatör. Fokus ligger på att observera och dokumentera i 
syfte att få förståelse för hur lärarna arbetar med högläsningen, det vill säga den 
kommunikation och beteende som visar sig under momentet. Observationerna 
syftar i första hand till att besvara min tredje frågeställning. Genom att lägga 
intervjuerna efter observationen kan observationen även ligga till grund för 
samtalet. 

4.4 Urval  
I de intervjuer som genomförs intervjuas som tidigare nämnt fem lärare som är 
verksamma inom grundskolans årskurs 1—3, två lärare i årskurs 1, en lärare i 
årskurs 2 och två lärare i årskurs 3. Lärarna är verksamma på samma F—6-skola 
i Stockholmsområdet och stadsdelens hushåll anses ha olika socioekonomisk 
bakgrund. Enligt Statistikmyndigheten SCB (u, å) tar man i statistik om socioe-
konomiska faktorer hänsyn till människors yrken, utbildningsnivå eller 
inkomst. Skolan har således barn från familjer med olika ekonomiska förutsätt-
ningar men även olika ursprung och familjekonstellationer vilket gör studien av 
dessa lärares arbete mer intressant. 

Skolan och dess lärare är intressanta av den anledningen att denna under-
sökning bland annat studerar hur lärare väljer litteratur för högläsning med 
hänsyn till bland annat igenkänningsfaktorn, som i ett klassrum med många 
olika elever kräver en större variation i dessa val. Skolan är därför vald utifrån 
typ av område men även tillgänglighet i form av en tidigare kontakt. Lärarna i 
de tänka årskurserna har kontaktats via e-post. Nedan följer en kort presentation 
av informanterna som studien baseras på. De presenteras i bokstavsordning.  

 
• Agnes har arbetat som lärare i 8 år och är idag klasslärare för en årskurs 2. I 

klassen går 28 elever. Agnes högläste vid tiden för studien Så känns det: en 
bok om känslor (2016) skriven av Katerina Janouch för klassen. 

• Emma har arbetat som lärare i 10 år och är idag klasslärare för en årskurs 3. 
I klassen går 24 elever. Emma läste vid tiden för studien Momo eller kampen 
om tiden: en sagoroman (2007) skriven av Michael Ende för klassen. 
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• Laura har arbetat som lärare i 6,5 år och är idag klasslärare för en årskurs 3. 
I klassen går 25 elever. Laura högläste vid tiden för studien Slottet av is (2013) 
skriven av Janina Kastevik för klassen. 

• Linnea har arbetat som lärare i 10 år och är idag klasslärare för en årskurs 1. 
I klassen går 27 elever. Linnea läste vid tiden för studien Fislandet (2017) skri-
ven av Cecilia Forss för klassen. Linneas undervisning observeras vid två 
tillfällen. 

• Magdalena har arbetat som lärare i 7 år och är i dag klasslärare för en årskurs 
1. I klassen går 27 elever. Magdalena högläste vid tiden för studien Matilda 
(2016) skriven av Roald Dahl för klassen. Magdalenas undervisning obser-
veras vid två tillfällen. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
De informanter som deltar i denna studie medverkar utifrån forskningsetiska 
överväganden. Kvalitativa studier innehåller individuell och personlig inform-
ation som delgetts av de medverkade i studien och deltagarna ska på grund av 
detta inte gå att identifieras. Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets God forsk-
ningsed (2017:12) och Gibbs (2007:7—8) är deltagarna fullt informerade om vad 
de deltar i, hur de kommer att delta och vad den information de lämnar ska 
användas till. De informerades om detta vid bokning av intervjun och observat-
ionen samt i samband med intervjutillfället. Deras namn kommer i studien 
ersättas med fiktiva namn för att bevara deras integritet och anonymitet. 

4.6 Genomförande 
Informanterna har inledningsvis, vid intervjutillfället, återigen informerats om 
de forskningsetiska överväganden som gäller för de som medverkar i studien. 
Intervjuerna har genomförts enskilt där varje lärare fått informationen om att 
intervjun kommer att handla om högläsning. Därefter har de planerade inter-
vjufrågorna, om än i olika ordning beroende på vilken riktning samtalet tagit, 
samt följdfrågor ställts. De fem intervjuerna varade i cirka 30—45 minuter var-
dera. 
 Observationerna ägde rum i de två lärarnas klassrum tillsammans med 
deras elever. Lärarna hade i förväg presenterat vem jag var och varför jag 
skulle delta under deras lektioner. Jag valde även att presentera mig ytterligare 
en gång när jag väl var på plats. Under observationerna placerade jag mig 
långt fram i klassrummen men på en plats där jag kunde se läraren tydligt men 
även eleverna. Detta för att se hur de interagerade med läraren och varandra 
under läsningen. De fyra observationerna varade i 30 minuter vardera. 
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4.7 Bearbetning och analys av insamlat material 
För att kunna påbörja analysen av den data som samlats in under genomförda 
intervjuer bör materialet bearbetas i nära anslutning till intervjutillfället. När 
intervjun fortfarande finns kvar i minnet är det bra att påbörja arbetet med att 
lyssna till inspelningarna, transkribera och anteckna. Detta underlättar för 
eventuella kompletteringar om det exempelvis skulle visa sig att delar av in-
spelningen är av sämre kvalitet. Transkriberingen är en start på analysarbetet 
som sen kan fortsätta på flera olika sätt. Koda och kategorisera är en av de van-
ligaste analysmetoderna att använda sig av. Kodningen innebär att nyckelord i 
anteckningarna plockas ut för att sedan kategoriseras beroende på samband. 
Här framkommer likheter och skillnader i det som informanterna delat med 
sig av (Kvale & Brinkmann 2014: 218—219, 241—243). I denna studie används 
transkribering, kodning och kategorisering som analysmetod av den data som 
samlats in både genom intervjuer men också observationer. Skillnaden vid 
analysen av observationerna blir att istället för att lyssna till materialet, koda 
och kategorisera det som antecknats i observationsschemat. 

4.8 Tillförlitlighet 
I studien intervjuas fem lärare vilket kan anses vara få. Kvale & Brinkmann 
(2014:156) menar att det kan resultera i att studiens reliabilitet och validitet för-
sämras. För att reliabiliteten och validiteten ska stärkas menar författarna att en 
kombination av intervjuer och observationer kan genomföras. Studien baseras 
därför på fem intervjuer av lärare samt observationer av hur lärarna arbetar 
praktiskt med högläsningen i klassrummet. 

Kvale & Brinkmann (2014:295—299) använder reliabilitet och validitet för 
att värdera innehållet av en studie. Reliabilitet innebär att den kvalitativa forsk-
ningen och det resultat som presenteras är tillförlitligt, det vill säga kan samma 
undersökning reproduceras av andra forskare. Inom kvalitativ forskning syftar 
validiteten till i vilken utsträckning studien faktiskt undersöker det som ska un-
dersökas. I genomförda studier redovisas sällan det forskningsmaterial som är 
grunden till studiens resultat samt analys. Av den anledningen måste presentat-
ionen av studien vara tillförlitlig så att mottagaren kan lita på studiens innehåll. 
Informanternas svar är av vikt för reliabiliteten. Informanterna fick därför, inför 
intervjuerna, ingen kännedom om vilka frågor som skulle ställas. Svaren kon-
trollerades genom att frågor och följdfrågor ställdes för att säkerställa 
tillförlitligheten i den information som lämnats. Validiteten i denna studie stärks 
genom att forskningsprocessen presenteras samt att information som presente-
ras i studien är relevant för det som är ämnat att undersöka. 
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5 Resultat 
I kapitel 5 presenteras det resultat som framkommit efter insamling av data i 
form av lärarintervjuer samt observationer av högläsningsmoment i två av lä-
rarnas klassrum. Den intervjudata som presenteras är direkt kopplad till de 
frågeställningar som denna studie grundar sig i. Information om varje informant 
finns under 4.4 Urval. 

5.1 Högläsning — ett aktivt val i undervisningen? 
Det finns en tydlig likhet mellan de fem intervjuade lärarna beträffande hur stor 
del högläsningen har i deras undervisning. Samtliga berättar att högläsningen 
är planerad och sker dagligen, främst inom svenskämnet men även inom andra 
ämnen. Laura anser att högläsning även fungerar väldigt bra i historia, religion, 
samhällskunskap och geografi, där hon mer än gärna högläser för eleverna. Lin-
nea och Agnes menar att de använder högläsning, i stor utsträckning, inom 
svenskundervisningen men även, precis som Laura, i de samhällsorienterade 
men även inom de naturorienterande. Samtliga är överens om att om ett mo-
ment i undervisningen återkommer dagligen, i det här fallet högläsningen, 
måste det finnas ett tydligt syfte till varför de faktiskt väljer att använda detta 
verktyg för lärande. Magdalena menar att lärare i dagens skola, där eleverna ska 
uppnå och utveckla en sådan stor variation av mål och förmågor, inte kommer 
undan med att ta tid av sin undervisning för att bara göra något som inte fyller 
en funktion för lärande. Tiden finns inte där menar hon. Linnea förklarar att det 
för henne är extra viktigt att ha ett syfte och en plan med sin högläsning eftersom 
högläsningen är en viktig del av undervisningen där det finns mycket att lära. 
Hon måste därför kunna motivera varför hon väljer att läsa högt för eleverna 
och hela tiden ha koll på det centrala innehållet och kunskapskraven. 

Varför läser då dessa fem lärare för sina elever så gott som dagligen? 
Språkutveckling är en viktig anledning menar samtliga lärare. De berättar att 
anledningen till att de läser är för att ge eleverna ett mångsidigt språk och för 
att utveckla deras ordförråd, läsförståelse, hörförståelse och kunskap om språ-
kets uppbyggnad. Laura är tydlig med att hon anser att hörförståelse är ett mer 
tacksamt verktyg att använda istället för läsförståelse. Detta på grund av att ele-
verna inte lämnas ensamma med texten och hon, och andra elever, kan finnas 
där som stöd eller bollplank för språkutveckling men även för de tankar, funde-
ringar och åsikter som väcks av innehållet. Hon menar också att hon kan 
använda högläsning i precis vilket syfte hon vill beroende på vad eleverna ska 
utveckla och lära. 

Linnea skiljer sig från de övriga lärarna och är tydlig med att hennes syfte 
med högläsning i första hand handlar om rekreation. Högläsningen ska enligt 
henne vara en stund på dagen där eleverna får möjlighet att varva ned, ha det 
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trevligt och mysigt. I kombination med rekreation är syftet språkutveckling där 
Linnea säger ”när det handlar om att ge eleverna ett rikt och nyanserat språk, 
finns det inget bättre än att bli läst för”. Det är även en god möjlighet och näst 
intill omöjligt att inte tänka i banor om den värdegrund skolan vilar på, vilket 
även är en viktig orsak till varför Linnea väljer att högläsa för sina elever. Både 
Magdalena, Laura och Linnea menar att deras högläsning även syftar till att ge 
eleverna läsande förebilder och modeller. Samtliga lärare berättar även om vik-
ten av att ge eleverna en bred erfarenhet av skönlitteratur men även andra 
genrer. 

Agnes berättar att hon läser högt för eleverna för att ge alla elever en lik-
värdig möjlighet till att få ta del av litteratur och att få lyssna till högläsning. 
Detta för att alla barn inte blir lästa för i hemmen av olika anledningar. Hon vill 
både förmedla en mysig, lugn stund där alla kan vara en del av gemenskapen, 
ofta efter raster då eleverna brukar vara lite uppe i varv, men även för att arbeta 
med texter på olika sätt. Agnes använder även högläsningsmomenten i syfte att 
få lite variation i undervisningen och låter även barnen läsa högt för varandra. 

Emma, Linnea och Magdalena berättar att de även använder högläsning 
för att tydliggöra skriftspråket och som en del av elevernas eget skrivande. 
Emma använder även högläsningen som en grund till de olika temaarbeten hon 
planerar för klassen, oavsett vad temat än berör. Det finns ytterligare anled-
ningar till varför lärarna använder sig av högläsning i sin undervisning. 
Samtliga lyfter att högläsning är ett ypperligt verktyg när det handlar om att 
lyfta olika skildringar av samhället, människor världen över, normkritik och 
värderingar. Emma menar att allt kan hända med en, för klassen, gemensam text 
som utgångspunkt. Samtal påbörjas, diskussioner likaså, åsikter och tankar lyfts 
och berättelser från elevernas vardag delas till klasskamrater. 

5.2 Val av litteratur 
Alla lärare belyser samma syn på textvalets betydelse inför högläsningen i klass-
rummen. ”Valet av litteratur är viktigt!” menar Emma och samtliga lärare gör 
medvetna textval för sin undervisning. Vissa val görs inför varje bok de ska läsa 
medan vissa val gjorts vid ett tidigare skede, men boken används för samma 
syfte exempelvis när de byter klass. Magdalena och Agnes väljer texter med en 
tanke om att eleverna ska möta ett brett utbud av texter och olika genrer men 
även böcker som passar de olika individerna i hennes klass och gruppen som 
helhet. Magdalena säger också att ”böckerna måste väcka ett intresse hos ele-
verna och helst vill jag att min läsning ska fungera som en morot för deras eget 
läsande”. Agnes har liknande tankar som Magdalena när det gäller barnens in-
tresse och menar att deras intressen påverkar valet av högläsningsbok i 
klassrummet. Högläsningen är enligt Agnes den arena där hon verkligen kan 
fånga upp den variation av intressen som finns i klassen vilket också gör att även 
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de elever som kanske inte tycker om läsning vill delta. Hon utgår även från klas-
sen och exempelvis konflikter eller händelser som sker under skoldagen i valet 
av text. 

Laura och Emma menar att de gör medvetna val och väljer aktivt böcker 
som de tror att eleverna inte skulle välja att läsa på egen hand men som passar 
att läsa högt. Linnea är inne på samma spår som Magdalena, Laura och Emma 
och väljer högläsningsbok utifrån vad som passar den grupp hon arbetar med, 
de erfarenheter de besitter samt att texten är på en nivå som passar dem men 
som samtidigt är något utmanande. Hon anser att det är väldigt viktigt att ele-
verna i hennes grupp kan känna igen sig i någon av de högläsningsböcker hon 
läser. Detta för att eleverna ska kunna utgå från sig själva, skapa mening och för 
att komma vidare i sin utveckling och lärande både när det gäller sin egen iden-
titet men även lärandet överlag. Med elevernas vardag i ryggsäcken gör Linnea 
därför val utifrån deras horisont. Hon varierar mellan olika familjeförhållanden, 
bostadssituationer, karaktärer, ursprung och så vidare. Hon läser böcker om 
modiga flickor och försiktiga pojkar. Hon väljer även böcker där barnen inte 
bara heter de traditionella svenska namnen och menar att variationen måste fin-
nas eftersom att alla eleverna ska kunna känna igen sig någon gång i någonting. 

Linnea menar att hon är ödmjuk inför valet av litteratur och väljer texter 
med omsorg. Hon utgår från uppdraget och läroplanen när hon ska välja om-
råde för den bok hon ska högläsa. Illustrationerna i de böcker hon väljer är alltid 
av största vikt, boken ska vara normkritisk och värdegrunden måste genomsyra 
texten. Linnea säger ”Jag skulle aldrig läsa en Sune-bok till exempel” då hon 
anser att värdegrunden inte är representerad i böckerna om Sune. Bilder är extra 
viktigt, speciellt i den gruppen hon arbetar i nu då många elever har svenska 
som andraspråk. Till en början när hon läste en bok utan bilder förstod inte ele-
verna. Hur Linnea använder bilderna redogörs för under 5.3 Den praktiska 
högläsningen i klassrummet. Även Magdalena anser att illustrationerna i böck-
erna kan vara av vikt beroende på vilket syfte hon läser boken. 

Laura anser att hon som klasslärare ser högläsningen som en fördel ef-
tersom hon baserat på böckernas innehåll kan använda verktyget i flera ämnen. 
De texter Laura väljer är främst skildringar från olika delar av samhället, norm-
brytande texter eller texter som exempelvis tar upp någon historisk epok. Detta 
för att kunna stärka elevernas uppfattning inom det område hon valt att arbeta 
med för stunden men även för att på ett bra och naturligt sätt kunna belysa äm-
nesspecifika ord och begrepp. Hon menar att målande beskrivningar brukar 
vara något hon strävar efter att boken ska innehålla och texten får gärna vara 
med och så frön hos eleverna som sedan leder till samtal och diskussioner. Hon 
väljer även att ibland påbörja att läsa en bokserie för att väcka ett läsintresse hos 
eleverna så att de på egen hand kan läsa vidare i serien. 
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 Emma är inne på samma linje och kopplar tillbaka till de ämnesövergri-
pande temaarbeten hon föredrar att arbeta med. När hon bestämt ett tema för 
klassen letar hon upp en passande bok för högläsningsmomenten. Emma säger 
att ”boken måste ringa in temat och väcka elevernas intresse”. Hon inleder alltid 
temat med att läsa den för temat valda boken. Hon brukar ibland läsa två olika 
böcker parallellt där den ena boken kanske är mer av en så kallad klassiker och 
den andra en bok som eleverna inte hunnit läsa eller upptäcka än när de, som 
nu, går i årskurs 3. Hon poängterar att hennes textval även grundar sig att hon 
vill så ett frö för intressanta diskussioner kring tiden, livet, meningen och gläd-
jen men även belysa vuxenvärlden i kontrast till barnens värld.  

Flera av lärarna förklarar att de väljer texter som passar i tiden. Det kan 
som Magdalena ger som exempel vara en ny klass som börjar i årskurs 1. Hon 
kommer då med stor sannolikhet att planera för att läsa en bok där eleverna kan 
känna igen sig och som därför handlar om att börja skolan. Agnes berättar att 
hon precis som övriga lärare väljer böcker som passar i tiden och tar även med 
aktuella händelser i världen i hennes val av litteratur. Magdalena är den enda 
som nämner att hon använder elevinflytande i valet av texter. Ibland får ele-
verna komma med önskemål om vad högläsningsboken ska handla om för att 
hon sen ska kunna hitta en passande text men det innehåll som de önskat men 
som även går att använda utifrån läroplanen. 

Eftersom lärarna uppfattar textvalet som viktigt och har många olika syf-
ten för högläsningen och sätt att välja böcker lyftes även frågan om var de finner 
sin inspiration för alla de texter som de tillslut läser högt för sina elever. Här 
svarade lärarna lite olika så som; olika bokbloggar på nätet, stadsbiblioteket, 
skolbiblioteket, cirkulationsbiblioteket, barnbokskataloger, bokmässor, sina 
egna barns bokhyllor och olika bokrecensioner. 

5.3 Den praktiska högläsningen i klassrummet 
Hur lärarna arbetar med högläsning har främst studerats via observationer av 
två lärares undervisning men varje lärare har även i sin intervju kort fått besk-
riva hur de arbetar. Magdalena och Linnea är de två lärare som blivit 
observerade vid två tillfällen vardera. Resultatet av mina observationer presen-
teras därför separat under 5.3.2 Före högläsning, 5.3.3 Under högläsning och 
5.3.4 Efter högläsning.  

5.3.1 Tillvägagångssätt vid högläsning 
Laura och Agnes är de lärare som sticker ut vad gäller hur de arbetar med hög-
läsning. Båda beskriver att de främst låter eleverna lyfta ord eller begrepp som 
de inte förstår under högläsningen. Agnes menar att hon strävar efter att klass-
rumsklimatet ska vara så pass bra att alla funderingar som eleverna har gällande 
texten, under läsningen, ska våga lyftas inför klassen. Hon strävar därför efter 
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att ha ett öppet sinne under högläsningen. Laura vill att eleverna stannar henne 
under läsningen när det dyker upp ord, begrepp eller sammanhang som de inte 
förstår. Hon stannar även själv upp i texten för att lyfta olika ord, händelser eller 
stycken i texten. Hon lyfter alltid ord som hon anar att eleverna inte förstår. 
Laura menar att hon på ett icke utpekande sätt normaliserar och visar på olika 
delar av samhället när hon läser. Varken Laura eller Agnes lyfter någon särskild 
strategi som de använder sig av när de högläser för eleverna.  

Emma, Magdalena och Linnea berättar att de arbetar efter Läsfixarna och 
använder sig av de fyra figurerna Spågumman, Apan, Reportern och Cowboyen 
för att arbeta med högläsningstexten. Med hjälp av dessa figurerar får de ele-
verna att närma sig texterna de läser och som Emma säger ”visar eleverna 
redskap som stöttar dem med hur de ska tänka i sin egen läsning”. Figurerna är 
enligt Magdalena alltid med när hon börjar arbeta med texter i en klass för att 
sen plocka bort dem när eleverna är mer bekanta med de begrepp som figurerna 
representerar. Magdalena berättar att hon för att förverkliga lässtrategierna lä-
ser med en figur i handen när hon ska använda någon strategi vid högläsningen. 
Emma lyfter även andra strategier hon använder sig av och nämner Venn-dia-
gram och textkopplingar som exempelvis text till text, text till världen och text 
till själv. 

Både Linnea, Emma och Magdalena använder sig av en Smartboard och 
dokumentkamera vid högläsningen. Dokumentkameran gör att eleverna ser 
högläsningsboken på storbild i klassrummet. Eleverna kan på så vis följa med i 
texten och se bilderna som finns i boken. Alla tre ser endast fördelar med att visa 
text och bild på det viset. Linnea menar att bilderna är av största vikt för att 
skapa en förståelse för vissa av hennes elever i klassen och att det även är språk-
utvecklande att använda bilderna om man gör det på rätt sätt. Hon säger ”vi 
kan använda språket för att beskriva vad vi ser eller inte ser på bilderna” och 
hon menar att hon alltid studerar bilderna noggrant med eleverna. Linnea be-
rättar även att bilderna kan vara bra för vissa elever som behöver fästa blicken 
på något samtidigt som de får orden till sig och hon anser att det även är positivt 
att det är en stillbild och inte en rörlig bild som det oftast är idag med alla mo-
biler och iPads. 

Emma menar att bilder innehåller mängder av ord som inte sägs i texten 
och använder därför texten för att utveckla och bredda det lästa. Medan Mag-
dalena berättar att hon vill ge eleverna möjligheten att se texten när hon läser så 
att den som vill kan följa med i texten. Hon underlättar därför för eleverna ge-
nom att själv följa texten med fingret. Magdalena låter eleverna rita medan de 
lyssnar, vilket hon är ensam om. Hon menar att det får dem att fokusera på lyss-
nandet och hon ser att eleverna aktivt lyssnar genom att de deltar i lärandet som 
sker runt omkring själva läsandet. 
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5.3.2 Före högläsningen 
Magdalena och Linnea inleder läsningen på olika sätt. Magdalena ber sina ele-
ver hämta sina ritböcker och pennor. Hon berättar att de nu ska börja med ett 
nytt kapitel och läser rubriken för eleverna. Med rubriken som utgångspunkt 
får eleverna gissa vad kapitlet kan komma att handla om sen börjar hon läsa. 
Linnea ber sina elever hämta sina särskilda läskuddar (kuddar som de får ha att 
luta sig mot eller sitta på endast vid högläsning) och välja en valfri plats i klass-
rummet där de kan koncentrera sig. Linnea presenterar det kommande 
högläsningsmomentet som lugnt, avslappnande och mysigt. Hon sänker rösten 
och talar lite lägre och lugnt men tydligt. Hon börjar med att återkoppla till fö-
regående kapitel och frågar sen klassen om de minns vad som hände när de 
avslutade gårdagens läsning. Linnea slår sedan upp en bild som eleverna såg 
vid förra lästillfället och ställer frågor om det som sker på bilden. Hon ställer 
frågor om exempelvis vart karaktären befinner sig, varför hon är där eller hur 
eleverna tror att hon känner sig. Hon ställer även en fråga om vad de tror kom-
mer hända i dagens kapitel. Båda lärarna har en dämpad belysning i 
klassrummet. 

5.3.3 Under högläsningen 
Så fort läsningen börjar ändrar båda lärarna rösten till en berättarröst med inle-
velse. Linnea förhöjer även intrycken fysiskt genom att som vid första 
observationstillfället klappa händerna vilket karaktären i boken gör. Både Mag-
dalena och Linnea ändrar sina röster mellan berättarröst och de olika 
karaktärerna för att när de på något sätt ska arbeta med det lästa blir sig själva 
igen. Linnea rör sig fritt i närheten av Smartboarden och läser från den, i samma 
vy som eleverna ser och Magdalena står vid sin dator och följer texten med fing-
ret. Linnea stannar upp vid bilderna och ställer frågor till bilden. Magdalena 
varken nämner eller stannar upp vid bilderna, som hon sen förklarar med att 
hon i valet av denna bok just ska låta bilderna vara. 

Linnea läser med hela kroppen, har ett tydligt kroppsspråk med rörelser 
och vänder sig mot eleverna och läser som hon själv förklarar från ett foto av 
texten i huvudet. Hon berättar att hon alltid läser de böcker hon högläser för 
eleverna på egen hand. Magdalena möter eleverna med blicken under läsandets 
gång och flyttar sig från datorn när de arbetar med det lästa. Hon stannar inte 
upp vid enskilda ord utan fokuserar få att ställa frågor under läsningen som är 
ställda direkt till texten eller till det outtalade, det som går att läsa mellan ra-
derna. Hon kopplar även tillbaka händelserna i texten till tidigare delar i boken 
och till elevernas vardag likt vad hade hänt om ni gjorde på det viset hemma 
hos er? 
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5.3.4 Efter högläsningen 
Linnea stannar inte upp under själva läsningen, förutom vid bilderna, men går 
istället tillbaka till olika delar i texten när hon läst klart kapitlet. Hon går vid ena 
observationstillfället till exempel tillbaka till ett stycke där en av karaktärerna 
beskriver något som ett blåmärke, fast på insidan av kroppen, och bollar tillbaka 
meningen till eleverna med ett vad innebär det och hur kan det kännas? Linnea 
lyfter sedan det som eleverna beskriver kan vara känslan och drar liknelser till 
det verkliga livet. Hon är tydlig med att eleverna får avstå från att svara och 
låter samtalet kring elevernas tankar ta sin tid. Hon avslutar högläsningen med 
att avslöja kommande kapitels rubrik. 

Magdalena konkretiserar vid båda tillfällen någonting som de berör i 
boken. Vid ena tillfället visar hon hur stor en tårta, som beskrivs i boken, är ge-
nom att ta fram en tavellinjal och rita tårtan på tavlan och vid det andra tillfället 
låter hon eleverna visa olika ansiktsuttryck, som nämnts i texten, för varandra. 
Hon ställer sedan frågor utifrån texten och kopplar frågorna till elevernas var-
dag och hem. Hon ställer sig lite utanför samtalet och låter eleverna resonera 
med varandra. Hon fångar upp samtalet mellan eleverna för att sedan avsluta 
högläsningen. 

  



 

29 

6 Diskussion 
I kommande kapitel presenteras inledningsvis en diskussion baserad på studi-
ens syfte, teori, bakgrund, forskningsbakgrund och resultat. Studiens tre 
frågeställningar diskuteras under respektive rubrik. Därefter presenteras en me-
toddiskussion följt av förslag till vidare forskning. Kapitlet avslutas med 
slutsats.  

6.1 Varför högläser lärarna för sina elever? 
Individens språkliga självförtroende, det vill säga tilltron till sin egen språkliga 
förmåga, är vad som kommer föra eleverna framåt i livet och i samhället (Skol-
verket 2018b:7). Det är också språket som utvecklar vår identitet. Grundskolans 
läroplan och kommentarmaterial för ämnet svenska nämner inte högläsning 
som ett verktyg som lärarna ska använda sig av för att utveckla elevernas språk 
eller identitet. Det som dock är intressant är att förskolans läroplan faktiskt lyfter 
högläsning och benämner momentet som viktigt för barns utveckling (Skolver-
ket 2018a:8). Om högläsning anses vara så pass viktigt att förskolelärare bör 
högläsa för barnen i sin verksamhet, hur kan då Skolverket utelämna högläsning 
när det kommer till undervisningen av elever i grundskolan? Både grundsko-
lans och förskolans läroplan finns dessutom i upplagor reviderade 2018. Förra 
årets revidering borde resultera i likvärdigt innehåll när forskning visar vilka 
fördelar högläsningen har för barns utveckling av såväl språk som identitet och 
lärande.  

Skolan och lärarna är de som aktivt måste arbeta för att eleverna ska kunna 
utveckla dessa förmågor och kunskaper. Det blir även tydligt vilket uppdrag 
lärarna har i att förmedla vår  komplexa värld och samhälle för eleverna. I det 
här fallet handlar det enligt lärarna om att med text förmedla ett budskap, skapa 
gemenskap, och  samtidigt lära sig det svenska språkets uppbyggnad. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv på högläsningsundervisningen, där barn med hjälp 
av språket lär sig i samspel med andra, blir gemenskapen i högläsningen tydlig 
och även en viktigt del i varför lärarna i studien högläser för sina klasser. Lä-
rarna vill med sin högläsning skapa en gemenskap. En lärare vill inte att 
eleverna blir lämnade ensam med texten, en annan vill spegla de olika indivi-
derna i sina texter och flera vill skildra samhället och arbeta med normkritik. 
Summan av dessa delar kan ses som skapandet av en gemenskap precis som 
Körling (2012:34—35) menade med att skolan ska öppna världar för alla elever 
och att högläsningsmomenten per automatik skapar en gemenskap. 

Det sociokulturella perspektivet kan även kopplas samman med det som 
Magdalena, Linnea och Emma lyfter beträffande läsande förebilder. Genom att 
som lärare fungera som modell för läsande lär eleverna sig i samspel med andra 
för att sen kunna genomföra momenten på egen hand, likt Vygotiskijs (2001:343) 
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teori men även i linje med den forskning som Dominković, Eriksson & Fellenius 
(2006:138) lyfter gällande högläsningens förmåga att bidra till motivation och 
positiv inställning inför elevernas egen läsning. 

Högläsningen syftar enligt lärarna till skolans språkutvecklande uppdrag. 
I den bakgrund som presenteras under 2.2 Styrdokument nämns delar ur läro-
planens centrala innehåll där högläsning kan tänkas ingå som ett redskap, vilket 
lärarna i denna studie bekräftar. De arbetar framför allt med delarna som berör 
lässtrategier, berättande texter som åskådliggör människors erfarenheter och 
upplevelser, de berättande texternas budskap, illustrationer samt tal- och skrift-
språkets skillnader (Skolverket 2018b:258—259). Trots att lärarna redogör för 
deras språkutvecklande syfte visar de även att de anser att högläsningen ska 
vara en del av undervisningen som de vill att eleverna ska uppskatta. En del där 
de kan släppa allt och bara lyssna. Kan elevernas uppskattande automatiskt leda 
till lärande? Kan det bli en vinnande situation för läraren där eleverna är mer 
mottagliga för lärandet? 

Det går även att tolka det som att samtliga lärare tycker om att högläsa då 
de lägger ner stort engagemang i dessa moment. Det skulle kunna gå att föra 
samman lärarnas engagemang till den generositet som Skolverket (2018b:7) talar 
om och det ansvar som Körling (2018:7) menar att vi vuxna har för barnens 
språkutveckling. Lärarna i dessa klasser tar sitt ansvar och är generösa när det 
gäller högläsningen för eleverna.  

Varför lärare väljer att högläsa är dock något som förblir aningen oklart 
och dessutom helt upp till varje enskild lärare att avgöra. Även om lärarna i 
studien presenterar likvärdiga anledningar till varför de använder sig av hög-
läsning i sin undervisning, som dessutom stödjs av våra styrdokument, kan 
högläsning helt uteslutas eller användas för i princip vilket syfte som helst, pre-
cis som Laura berättade i sin intervju. 

6.2 Hur väljer lärarna litteratur för högläsningen? 
För att eleverna ska utveckla sitt språk är högläsning och i sin tur valet av texter 
för högläsning viktigt. Som Johnston (2016:41) och Ross (2017:13) skriver kan 
sökandet efter den perfekta högläsningsboken bli ett tidskrävande arbete. Lä-
rarna i studien lägger tid på att hitta sina högläsningsböcker och använder sig 
av olika kanaler för underlätta sökandet. De använder sig av allt från de tradit-
ionella biblioteken till bokbloggar på nätet. Valet av text är ett outforskat område 
inom svensk forskning men vid en jämförelse av vad Graeske & Lundström 
(2016:3—4) konstaterar gällande vad som är av vikt i valet av text för högläsning 
finns en likhet hos lärarna i denna studie. Samtliga lärare tar avstamp i elev-
gruppen och deras erfarenheter. Lärarna söker också efter texter som går att 
använda i förhållande till läroplanen (i det här fallet den svenska läroplanen), 
ger eleverna utvecklingspotential samt som intresserar och passar i tiden vilket 
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Ross (2017:114), i sin studie, även såg som några av de viktiga kriterier som de 
amerikanska lärarna valde texter utifrån. 

Emma nämner vikten av att hennes textval leder till diskussioner om äm-
nen som berör elevernas liv och Linnea är tydlig med att hon anser att 
igenkänning är av stor vikt när det handlar om högläsning. Detta för ett eleverna 
ska kunna skapa mening utifrån sig själva för att komma vidare i sitt lärande. 
Detta går hand i hand med vad även Evans (2012:325) anser. Graeske & Lund-
ström (2016:3—4) menar att igenkänning kan vara en god grund för att skapa 
klassdiskussioner om elevernas erfarenheter, som även innehåller olikheter, i 
syfte att vidga deras perspektiv för olika områden. Det sociokulturella perspek-
tivet på lärande blir här en grund när eleverna, med hjälp av språket, utvecklas 
och lär om varandra och med varandra. 

Kåreland (2016:76—77, 86) lyfter dock att det finns för lite forskning kring 
vikten av igenkänning i texterna som eleverna tar del av. Frågan kvarstår därför 
om det verkligen spelar roll att eleverna känner igen sig i det som läraren väljer 
att högläsa för dem? Flera av lärarna talade om att de i högläsningen väljer texter 
som är normkritiska. Linnea talar om värdegrunden och igenkänning som att 
det verkligen spelar roll. Genom att lärarna väljer att vara normkritiska är min 
tolkning att det arbetar igenkännande och identitetsutvecklande om något. Ge-
nom att visa på att alla är okej sänder lärarna vidare det budskapet till eleverna 
som i sin tur växer i sig själva. Sammanfattningsvis visade studien av lärarnas 
textval att de väljer texter enligt följande kriterier; koppling till läroplanen, elev-
gruppens erfarenheter och intressen, god värdegrund, för att belysa ett 
arbetsområde, igenkänningsfaktorn och som diskussionsunderlag för stora och 
små samtalsområden. 

Som framgår av Skolverket (2017a:14) ska de texter som lärare väljer att 
arbeta med syfta till elevernas förståelse för och förmåga att verka i vårt kom-
plexa samhälle. Att döma av denna studie är det något som samtliga lärare har 
tagit på stort allvar. Trots att lärarna berättar hur viktigt högläsningens språk-
utvecklande arbete är framgår det tydligt att de väljer texter som handlar om 
samhällets olikheter, vare sig det läser ur ett historiskt eller nutida perspektiv. 
McCaffrey & Hisrich (2017:97), Ross (2017:4) och Johnston (2016:40) menar att 
valet av text är viktigt och det blir tydligt när jag lyssnar till lärarna i denna 
studie. Det är mycket att tänka på inför valet av text. Vad ska texten innehålla? 
Hur ska läraren arbeta med texten? Vilka normer och värderingar förmedlar 
texten? Hur kan texten verka språkutvecklande, skapa gemenskap och utveckla 
elevernas identitet? 

6.3 Hur arbetar lärarna med högläsning? 
Enligt kommentarmaterialet i svenska ska eleverna undervisas i hur de ska göra 
för att läsa texter de möter (Skolverket 2017a:10). Bedömningsstödet i svenska 
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och svenska som andraspråk (Skolverket 2017b:14) menar att högläsning ska an-
vändas för att modellera både skrivande och läsande för eleverna. Lärarna som 
deltagit i denna studie arbetar således enligt bedömningsstödets vision om hög-
läsning som lämpligt verktyg för språkutveckling. Lärarna lever även upp till 
kommentarmaterialets beskrivning om vad eleverna ska lära sig beträffande hur 
de ska arbeta med texter de möter. När det kommer till det praktiska arbetet 
med högläsning i klassrummet kan de fem lärarna delas in i två grupper. Tre av 
lärarna, Magdalena, Linnea och Emma, använder sig av läsfixarna i det språk-
utvecklande arbetet och har även valt att använda Smartboard och 
dokumentkamera för att eleverna ska få möjlighet att följa med i högläsnings-
texten och ta del av bilderna. De övriga två lärare, Laura och Agnes, använder 
inga uttalade strategier och de vill hellre att eleverna lyfter ord, begrepp och 
andra otydligheter under läsandets gång så att de kan reda ut eventuella fråge-
tecken längst vägen. 

Med det sociokulturella perspektivet på lärande i åtanke arbetar lärarna 
med språk och samspel som grund. Lärarna talar om vikten av ett gott klass-
rumsklimat, normaliserande läsning, hur språket kan användas för att beskriva 
bilderna eleverna ser under läsningen, delar av texten eller de tankar som dyker 
upp samt att bilderna kan vara avgörande för hur vissa elever förstår det lästa 
och kan vara en del av läsgemenskapen. De lyfter ord och begreppsförståelse 
likväl som att ge eleverna möjligheten att sätta ord på känslor eller diskutera 
med sina klasskamrater. Om jag fortsätter att se lärarnas arbetssätt för högläs-
ning i klassrummet som två grupper, bör dock båda varianterna i sin tur leda 
till att eleverna får vara en del av den läsgemenskap som Jönsson (2016:98) me-
nar utvecklar elevernas tänkande och uttryck för sina tankar.  

Den observerade högläsningen får mig att tänka på när Johnston (2016:40) 
beskriver högläsningen som en instruktionspraxis där den vuxne använder just 
takt, volymändringar, ton, kommentarer och frågor för att engagera. Något som 
blir tydligt är hur lärarna faktiskt agerar i arbetet med att vara läsande förebilder 
och för att påverka eleverna, som Jönsson (2017:61) menar, på ett positivt och 
inspirerande sätt. De använder sina röster för att fånga elevernas uppmärksam-
het. Linnea använder även ett tydligt och inlevelserikt kroppsspråk medan 
Magdalena använder konkret material för att tydliggöra delar av det lästa. Båda 
ställer även frågor direkt till texten men även till de outtalade och problematise-
rar olika delar av texten eller som i Linneas fall även i bilderna. 

Fast (2016:44) skriver att barns literacy utvecklas i samspel med andra 
människor men även i sammanhang som upplevs som meningsfulla av barnen 
själva. Kan det meningsfulla sammanhanget inom högläsningen innefatta ele-
vernas igenkänning? Jag vill gärna se en viss koppling mellan dessa två. När det 
kommer till högläsning och identitet under det praktiska arbetet som pågår un-
der högläsningsmomenten som observerats är kopplingen högläsning—
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identitet synlig. Magdalena och Linnea arbetar båda på ett sätt som tydligt visar 
att eleverna ges möjligheten till självreflektion. Pihlgren (2017:1) menar att vissa 
delar av texter möjliggör detta men jag tyckte mig se att lärarna även hjälpte till 
med att leda eleverna mot reflektion, framför allt i delar av texten där de själva 
kanske inte hade reflekterat i första hand. Linnea och Magdalena arbetade även 
på ett sätt som gjorde att elevernas verklighet blev en del av det lästa. Pihlgren 
(2017:8) nämner exempelvis att läsaren jämför sin egen värld med föreställnings-
världen i syfte att få ny kunskap och för att dra slutsatser kring vad det lästa kan 
ha för betydelse för det egna livet. Genom att ställa frågor kring hur det fungerar 
hemma hos eleverna i vissa situationer, hur ett blåmärke på insidan av kroppen 
känns eller hur någon skulle reagera vid en viss händelse, för att sen låta ele-
verna dela med sig av deras tankar och erfarenheter anser jag visar att lärarna, 
som Pihlgren (2017:2) uttrycker det, ger eleverna möjligheten att lära sig saker 
om andra, livet, språket men även att våga tänka i nya banor. 

6.4 Metoddiskussion 
Efter genomförd studie förblir skälet till varför lärare väljer att högläsa aningen 
oklart. Oklar av den anledningen att resultatet av denna studie endast belyser 
en skolas 1—3 lärare. Resultatet kan vara generaliserbart men det kan också 
spegla en kultur som är specifik för den valda skolan. En jämförande studie 
skulle därför behöva göras där även lärare från anda skolor deltar alternativt en 
studie där lärare från flera skolor medverkar. 

Studien ger inte en tydlig förståelse för hur Anges och Lauras högläsning 
faktiskt fungerar i praktiken. Det är svårt att få en målande bild över å ena sidan 
vikten av elevernas initiativtagande under läsningen gällande ord, begrepp och 
sammanhang som de inte förstår. Å andra sidan det öppna klassrumsklimatet 
och de viktiga samtalen som Agnes talar om. För att få en tydlig bild över hur 
lärarna arbetar med högläsning och balanserar dessa delar hade fler observat-
ioner behövt genomföras. En omständighet vad gäller tillförlitligheten, i val av 
observationstillfälle, är dock hur objektiv observationen blir när läraren är med-
veten om att jag studerar högläsningsmomentet. Hur läraren vid 
observationstillfället väljer att arbeta med högläsningen behöver inte vara det-
samma som när läraren är själv i klassrummet. För att kringgå detta skulle 
observationer behöva göras av exempelvis hela skoldagen för att sen endast an-
vända högläsningsmomentet för analys. 

6.5 Vidare forskning 
Efter genomförd studie anser jag att det finns brister inom forskning på området 
för textval inför högläsning. Bristerna landar i att det inte finns många svenska 
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studier i ämnet vilket nämndes inledningsvis. Dörren står därför öppen för vi-
dare forskning på hur lärare faktiskt gör sina textval inför högläsning här hemma 
i Sverige. Den framtida forskningen kan även rikta in sig på hur lärare bör göra 
sina textval för högläsning samt hur lärare på bästa sätt kan använda sig av verk-
tyget för att arbeta med språkutveckling, identitet och gemenskap. Om 
forskningen visar att högläsning är viktigt för elevernas språkutveckling, iden-
titet och i sin tur förmåga att leva och fungera i vår värld borde textval och det 
praktiska genomförandet kunna styrkas av forskning. 

6.6 Slutsats 
Högläsning är ett viktigt medel för skolans elever. Ett verktyg som kan använ-
das i flertalet ämnen som eleverna möter under sin tid i grundskolan. Lärarna 
är egentligen de enda som sätter gränsen för vad högläsningen kan syfta till och 
hur den praktiskt ska genomföras för att eleverna ska lära och utvecklas så 
mycket som möjligt. Det viktigaste är att eleverna får delta i en generös under-
visningsmiljö vad gäller högläsning. Högläsningen går hand i hand med det 
sociokulturella perspektivet på lärande där både språk, lärande och gemenskap 
möts i ett samspel. Igenkänning i högläsningstexter kan spela roll eftersom den 
egna identiteten är viktig för att lyckas i dagens samhälle. När eleverna får ta 
del av något de kan relatera till och får skapa mening utifrån det kan de utveck-
las långt. Jag tror på vikten av språkutvecklande och identitetsskapande texter, 
att eleverna får bygga ut och upp sitt språk och samtidigt får känna att de är en 
del av ett sammanhang oavsett vart man kommer ifrån, har för egenskaper, per-
sonlighetsdrag, intressen, svårigheter eller vilket bostadsområde man är 
uppvuxen i och så vidare. Igenkänning kan därför vara ett bra medel att ta till 
vid högläsningen just för att alla elever ska få känna att de är viktiga. 
 Avslutningsvis har denna studie visat att lärarna, i den för studien valda 
grundskolan, använder högläsning som verktyg för språkutveckling. De använ-
der även högläsning för att på ett normkritiskt sätt skildra den värld som omger 
eleverna. Lärarna väljer texter efter syfte men textvalet baseras även på att inne-
hållet ska engagera eleverna och att texten är aktuell beträffande arbetsområde 
för stunden, händelser eller tid på året. Jag drar slutsatsen, baserad på lärarnas 
uppfattning om högläsning, att språk, lärande, gemenskap och identitet är något 
som kan ringas in med högläsning som verktyg. Om man som lärare väljer att 
läsa högt för sina elever i klassrummet blir det svårt att inte beröra samtliga 
nämnda delar. 
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Bilagor 
Bifogat finns bilagor för de intervjufrågor och det observationsschema som an-
vänts i studien. 

Bilaga 1- Intervjufrågor 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Vilken årskurs undervisar du i idag? 
3. Hur skulle du beskriva skolan du är verksam i?  
4. Hur ofta använder du dig av högläsning i klassrummet? 
5. I vilket syfte läser du högt för dina elever? 
6. Vilka fördelar anser du att högläsning har beträffande språkutveckling? 
7. I vilken utsträckning stävar du efter en inkluderande högläsning för eleverna 
och använder dig av erfarenhetsbaserade texter? 
8. Hur arbetar du med högläsning och arbetar du efter några strategier? 
9. Varför är valet av litteratur viktigt? 
10. Hur väljer du litteratur?  
11. Vilken bok läser du för dina elever just nu och varför valde du just denna? 

Bilaga 2- Observationsschema 
Under observationerna ligger följande frågeställningar till grund; hur arbetar 
läraren med högläsning och hur gör läraren för att göra eleverna delaktiga un-
der högläsningen? 
 

Före högläsningen: Under högläsningen: Efter högläsningen: 


