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Sammanfattning  

Denna studie syftar till att undersöka vad högläsning kan ge eleverna som de inte får vid                

enskild läsning, vad lärare har för syfte med högläsning av skönlitteratur, hur en lektion kan               

se ut och hur de väljer skönlitteratur vid högläsning. Metoden som använts för studien är               

semistrukturerade intervjuer med tre lärare som alla undervisar i svenska på tre olika skolor              

i mellansverige. I resultatdelen redogör jag för de svar lärarna gett på intervjufrågorna 

det framkommer att alla tre lärare anser att högläsning är viktigt, men att det för tillfället                

endast är två av dessa lärare som använder sig av högläsning av skönlitteratur i              

undervisningen. De positiva följderna av högläsning är många, intresse för böcker, utvecklat            

ordförråd och att främja de egna läsandet och skrivandet. De tre intervjuade lärarna jobbar              

på ungefär samma sätt under en lektion med högläsning. I analysavsnittet jämförs lärarnas             

svar och ställs mot litteratur och elektroniska källor där även mina egna åsikter vävs in.               

Avslutningsvis kommer en slutsats där plockat ut det mest väsentliga utifrån mina            

frågeställningar. Högläsning påverkar indirekt elevernas utveckling av deras egen läsning          

och därmed går det inte nog påpeka högläsningens positiva verkan. 
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1.Inledning 

Genom att lyssna på högläsning kan barn lära sig saker om livet och andra människor, om                

läsandet och själva språket. Högläsning kan fylla många funktioner, såsom stöd för            

språkutveckling, ge gemensamma upplevelser och för social samvaro. Det stimulerar          

dessutom fantasin och tänkandet för eleverna. Med en genomtänkt och strukturerad           

pedagogik i samband med högläsning kan eleverna få gemensamma referenser och           

upplevelser (Pihlgren, 2019:2-3). Med detta kan vi se att de positiva effekterna av en              

strukturerad och planerad högläsning alltså är många, men hur fungerar det i praktiken?             

Vad är det högläsningen kan ge som inte bara enskild läsning ger? Har lärare en genomtänkt                

planering och tydligt syfte med sin högläsning eller är det mest för att “fylla ut tiden”?                

Väljer lärare högläsningsböcker med en tanke om att kunna använda dess syfte och för att               

inspirera eleverna till läsning eller tar man helt enkelt den som står längst fram i bokhyllan?  

 

Sen jag tog studenten 2012 så har jag hunnit jobba och haft praktik på flera olika skolor.                 

Under dessa år har jag sett olika sätt att arbeta med högläsning. På vissa skolor har jag                 

upplevt det som utfyllnad av tid där man efter läsningen inte reflekterat nämnvärt över              

texten eller budskap. På andra skolor har det funnits en planering där man i schemat avsatt                

tid till högläsning och där jag upplevt att högläsningen varit prioriterat. Jag har då upplevt               

att fokus för högläsningen varit mer än “att bara läsa”. Läraren har då ställt frågor innan,                

under och efter läsningen, dels för att se så eleverna hänger med men också för att eleverna                 

ska få en chans att tolka det lästa. De har också fått möjlighet att kunna sätta detta i relation                   

till tidigare erfarenheter och diskutera detta med sina klasskompisar. Jag har också upplevt             

att val av högläsningsböcker har spelat stor roll. När eleverna har kunnat relatera till det               

man läser och till exempel kopplat det till egna erfarenheter har eleverna fått ut mer av                

läsningen, jag upplever att intresset då också varit större. När eleverna också känner igen sig               

i det man läser tycker jag att det kan vara en öppning till en bredare diskussion om ämnet,                  

till exempel om syskonbråk, kärlek, moral- och etikfrågor. Då jag själv tycker att högläsning              

är roligt och ett bra sätt att få eleverna intresserade av böcker och skönlitteratur är detta                

något som fångat mitt intresse, hur man kan jobba med högläsning av skönlitteratur. Jag              

kommer därför att undersöka hur tre lärare tänker kring högläsning, vad syftet är, hur de               

lägger upp en högläsningslektion och hur lärarna tänker kring och motiverar sina val av              

böcker.  
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2. Syfte & frågeställningar 

I följande avsnitt förklarar jag vad mitt syfte med denna studie, vad min övergripande              

forskningsfråga  är och vilka tre frågeställningar studien kommer att fokusera på.  

 

Det finns mycket tidigare forskning som jag presenterar i forskningsöversikten som säger att             

högläsning är viktigt för att eleverna ska utveckla till exempel läsförståelse, ordförråd och             

fantasi. Vidare är det viktigt att man undervisar i läsförståelse på rätt sätt för att eleverna ska                 

förstå vad läsförståelse innebär. Syftet med denna studie är att undersöka vad högläsning             

kan ge eleverna som de inte får av enskild läsning. Vidare undersöker jag hur lärare               

använder sig av högläsning och vad de har för syfte med högläsningen. Hur väljer lärare               

böcker och hur de planerar sin högläsning. Detta vill jag undersöka eftersom jag tror att               

genomtänkt planering av högläsningen kan ge eleverna mer, såsom större ordförråd,           

utvecklad läsförståelse och intresse för böcker. Dessutom vill jag undersöka om lärare har en              

tydlig tanke när de väljer böcker för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av                 

högläsningen. De klasser jag fokuserar på är F-3 eftersom detta är klasserna jag senare ska               

undervisa i. 

 

Övergripande fråga: Vad är det för positiva effekter högläsning kan ge eleverna som inte              

enskild läsning ger? 

 

Följande tre frågeställningar är centrala för min undersökning:  

- Hur använder lärare högläsning av skönlitteratur i sin undervisning?  

- Vad har lärare för syfte med högläsningen?  

- Vilken roll spelar valet av högläsningsbok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

3.Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie. Först gör jag en historisk             

tillbakablick och, vidare kommer jag att redogöra för skolans uppdrag enligt läroplanen.  

3.1 Historisk tillbakablick 

Förr var läsning en konst som bara fåtal personer behärskade, därför användes högläsningen             

för att folket skulle få ta del av texter genom till exempel offentliga framträdanden eller från                

predikstolen. Folket skulle då inte söka mening eller göra tolkningar av texten utan texten              

skulle endast förmedlas och därmed var det som stod i texten det väsentliga, hade någon               

människa tankar eller åsikter om det sågs det som ett auktoritärt uppror (Bråten, 2008:              

23-24). Kåreland (2010:76) skriver vidare att barnböcker historiskt sett varit ett medel för att              

fostra eleverna. Eleverna skulle i böckerna möta en förebild, som de kunde efterlikna och              

inspireras av. Även böcker i avskräckande syfte fanns, där olydiga barn gestaltades och             

visade hur illa det kunde gå för dessa barn som inte lydde.  

3.2 Skolans uppdrag 

I läroplanen (Skolverket 2018:263) kan man läsa om godtagbara kunskaper i läsförståelse för             

elever i årskurs 1 “Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av               

innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse.” Under kunskapskraven           

för elever i slutet av årskurs 3 ska eleverna för godtagbara kunskaper kunna “läsa bekanta               

och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande              

sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett               

enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom ska eleven föra enkla           

resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna            

erfarenheter.” Vidare kan man läsa under syfte (Skolverket, 2018:257) för ämnet svenska att             

eleverna ska “möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av               

världen”. Eleverna ska dessutom utveckla “kunskaper om olika former av sakprosa”.  

 

Körling (2012:6) menar att högläsning handlar om att få dela något tillsammans, om             

generositet och gemenskap, men högläsning är så mycket mer än det. Med vår berättande              

röst bygger vi broar för eleverna in i skriftspråket de får uppleva gemenskap, förstå och lära                

och utveckla ordförråd. “Att lära sig läsa handlar om att få uppleva vad läsning är och att få                  
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förståelse för att vår förmåga att läsa ständigt utvecklas. Därför är högläsning så viktigt”              

(Körling 2012:6). Vidare skriver författaren att läsförmågan har sjunkit drastiskt under           

2000-talet och en direkt konsekvens är att färre barn och unga klarar skolan. Genom att läsa                

för barn både i skolan och i hemmet främjar man barnets språkutveckling och dessutom              

visar man genom sitt eget intresse att läsning är viktigt. Det är även viktigt att fortsätta läsa                 

högt för barnet även när barnet själv blivit läskunnigt för att kunna visa att vi tycker det är                  

viktigt. Barnet kan då också få tillgång till längre och mer avancerade texter som denne själv                

inte ännu klarar av att läsa (Körling, 2012:6-7).  

 

Bråten (2008:11) menar att människor måste utveckla läsförståelse då detta är fullständigt            

avgörande i det kunskapssamhälle som vi i dagens samhälle har. Det är viktigt att eleverna               

utvecklar läsförståelse för att kunna tillägna sig kunskap inom skolan, men detta är inte den               

enda anledningen till varför läsförståelse är så viktigt. Det är minst lika viktigt utanför              

utbildningssystemet för att kunna ha ett fungerande liv i samhälle och arbetsliv. För att vi               

människor ska kunna påverka viktiga demokratiska processer och andra beslut måste man            

förstå vad man läser. Läsförståelse menar författaren är grunden i utbildningsverksamheten           

och engagemanget i vårt moderna samhälle.  

 

Körling (2003:110-111) skriver att valet av högläsningsbok handlar mycket om ens egen lust             

att läsa just den boken men att det också handlar om att ge eleverna en upplevelse som de                  

inte själva kan nå. Språket i boken som ska vara mer komplicerat och handlingen mer               

sofistikerad än de böcker eleverna läser själva. “Man förstår mer”, svarar barnen när de får               

frågan vad högläsningen ger dem. “Högläsningen har en stor uppgift, den att locka barnet in               

i litteraturen.” Inom en snar framtiden kommer eleven själv att kunna läsa den bok som de                

för tillfället lyssnar till som högläsningsbok. 

3.3 Begrepp 

I denna studie är det fyra begrepp som är centrala för min studie, nämligen läsning,               

högläsning, läsförståelse och skönlitteratur. Dessa fyra begrepp förklarar jag här nedan med            

definitioner från olika källor, detta för att få en bredare förståelse för begreppen. Begreppet              

läsning förklarar jag för att kunna jämföra detta med högläsning, även om högläsning är              

mitt huvudfokus i denna studie.  

 

Nationalencyklopedin (u.å:d) och Sverige delegationen (2018:31) skriver att läsning är en           

komplicerad färdighet som kräver omfattande övning och lång tid för att kunna utvecklas.             
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Denna process innehåller två huvudmoment, avkodning och förståelse. Genom avkodning          

kan man känna igen och identifiera skrivna ord, förståelse innebär resultatet när man tolkar              

de språkliga meddelanden. Både avkodning och förståelse måste finnas för att uppnå            

läsning där den som läser också förstår vad texten handlar om. Högläsning förklarar             

Nationalencyklopedin (u.å:a) att det innebär att man läser en text högt för åhörare. Körling              

(2012:19) menar att högläsning är att ge en röst åt det som är skrivet, att man artikulerar                 

skriven text. Bergvall (2008:7) avser med begreppet högläsning att det är när en vuxen läser               

en text högt för ett eller flera barn.  

 

Begreppet läsförståelse förklarar Bråten (2008:13-14) att det “är att utvinna och skapa            

mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den.” Denna definition menar             

han till skriven text, alltså tryckt på papper eller skriven text på en skärm. Det gäller att                 

läsaren letar upp och utvinner en innebörd eller mening som författaren på förhand har lagt               

in i texten, och som därför redan existerar i texten. För att kunna göra detta kräver det att                  

läsaren genomsöker texten på ett noggrant och fullständigt sätt. För att läsaren vidare ska få               

en djupare förståelse för texten så måste man också använda sig av tidigare erfarenheter och               

genom detta konstruera ny mening baserad på gamla, redan existerande, kunskaper.           

Nationalencyklopedin (u.å:b) förklarar läsförståelse som förståelse för det man läser.  

 

Skönlitteratur innebär en vanlig benämning på exempelvis poesi, dramatik och          

fiktionsprosa. Det är litteratur som är skriven konstnärligt och inte har som huvudsyfte att              

vara faktabaserad (Nationalencyklopedin, u.å:c). Skrivguiden (u.å) menar att skönlitteratur         

innefattar berättelser och texter som är skrivna med ett konstnärligt syfte. Exempel på dessa              

texter är romaner, noveller och dikter. Sammanfattningsvis är det fiktion, även om det             

innebär att skönlitteratur inte nödvändigtvis måste vara osanning. 

 

 

 

 

 

7 



 

4. Tidigare forskning 

Forskning inom högläsning, läsning och läsförståelse upplever jag som ett stort           

forskningsfält där man kan hitta mycket forskning som har detta fokus. Jag upplever att              

läsning och elevers sjunkande resultat i läsförståelse har bidragit till att forskningsområdet            

ökat markant på kort tid. Läsförståelse är också något som intresserar forskarna där fokus              

ofta ligger på olika läsförståelsestrategier och vad de kan ge barn och elever. Forskning om               

val av litteratur upplever jag däremot som ett mindre fält men ofta förekommande i mindre               

avsnitt i ovan nämnda fält i den forskning jag använt. I detta avsnitt kommer jag presentera                

den forskning eller artiklar som jag läst och som jag anser är relevant för mitt område.                

Forskningen eller artiklarna behandlar högläsning, positiva effekter som högläsning ger och           

hur läsförståelse kan användas i samband med högläsning. Det handlar även om            

läsförståelse och hur eleverna kan utveckla sin läsförståelse genom högläsning. Jag skriver            

om hur man som lärare kan tänka kring valet av högläsningsbok, hur ska den vara               

uppbyggd för att passa just högläsning och vad man som lärare kan tänka på utifrån sin                

elevgrupp. Avslutningsvis har jag ett avsnitt som handlar om utmaningar med högläsning,            

även om detta inte är mitt fokus med uppsatsen så vill jag ändå lyfta några utmaningar som                 

kan finnas.  

4.1 Högläsning och enskild läsning  

Varför är då högläsning så viktigt och vad är det högläsning ger eleverna som de inte får vid                  

enskild läsning? Heimer (2016:15) skriver att högläsning är som fröet till all läsning, att man               

måste låta eleverna och barnen uppleva vad högläsning är. Mötet som sker mellan lärare,              

elev och text skapar gemenskap och öppnar dessutom upp för samtal, frågor och tankar.              

Högläsningen skapar intresse för böcker och läsning, dessutom stimuleras elevers          

språkutveckling. Under högläsning så får elever bekanta sig med skriftspråket, ofta genom            

längre meningar, rikare ordval och uttryckssätt, ofta i litteratur som de själva inte än klarar               

av att läsa. Detta kan bjuda in till samtal om nya ord och dess betydelse. Dessutom får                 

eleverna ta del av hur en berättelse är uppbyggd, hur de börjar, vad som händer där mitt                 

emellan och hur de slutar. “När vi läser högt för eleverna blir texten levande och vi ger                 

bokstäverna liv” (Heimer, 2016:16). Allt detta bidrar till att eleverna senare kan utveckla sin              

egen läsning och dessutom få ett intresse för böcker och olika genrer. Fox (2003:123-126)              

skriver att man som vuxen måste låta barnen få utveckla sin egen läsning och visa att detta                 

är viktigt. Genom stöttning av vuxen kan eleven få förståelse för att det är i skriften                
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hemligheten ligger och genom att läsa orden som står kan man få fram mening. När eleven                

sedan lärt sig att både avkoda och få förståelse för texten är det viktigt att man som vuxen                  

uppmuntrar och stöttar.  

 

Cecilia Bergvall (2008: 7-8) skriver i Fönster mot språk och litteratur att det finns mycket               

litteratur som talar om hur viktigt högläsning är för att man ska ge barn en bra grund för att                   

själva vilja läsa. Högläsningen bidrar till att öka språkförståelsen och att barnet blir medvetet              

om hur olika berättelser är uppbyggda och kan se ut. Barnen lär också meningsfullheten              

med skriftspråket och vad skrift är. “Böckerna är det bästa hjälpmedel vi har för att ge                

barnen ett rikt språk”. Vidare skriver författaren att det är minst lika viktigt att vi fortsätter                

högläsa för barnen även när de själva kan läsa. Den egna läsningen kan ge viss               

tillfredsställelse men den behöver kompletteras med att barnen får lyssna till högläsning.            

“Tiden man lägger ner på högläsning har man igen, eftersom man med läsningens hjälp kan               

förebygga läs och skrivinlärningsproblem” (Bergvall, 2008:8).  

 

Karin Jönsson i sin avhandling att högläsning kan innebära att yngre elever, som inte själv               

kan läsa längre texter, kan få tillträde till fler och längre texter. När högläsning används kan                

kan innehållet i texten få stå i centrum vilket kan öppna upp för gemensamma samtal där                

eleverna kan få diskutera sin egen förståelse av texten men också höra andra elevers              

tolkningar (Jönsson 2007:61-62). Genom högläsning menar Carina Schmidt och ovan          

nämnda Jönsson (2015:1) att det skapar ett socialt rum där berättelser kan delas men också               

att strategier för läsförståelse kan introduceras och konkret visas för eleverna. Från            

förskoleklassen upp till årskurs tre behöver eleverna ovanstående        

undervisningssammanhang där de delar och jämför varandras tolkningar men också          

utforskar och förändrar texter och genom det utvecklar lust att läsa (Schmidt & Jönsson,              

2015:1). Viktigt är också att läraren kommer med egna erfarenheter och tankar om texten för               

att detta kan bygga en bro mellan eleverna och texten man läser (Schmidt & Jönsson, 2015:5).                

Åsa Elwér (2017:6) skriver att eleverna genom strukturerat arbete med högläsning får            

träna på sin förståelse av skriftspråket. I högläsningssituationen är läraren bryggan mellan            

texten och eleverna, genom att hjälpa dem att förstå det lästa.  

 4.2 Läsförståelse  

Vad innebär läsförståelse och hur kan eleverna utveckla den? Ivar Bråten menar att             

läsförståelse innebär att läsaren kan utvinna och skapa mening när man läser en text och               

samspelar med den. Detta går att dela in i två olika aspekter enligt Bråten (2008:14-15), den                
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ena innebär att leta fram en innebörd i texten, som alltså redan existerar, detta kan endast                

ske om texten genomsöks noggrant och på ett fullständigt sätt. Det är grundläggande för att               

läsförståelse ska uppnås, men det är inte nog. När detta skett så måste också läsaren skapa                

mening av det lästa. Det räcker inte med att förstå budskapet i texten utan man måste också                 

använda textens innehåll med tidigare egna kunskaper om textens tema och världen i övrigt.              

Genom samspel mellan läsare och text kan läsförståelse uppnås, men självklart är läsare och              

texter olika. Alla har olika språkfärdigheter, förkunskaper och kognitiva förmågor som           

bidrar till denna förståelse.  

 

Caroline Liberg uttrycker vid en intervju i Lärarnas tidning att lärare måste tala mer om texter                

med eleverna. Hon menar att dagens elever inte har några problem med att avkoda ord eller                

lära sig läsa. Problemen kommer senare när eleverna måste använda sig av läsförståelse för              

att kunna förstå vad texten vill förmedla, framför allt när eleverna kommer upp i tredje och                

fjärde klass då antalet faktatexter ökar. “Det är väldigt lite fokus på att lära ut lässtrategier                

och arbeta med läsförståelse i den svenska skolan. Och vi har ingen som helst tradition av att                 

föra textsamtal” (Jällhage, 2014:1).  

 

Vidare skriver Heimer (2016:26-27) att läraren kontinuerligt måste undervisa eleverna i           

läsförståelse under hela grundskoletiden, gärna genom att modellera hur läraren själv tänker            

och använder sig av lässtrategier för att förstå en text. På så sätt kan läraren visa eleverna                 

vilka svårigheter man kan stöta på i en text och hur man kan tänka för att komma över                  

dessa. Under de senaste trettio åren har forskning visat att undervisning i läsförståelse ger              

positiva effekter på elevers förståelse för vad de läser, minne av vad de läst och dessutom                

förmågan att prata med andra om vad de läst. Heimer menar dock att läsförståelse är               

komplicerat att undervisa i och eleverna behöver stöttning i sin läsförståelseutveckling,           

annars kan de utvecklas till läsare som endast läser på ytan. Hittills har ingen forskare               

kunna formulera en modell som innefattar alla dessa ovanstående delar. Det finns dock en              

modell som Barbro Westlund översatt till svenska som innefattar fyra “personer”. Dessa är             

Spågumman, som förutspår vad som kommer hända, Nicke Nyfiken som ställer frågor på             

texten, Fröken detektiv som reder ut otydligheter och till sist Cowboy-Jim som fångar in det               

viktiga i texten med sitt lasso. En läsande klass är ett liknande projekt men har då bytt ut Nicke                   

Nyfiken till Reportern, dessutom finns en extra person som heter Konstnären, den sistnämnda             

är dock inte forskningsbeprövad.  
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4.3 Val av skönlitteratur 

Vad ska man då tänka på när man väljer skönlitteratur som man läser högt? Heimer               

(2016:18) skriver att det är viktigt att man gör medvetna val när man väljer högläsningsbok.               

Den ska knyta an till elevernas erfarenheter men också bjuda in till diskussion och reflektion.               

Man ska inte bara ta en bok för att läsa högt utan ha en tydlig tanke med sitt val. Det finns                     

flera frågor man kan ställa sig när man gör valet av högläsningsbok: “Varför väljer jag just                

den här boken? Hur ska jag arbeta med innehållet? Vad ska läsning av boken leda fram till?                 

Vilka andra böcker tar upp samma tema och kan de jämföras?” (Heimer, 2016:18). Att hitta               

rätt bok att läsa högt är en utmaning, det finns ett oändligt utbud och det är viktigt att tänka                   

på att välja en lagom svår text, är den för svår så finns det en risk att flera elever kanske inte                     

förstår vad man läser.  

 

Eleverna behöver i sin egen läsning välja böcker som de själva klarar av att läsa för att öva                  

på sitt läsflyt men när det kommer till att välja högläsningsbok så ska läraren se till att välja                  

en bok som inte är för enkel. Detta för att det kan bli svårt att ställa frågor på texten och                    

diskussionen därmed avta (Schmidt & Jönsson, 2015:5). Vidare skriver Hasselbaum (2002:6)           

om några kriterier som en bra högläsningsbok ska uppfylla. Boken ska ha ett gott språk, inte                

alltför långa kapitel och man ska snabbt kunna komma in i handlingen. Boken ska vara               

engagerande och sätta tankar i rörelse, ska ge underlag för samtal, stimulera fantasin och ge               

inre bilder, dessutom ska eleverna kunna identifiera sig med bokens personer. Detta är             

kriterier som ska uppfyllas för att det enligt författaren ska räknas som en bra              

högläsningsbok.  

 

Anne-Marie Körling skriver i sin bok Den meningsfulla högläsningen (2012:47) att hon väljer             

litteratur som eleverna ännu inte självständigt kan läsa. Detta menar hon är generöst och              

pedagogiskt genom att eleverna då får nya ord, begrepp och möjlighet till att tänka och               

uppleva kreativitet. Den litteratur som väljs innehåller mer miljöbeskrivningar, liknelser och           

metaforer och komplexare ordförråd. Jällhage (2014:1) skriver vidare att man ska välja            

böcker utan bilder så att man kan stimulera elevernas inre bilder och föreställningar som de               

då måste skapa själva. Man behöver inte heller välja böcker med hundratals sidor utan det               

viktigaste är att få till ett samtal kring texterna man läser.  
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4.4 Utmaningar med högläsning 

Vad finns det då för exempel på utmaningar och svårigheter med högläsning? Eckeskog             

(201398-:99) skriver att det finns en tendens att lärare ibland ställer många frågor i rask takt                

på den text de läst. Detta kan medföra att det nödvändiga utrymme för reflektion, eftertanke               

och fördjupat samtal därmed uteblir, många frågor på texten kan dessutom göra att             

elevernas egna frågor blir färre. Författaren menar att man istället kan ställa ett par              

genomtänkta frågor. Eckeskog menar vidare att uppföljning av frågor som ställs på texten är              

viktiga för att eleverna ska kunna göra kopplingar till texten men att de ofta lämnas därhän.                

Det är viktigt att lärarna uppmärksammar elevernas följdfrågor och ger eleverna respons på             

dessa och dessutom låter eleverna få reflektera över detta men Eckeskog upplever att det              

brister.  
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5. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt börjar jag med att redogöra för några författares tolkningar av den              

sociokulturella teorin och kopplar sedan samman det med de fokus jag har i mitt arbete.  

 

Dominković, Eriksson, & Fellenius (2006:8) menar att enligt Vygotskijs teori krävs det att             

människor i sociala sammanhang får interagera för att de ska kunna lära tillsammans och av               

varandra. Kommunikation blir därför helt central för att människor ska kunna utvecklas            

kunskapsmässigt men även intellektuellt. Imsen (2006:314-315) tolkar Vygotskijs        

sociokulturella teori och i denna tolkning så påpekar författaren hur viktigt samspelet är             

mellan människor för att lärande ska ske. För det självständiga tänkandet och elevens egen              

utveckling har språket en avgörande roll.  

 

Jönsson (2009:88-89) menar att unga svenska skolbarn ofta får möta högläsning i            

undervisningen men mer sällan bearbeta de böcker som de lyssnar till. Författaren menar att              

högläsning kan ses som en social praktik men att det i detta finns två dimensioner. Den                

första innebär att man läser tillsammans, oftast att läraren läser högt för eleverna. I detta               

innebär det också att man tillsammans bearbetar det man läst, att under och efter läsningen               

skapa mening om vad man läst. Detta kan göras på flera olika sätt, till exempel genom                

samtal, bilder eller teater. Bearbetning av det man läst ger stöd för att man bättre ska förstå                 

texten. Den andra dimensionen handlar om innehållet och att genom läsningen sätta det i              

större perspektiv, nämligen samhället och andra människor. Här ligger fokus vid demokrati            

och social rättvisa.  Dessa två dimensioner är beroende av varandra och ger varandra kraft.  

 

Den sociokulturella teorin anser jag passar in i mitt arbete på grund av att högläsning är en                 

social aktivitet som sker mellan människor, det krävs en som läser högt och det krävs               

åhörare som lyssnar, i detta fall en lärare och dess elever. Som Jönsson skriver så är                

högläsning en social praktik där man tillsammans bearbetar det man läst, både under och              

efter läsningen. Sedan kopplar men även detta till större perspektiv, samhället och andra             

människor.  

13 



 

6. Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med tre semistrukturerade intervjuer för att jag vill                

ha förstahandskällor där jag också kunde anpassa följdfrågor utefter svaren jag fick under             

intervjuerna. Nationalencyklopedin (u.å:d) skriver att kvalitativ metod innebär att man          

strävar efter en helhetsbeskrivning av det undersökta. Detta medför att medverkande, till            

exempel intervjupersoner är mindre till antal än vid en kvantitativ undersökning, där            

insamlad data omfattar mer. En annan orsak till valet av antal intervjuer handlar om              

begränsad tid för studien. Jag har transkriberat alla intervjuer och plockat ut de delar jag               

ansett mest väsentlig för min undersökning. Detta har jag sedan jämfört tillsammans med             

forskning och fakta från böcker som jag hittat på bibliotek. Jag har också använt mig av                

elektroniska källor som jag hittat genom sökmotorn Google, Diva och          

Nationalencyklopedin. 

6.1 Deltagare 

Jag har valt att intervjua tre lärare vid tre olika skolor för att få en lite bredare bild än att                    

endast intervjua lärare vid samma skola då jag tror att man ofta har samma arbetssätt inom                

verksamheten. Dessa lärare arbetar på olika skolor i mitten av Sverige och de ansvarar själv               

för planering av sin undervisning i svenska. Jag valde ut dessa tre lärare genom ett               

bekvämlighetsprincip där jag valde de skolor som låg relativt nära varandra, detta för att jag               

inte ville åka för långt. Jag tog kontakt med dessa lärare genom telefon och de fick bestämma                 

vilken dag och tid som passade utefter deras schema. 

6.2 Intervjuns utformning 

Jag valde att förbereda 14 frågor inför mina intervjuer (se bilaga 2) som jag skickade till min                 

handledare för feedback. Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer för att             

jag ville ha några färdiga frågor att stötta mig mot för att sedan kunna ställa passande                

följdfrågor. Under intervjuerna ställde jag också frågor som inte finns med på bilaga 2 till               

lärarna för att förtydliga eller fördjupa deras svar. En av de intervjuade lärarna bad om               

frågorna i förväg, dessa skickades då på mail, de andra två fick då också frågan om de ville                  

ha intervjufrågorna på förhand men tackade nej till det.  
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6.3 Etik 

Jag mailade ut missivbrevet till de lärare som jag intervjuade (se bilaga 1). Där informerar               

jag lärarna om att både dem själv och skolan de jobbar på avidentifieras och att allt insamlat                 

material makuleras när uppsatsen skrivits färdigt. Under arbetets gång är det endast jag som              

tagit del av de insamlade materialet.  
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7. Resultat 

I detta avsnitt kommer svar från de tre intervjuade lärarna att presenteras. Först kommer              

bakgrundsinformation om de intervjuade lärarna, följt av de svar som lärarna gett i             

intervjuerna. Jag har valt att använda mina tre forskningsfrågor som underrubriker för att             

sedan sammanfatta vilka frågor från intervjuerna som går att koppla till respektive            

forskningsfråga, dessa är skrivna i kursiv stil under respektive forskningsfråga. Den           

övergripande frågan kommer jag sedan diskutera i analysdelen tillsammans med svar från            

intervjuerna. Vidare kommer jag i denna del endast redogöra för lärarnas svar för att sedan i                

analysen diskutera och kommentera med egna slutsatser och andra källor. Jag kommer dock             

tolka lärarnas svar och göra om mycket till skriftspråk men ibland lägger jag in citat som är                 

ordagrant vad lärarna sagt, dessa är markerade med citationstecken, eget stycke och indrag.             

Lärarnas svar refereras utifrån vilken ordning jag haft intervjuerna, Lärare 1 = intervjuad             

lärare 1, Lärare 2 = intervjuad lärare 2 och Lärare 3 = intervjuad lärare 3.  

7.1 Bakgrundsinformation 

En av de intervjuade lärarna jobbar vid en stor skola medan de andra två jobbar vid små                 

skolor, alla skolor finns i mitten av Sverige. För att få en snabb överblick över hur                

klass-sammansättningarna är och hur lång erfarenhet var och en av lärarna har så började              

jag intervjuerna med detta. De två första frågorna fokuserade därför på när lärarna tog              

examen och hur deras nuvarande klassammansättning ser ut.  

 

Lärare 1 tog examen 2016, i nuvarande klassen undervisas 2:or och 3:or, sammanlagt 20              

elever.  

Lärare 2 tog examen 1982, i nuvarande klassen undervisas 3:or och det är sammanlagt 12               

stycken.  

Lärare 3 tog examen 2008, i nuvarande klassen undervisas Förskoleklass och 1:or,            

sammanlagt 10 elever.  

7.2 Hur använder lärare högläsning av skönlitteratur i sin undervisning? 

-Hur ofta har du högläsning? Är högläsning inplanerat i schemat? Hur mycket tid är avsatt?  

 

Lärare 1 berättar att högläsning är inplanerat i schemat en gång i veckan. I vanliga fall sker                 
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högläsning varje dag och är då schemalagt men just för tillfället pågår ett projekt genom               

Akademibokhandeln där eleverna har tyst läsning varje morgon för att utveckla sin egen             

läsning. Läraren har därför för tillfället valt att plocka bort högläsningen och endast ha              

högläsning en gång per vecka. Varför läraren valt att plocka bort högläsningen i övrigt så               

svarar hen:  

 

Jag har valt att lägga mycket tid på detta projekt vilket gjort att jag prioriterat bort 

högläsning i övrigt men en gång i veckan har vi ju högläsning kopplat till Nyckeln 

till skatten.  

 

När läraren har högläsning är 30 minuter avsatt, detta är inräknat med för- under- och               

efterarbete.  

 

Lärare 2 svarar att högläsning är inplanerat i schemat varje dag där minst 15 minuter avsätts                

till detta. När detta är inplanerat i schemat kan variera men just för tillfället ligger               

högläsningen först på morgonen. Detta kan variera beroende på elevgrupp men läraren            

upplever att det med nuvarande elever fungerar bra att starta morgonen med högläsning.             

Det kan se väldigt olika ut under dessa pass. Ibland anser läraren att man bara kan njuta av                  

boken och inte ha så mycket avbrott i läsningen. Andra gånger så kan läsningen vara väl                

förberedd där läraren letat fram ord som hen vill förstärka:  

 

Sedan analyserar man tillsammans vad man läst, man stannar upp, vad kommer  

hända nu? Och ja, de är lite olika. Jag tycker det är spännande med högläsningen att                

man kan göra lite olika. 

 

Lärare 3 säger att högläsning är inplanerat i schemat varje dag där ungefär femton minuter               

avsätts till högläsning. Högläsning sker på morgonen vilket hen anser är en bra rutin att               

börja dagen med. Om hen läser en kortare bok så läses den först igenom för att                

uppmärksamma svåra ord men när det kommer till längre böcker så uppmärksammas            

sådant istället under själva läsningen, då pausas det och frågan ställs i klassen om någon kan                

ordets betydelse. Vidare menar läraren att valet att högläsa på morgonen är för att få en lugn                 

start:  

Jag känner ju själv att det är en så himla bra start för mig och eleverna på morgonen, 

att bara sitta och läsa en kvart, att bara varva ner, istället för att pang-på, nu är det 

matte liksom. Utan det här passar oss, verkligen. 
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7.3 Vad har lärare för syfte med högläsningen? 

Varför använder du högläsning i undervisningen? Hur arbetar du med högläsningsboken,           

innan, under, efter? Varför?  

 

Lärare 1 menar att det finns olika syften med varför hen använder högläsning, att få               

eleverna intresserade av litteratur, att eleverna ska få upp ögonen för läsning och vad det               

kan ge. Genom högläsningen kan man också få eleverna att prata om texter och att man                

genom dessa diskussioner kan få ut så mycket mer än bara själva läsningen, till exempel hur                

eleverna tänker. Lektionen med högläsning börjar läraren med att gå igenom svåra ord, som              

hen plockat ur handledningen som finns till högläsningsboken, Nyckeln till skatten. Läraren            

använder sig också av läsförståelsestrategier under högläsning:  

 

Ibland stannar jag upp i texten, eh, och låter dom fundera på, vad kommer hända 

nu? Eller vad tror ni det är som låter? För att få eleverna mer med. Eh, efter 

läsningen, då pratar vi om det som hänt, i kapitlet. Det är då jag brukar ställa frågor 

om dom varit med om något liknande, och alltid när jag läst klart kapitlet så frågar 

jag vad tror ni kommer hända sen? Då får dom använda sin spågumma. Vi använder 

oss av läsförståelsestrategier, så dom får säga vad dom tror, det är jättekul! 

 

Lärare 2 menar att högläsning är otroligt viktigt och något som är självskrivet i hens               

undervisning, men att det inte alltid sett ut så: 

 

Just högläsningen har ju varit, faktiskt, ja men ja kan väl högläsa en stund och det tog                 

tid från annat, det har varit låg status, om jag tittar liksom på min tid bakåt, det var                  

lite fult att högläsa och det tog tid från annat. Nu är det självklart, haha. Ne men                 

högläsningen är det bästa man kan göra för både ordförråd, fantasi, främja läsandet             

och skrivandet. 

 

Ibland så använder hen högläsningen till att endast njuta av boken och förbereder inte så               

mycket inför det, medan hen andra gånger har plockat ut ord som ska förstärkas och att                

sedan analysera det man läst, man stannar upp i texten och funderar på vad olika saker                

betyder eller innebär, för att sedan summera detta i slutet av läsningen. Boksamtal är ett               
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annat bra sätt att utveckla läsförståelsen. Läraren menar att man genom detta kan gå in i                

texter och fokusera mer på förståelsen för att utveckla, att man genom detta kan få fram                

saker som man först inte tänkt sig. Eleverna har ofta andra tankar än vuxna och på så sätt                  

kan man fokusera på textens budskap, det är väldigt spännande att höra hur eleverna tänker               

kring texter. Vidare säger läraren att man kan använda sig av högläsningen tematiskt genom              

ämnesintegrering. Läraren menar då att man kan förstärka någonting som man till exempel             

jobbar med i elevgruppen för tillfället. Ibland måste man också tänka om med sin              

högläsning om man upplever att gruppen inte lyssnar eller tappar fokus eftersom man då              

också tappar syftet med högläsningen. Då anser hen att man som lärare måste reflektera              

över vad man själv kan göra annorlunda för att syftet med undervisningen ska uppnås.  

Lärare 3 svarar att det är otroligt viktigt med högläsningen genom att eleverna får lära sig                

nya ord, och att de får bilder i huvudet och kan utveckla fantasin. Genom att hen ställer                 

frågor på texten och får igång diskussioner i klassrummet så utvecklas också deras egen              

läsförståelse. Läraren menar också att syftet med läsningen är att eleverna ska få lyssna till               

böcker och uppleva vad det innebär:  

 

Jag brukar ställa frågor, och så blir det diskussioner. Och dom får alltid återkoppla

vad vi läst dagen innan. Så det är väldigt mycket, inte bara läsning, utan också 

läsförståelse liksom. Och att dom kan återberätta saker, leva sig in i saker, vad dom 

har för fantasi, vissa elever har ju jättesvårt för att fantisera.  

 

Vanligtvis så visas inte heller bilderna i böckerna för att läraren vill att eleverna ska ha en                 

chans att skapa sig egna bilder för att utveckla sin fantasi då hen upplever att många elever                 

har svårt med sin fantasi.  

7.4 Vilken roll spelar valet av högläsningsbok? 

Hur väljer du högläsningsbok? Anser du att valet av högläsningsbok påverkar högläsningen?            

Hur upplever du att elevernas attityd är gentemot högläsning? 

 

Lärare 1 anser att valet av skönlitterär bok spelar väldigt stor roll. Hen menar att boken                

gärna ska vara nära eleverna, att det som händer i boken ska vara relaterbart för eleverna,                

till exempel syskonbråk eller kärlek. När klassen läste Tzatziki fick läraren väldigt mycket             

respons från eleverna och de önskade ofta att de skulle läsa den för att eleverna älskade                

boken. När klassen däremot läste LasseMajas detektivbyrå var responsen inte alls samma utan             
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läraren uppfattade engagemanget väldigt lågt:  

 

Men dom frågade inte, de hade inte så mycket tankar när man pratade om texten. Så                

jag tror att, det verkligen spelar roll. Det är väldigt olika i elevgrupperna, vissa gillar               

mer spännande böcker medan andra grupper vill ha mer vardagsproblem.  

 

Läraren säger också att hen tar hjälp av bibliotekarien för att hitta bra högläsningsböcker, på               

så vis menar hen att man kan få hjälp att hitta böcker som man själv aldrig skulle hitta.                  

Något annat som är väldigt bra med bibliotekarien är att läraren i förväg kan ringa och be                 

om en speciell genre som då är framtagen när läraren kommer för att låna nya böcker. Att ha                  

en god kontakt med bibliotekarien anser hen som väldigt värdefullt.  

 

Lärare 2 menar att hen väljer högläsningsbok utifrån tema men också vad som passar              

gruppen, sen är det viktigt att boken ska vara rolig och fängslande. Läraren tycker att Nellie                

Rapp är bra och fängslande böcker där läraren upplevde eleverna väldigt entusiastiska och             

att hela barngruppen kokade av förväntan inför varje högläsningstillfälle. Även          

Cirkusdeckarna har varit böcker som både läraren och eleverna har uppskattat. Hen menar att              

det är viktigt att böckerna är spännande, fängslande och lättlästa, att det är lätt att leva sig in                  

i dem. När jag frågar hur läraren upplever att elevernas attityd gentemot högläsningen får              

jag svaret:  

 

Jo men jag upplever att senaste tiden att det bara är positivt mot högläsning. Att det 

känns som att de ser fram emot det och gillar det men jag har också haft grupper och

perioder när det inte känts likadant. När man känner såhär, eh, att man måste säga 

till att de ska lyssna och.. För att de håller på med annat och kan inte koncentrera sig 

riktigt. Sen är det ju det där med, att, man får till det där att det blir bra. Det kanske 

ibland är så att man har för stora grupper när man läser, att det kanske är någon

som inte klarar av att kanske inte kan lyssna på högläsning som gör att andra tycker

att det blir jobbigt. Det kan också göra att man, själv, tappar fokus och lusten att läsa.  

 

Lärare 2 säger att det ibland kan finnas elever som har svårt för att lyssna till högläsning i                  

större grupper och att man då måste fundera på hur man kan anpassa efter individuella               

elevernas behov. Vidare menar hen att man måste tänka kritiskt kring sitt bokval, ibland              

kanske det till och med är så att man måste byta bok om man upplever att eleverna inte                  

uppskattar läsningen.  
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Lärare 3 menar att det är väldigt olika från elevgrupp till elevgrupp vad som passar att läsa.                 

Den grupp som läraren har just nu är kallar hen för “allätare”, hen menar också att man                 

genom att läsa olika genrer kan få ut olika saker:  

 

Jag kan ju anpassa, typ om någon känner sig utanför i klassen eller nu har det här                 

hänt, då kan jag läsa en bok som handlar om det som är aktuellt i klassen. På så vis                   

tycker jag att man, eh, kan få upp det till en enkel diskussion. För de elever jag har nu                   

är ju så små, men på så sätt tycker jag det blir enkelt, men det tycker jag verkligen att                   

man kan.  

 

Vidare menar hen att ens egen attityd till läsning men även böckerna spelar stor roll. Genom                

att man själv visar sig intresserad och lever sig in i läsningen så kan man få med eleverna,                  

även om det inte är en genre som passar alla elever. Sitter man bara rakt upp och ner och                   

läser tror inte läraren att man får med sig eleverna på samma sätt och då tappar de också                  

lättare fokus. Har man istället inlevelse och visar sitt egna intresse så får man med sig                

elevgruppen på ett annat sätt. Läraren använder sig av bibliotekarien för att få hjälp att välja                

ut böcker. Bibliotekarien har koll på vilken ålder det är i klassen och ger på så vis olika                  

förslag på högläsningsböcker som behandlar olika genrer. De elever som går i klassen nu är               

som sagt allätare och läraren läser allt från kärlek, spänning till vardagsproblem. Det             

viktigaste tycker hen är att man själv visar intresse för boken, och gärna att man får skratta                 

lite tillsammans.  
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8. Analys  

Jag har delat in min analys i två avsnitt, de två första forskningsfrågorna under de första                

avsnittet och den tredje forskningsfrågan under andra avsnittet. Min uppdelning av           

forskningsfrågorna valde jag eftersom de två första frågorna vävs samman i diskussionen            

medan den tredje forskningsfrågan kan hållas separat. Min övergripande forskningsfråga          

finns med genomgående i analysen. Med hjälp av egna erfarenheter och tankar och relevant              

litteratur kommer jag analysera och diskutera lärarnas svar från intervjuerna.  

8.1 Hur använder lärare högläsning av skönlitteratur i sin undervisning 

och vad har lärare för syfte med högläsningen?  

Alla de tre intervjuade lärarna använder högläsning av skönlitteratur mer eller mindre i sin              

undervisning och alla tre lärarna säger att de använder sig av högläsning för att främja               

elevernas individuella språk- och läsutveckling. Lärare 1 har för tillfället endast högläsning            

en gång i veckan på grund av att ett annat projekt prioriteras där eleverna ska utveckla sin                 

egen läsning. När lärare 1 har högläsning så använder hen sig av läsförståelsestrategier och              

berättar hur en lektion med högläsning kan se ut:  

 

Ibland stannar jag upp, i texten och låter dom fundera på vad de tror kommer hända                

nu? Eller, till exempel, vad tror ni det är som låter? För att få eleverna mer med. Det                  

gör jag ibland. Och ja, efter läsningen, då pratar vi om det som hänt i kapitlet. Då                 

brukar jag också ställa frågor som om, dom varit med om något liknande? Och när               

kapitlet är klart så frågar jag alltid vad de tror kommer hända sen? Då får dom                

använda sig av sin spågumma, hon hör till läsförståelsestrategierna som vi använder            

oss av när vi läser. Det är jättekul!  

 

Just för tillfället läser läraren alltså bara högt en gång i veckan medan elevernas egen               

läsutveckling prioriteras. Alla elever har tyst läsning varje morgon och läraren berättar att             

hen ser en stor utveckling hos eleverna. De får efter varje läst bok sätta upp en stjärna på ett                   

papper och klassen samlar tillsammans på dessa stjärnor.  
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Lärare 2 och 3 jobbar på ungefär samma sätt med sin högläsning. Lärarna berättar att de har                 

högläsning varje dag, detta är prioriterat och en självklarhet för båda lärarna, när jag frågar               

varför de använder högläsning i undervisningen svarar lärare 2:  

 

Det är självklart, haha. Ne men högläsning är det bästa man kan göra för både 

ordförråd, fantasi, främja läsandet och skrivandet.. Därför använder jag det. 

 

Lärare 3 menar att:  

 

Det är så otroligt viktigt med högläsningen, att de får lära sig nya ord, och att 

dom, får bilder i huvudet och fantisera. [...] Och att dom kan återberätta saker,

leva sig in i saker, vad dom har för fantasi, vissa elever har ju jättesvårt att 

fantisera.  

 

Lärare 3 upplever alltså att elever kan ha väldigt svårt att fantisera och att böckerna hen                

läser kan hjälpa dem att få igång fantasin. Fast (2009:43-44) skriver om barn och att de kan                 

behöva hjälp att tänka kreativt. Genom att sätta eleverna i situationer där de måste använda               

sin fantasi så kan den också utvecklas. Författaren nämner Lennart Hellsing och staden             

Annorlunda. Där har Hellsing vänt upp och ner på allting, babyn drar en vuxen i vagnen,                

boven jagar en polis och en katt sitter på taket och säger “vov”. Detta kan vara en bra ingång                   

till att få eleverna att komma igång med sin fantasi och hitta på egna orimligheter. Detta tror                 

jag kan vara en väldigt bra igång då jag också upplevt att elever kan ha svårt att fantisera.                  

Genom att ta hjälp av en bok så kan eleverna sedan spåna vidare på samma spår men har då                   

fått lite stöttning i tänkandet.  

 

Vidare menar lärare 2 och lärare 3 att det finns väldigt många fördelar med högläsningen.               

Både lärare 2 och 3 pratar om hur de innan läsningen kan plocka ut svåra ord eller pausa                  

läsningen för att tillsammans med eleverna uppmärksamma ord. Lärarna sammanfattar          

också läsningen tillsammans med eleverna och kan ibland ställa frågor på texten.            

Reichenberg (2008:68) skriver att elever ofta får prata om skönlitterära texter i skolan. Detta              

är värdefullt för att eleverna då får diskutera författarens budskap, kanske ifrågasätta det             

och lyfta fram olika tolkningar av det lästa. Jag anser att det är väldigt viktigt att eleverna får                  

diskutera vad man som lärare läser högt för att de ska få en chans att reflektera men också                  

att få höra kamraternas tolkningar av det man läst. Även om det är samma text du läser för                  

eleverna så kan det komma väldigt många olika tolkningar vilket jag anser är väldigt              

23 



 

berikande i klassrummet. Jag tror också att det gör att man själv kan vidga sin förståelse och                 

dessutom få bättre förståelse för hur andra tänker. Detta är något som eleverna inte på               

samma sätt kan göra vid enskild läsning då tiden för att diskutera var och en av böckerna                 

oftast inte finns. Vidare pratar lärare 1 pratar om läsförståelsestrategier men går inte djupare              

in på hur dessa används mer än spågumman, som är till för att spå vad eleverna tror ska                  

komma härnäst. Lärare 2 och 3 nämner inte läsförståelsestrategier under intervjun. Heimer            

(2016:26) skriver om hur man kan arbeta med läsförståelsestrategier i sin högläsning med             

eleverna. Viktigt är att man som lärare modellerar, alltså visar, för eleverna hur man              

använder sig av dem. Läraren ska alltid berätta vilken strategi som lämpar sig för att hjälpa                

till att förstå det man läser och hur man kan klara av hindren som man kan stöta på med                   

hjälp av dessa. Körling (2012:48) och Gibbons (2016:172) skriver också om hur läraren genom              

sin högläsning kan modella hur han eller hon tänker kring det man läser inför eleverna. När                

man själv som lärare tänker högt och resonerar med sig själv om något som händer i boken                 

eller ett ordval författaren gjort, modellar man för eleverna för att fördjupa förståelsen. När              

eleverna sedan är van vid detta kan de själva ta ställning till texten då läsförmågan då                

stöttas. Genom att man också ställer öppna frågor till sig själv kan man öppna för elevernas                

medverkan i diskussionen. Lärare 1 nämner som sagt Spågumman medan de andra två             

lärarna inte nämner om de använder sig av några läsförståelsestrategier. Jag tror att lärare 1               

kan ge eleverna mer förståelse för texten och hjälpa dem på traven att utveckla sin egen                

läsning genom att modellera hur strategierna kan appliceras på texter. Detta kan sedan             

hjälpa eleverna när de ska läsa själv och tolka texter. Det här tycker jag visar att det är viktigt                   

att man ser till att hjälpa eleverna utveckla dessa färdigheter för att kunna tolka en text                

innan de börjar läsa böcker med för mycket text. Fox (2003:128) skriver att högläsning alltid               

kommer att vara enormt viktigt för barns läs- och skrivutveckling.  

 

Lundberg (2010:33) skriver att högläsningen ger rika möjligheter att utveckla ordförråd,           

dessutom får barnet uppleva skriftspråket och gradvis utveckla sin förståelse för hur            

berättelser är uppbyggda och därmed få ett mönster som de senare kan känna igen i nya                

berättelser. Jag tror att denna självklara och positiva syn som dessa lärare 2 och 3 har på                 

högläsning gör att eleverna också kan få större intresse för litteratur och läsning eftersom de               

har någon i sin närhet som visar att denne tycker det är viktigt. Jag upplever inte att lärare 1                   

på samma sätt prioriterar högläsningen eftersom hen för tillfället plockat bort högläsning            

från schemat för att ge plats åt elevernas individuella läsning. Hultgren (2017:1) skriver om              

att barn och ungas intresse för läsning påverkas starkt av läsande förebilder, mestadels i              

hemmet men också i skolan, av både vuxna och kamrater.  
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Vidare menar både Körling (2012:54) och Bergvall (2008:8) att det är viktigt att man som               

lärare fortsätter läsa högt för eleverna även när de själva kan läsa. Den egna läsningen ger                

viss tillfredsställelse men högläsningen behöver fortfarande komplettera elevens egna         

läsning. Körling (2012:54) skriver att: 

 

Det barn eller elev som är i färd med att lära sig läsa eller den som redan är igång                   

med självständig läsning ska också få lyssna till högläsning. Högläsning berikar den            

egna läsningen. [...] Högläsning bidrar till läsning. Föräldrar och lärare visar genom            

högläsning vägen för berättelser. Barn och elever behöver relationer för att få och             

utveckla sitt språk. Det är ett underbart språkligt triangeldrama som äger rum vid             

högläsning. Texten, lyssnaren och högläsaren. Som läsare behöver vi också läsande           

påfyllning och vägledning. När man lärt sig läsa öppnar sig en hel värld av              

möjligheter att läsa.  

 

Med detta citat så tycker jag författaren på ett bra sätt förklarar varför man ska fortsätta läsa                 

för eleverna även när de själva knäckt läskoden - just för att man fortfarande ska guida dem                 

och läsa litteratur som de inte själva än behärskar. Lärare 1 har för tillfället prioriterat bort                

högläsningen för att ge plats åt den självständiga läsningen istället. Om läraren däremot             

hade behållit högläsningen samtidigt som eleverna utvecklar sin egen läsning kanske           

eleverna hade utvecklats än mer genom att också få lyssna till litteratur som de själva inte                

ännu behärskar. Kanske hade det också fungerat som en morot för eleverna att utvecklas än               

mer? Lärare 1 påpekar dock att högläsning sker varje dag i “vanliga fall”, alltså när               

läsprojektet inte pågår.  

 

Jönsson (2007:61-62) menar att högläsning kan innebära att yngre elever, som inte själv kan              

läsa längre texter, kan få tillträde till fler och längre texter. När högläsning används kan               

innehållet i texten få stå i centrum vilket kan öppna upp för gemensamma samtal där               

eleverna kan få diskutera sin egen förståelse av texten men också höra andra elevers              

tolkningar. Elever utvecklas såklart i olika takt vilket innebär att man kan ha flera elever i en                 

klass som läser självständigt, medan vissa elever tragglar med att lära sig alla bokstäver i               

alfabetet, men genom högläsning kan man fånga de elever som ännu inte lärt sig läsa. På så                 

vis får de eleverna också uppleva berättelsens värld och kunna delta i en diskussion om det                

lästa.  
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8.2 Vilken roll spelar valet av högläsningsbok? 

Alla tre lärarna säger att de läser olika genrer för eleverna för att få blandning av böcker,                 

exempel på genrer som nämns är spänning, komedi, kärlek och vardagsproblem. Alla tre             

nämner att det är viktigt att få ett bredare spektra för att eleverna ska få möta olika genrer.                  

Körling (2012:30–31) skriver att det är en fördel om eleverna i högläsningen får möta olika               

genrer för att eleverna ska få möta olika slags texter, hur de är uppbyggda och få förståelse                 

för hur olika texter låter. Hultgren (2017:5) skriver att ett enkelt sätt att förmedla läsintresse               

till eleverna är genom högläsning, särskilt när man medvetet valt texten utifrån            

elevgruppen. Alla tre lärarna nämner att det är viktigt att ta hänsyn till elevgruppen vid val                

av högläsningsbok, att alla elevgrupper är olika och att man då måste ta hänsyn till det.  

 

Lärare 1 säger att valet av högläsningsbok spelar väldigt stor roll. Hen berättar om att               

engagemanget hos eleverna verkligen kan vara olika beroende på bok: 

 

Nu i början på terminen så hade vi en bok som en av mina kollegor, ja, hade hemma, 

men den boken tyckte inte eleverna om, alltså den var inte elevnära. Så eleverna var 

inte som vanligt att “åh vi vill läsa!” utan jag tror dom såg det mer som tidsfördriv. 

[...] Men dom frågade inte, de hade inte så mycket tankar när man pratade om texten. 

Så jag tror att, det verkligen spelar roll. Det är väldigt olika i elevgrupperna, vissa 

gillar mer spännande böcker medan andra grupper vill ha mer vardagsproblem. 

 

Läraren menar att skönlitteratur tas emot på olika sätt i olika elevgrupper men att hen               

genom deras respons för boken kan läsa av eleverna och vad de tycker. Körling (2018:39-41)               

skriver om böcker man kan läsa för eleverna där de kan känna igen sig, antingen i                

karaktärerna eller i en känsla som finns i boken. Författaren nämner Till vildingarnas land där               

barnet förvandlas från det “snälla” barnet till det “andra” barnet ingen vill kännas vid.              

Barnen kan genom detta få känna igen sig, att det är okej att känna känslor som ilska eller                  

rädsla och att man genom boken kan förstå och känna igen sig i det man läser. Genom att                  

eleverna får känna igen sig i böckerna och dess tema tror jag att det är enklare för eleverna                  

att diskutera och prata om det man läser. Ilska är något som vi alla någon gång känner och                  

jag tror det är viktigt att man som vuxen berättar för eleverna att det är okej att känna alla                   

känslor och att tillsammans prata om hur man kan hantera dessa när de kommer.  
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Läraren läser för tillfället Nyckeln till skatten som är ett färdigt läromedel där man har               

högläsning, sedan har eleverna en varsin bok med tillhörande frågor till texten för att              

utveckla sin läsförståelse. Eleverna har även egna lättlästa böcker som hör till materialet som              

de får ta hem och läsa i läsläxa. Läraren tar hjälp av bibliotekarien för att få tips om                  

högläsningsböcker. Hen säger att de har ett nära samarbete och att bibliotekarien vet hur              

många sidor böckerna ska vara på och vilken nivå den ska ligga på. Läraren menar att man                 

på så sätt kan få tips om böcker som hen själv aldrig annars hade hittat.  

 

Lärare 2 menar att valet av högläsningsbok spelar stor roll och väljer ofta en högläsningsbok               

för att förstärka någonting, utifrån ett tema eller något aktuellt i elevgruppen. Sen ska boken               

också vara rolig och fängslande. En bok har läraren valt att läsa för många elevgrupper: 

 

Tudda Galumpan, den har jag läst jättemycket. Den är jättebra, det handlar om en 

flicka som är lam, den har jag läst för flera grupper för den passar väldigt bra för 

att få igång diskussionerna och, ja, men, sätta sig in i andras situationer. [..] Högläser

man en bok som är rolig så kanske man fängslas men att även grotta ner sig,  för 

längre upp sen i klasserna kommer dom få läsa böcker som kanske inte är så roliga, 

faktatexter och så, och då har dom, eh, fått redskap till att förstå texten.  

 

Tudda Galumpan är en bok som läraren använt sig av för att kunna använda som               

“inkörsport” när hen vill prata om alla likas värde och att alla människor ser olika ut.                

Genom högläsningen så vill också hen att eleverna får med sig redskap för att förstå               

högläsningen, för att senare i högre årskurser kunna använda sig av dessa redskap när de               

läser längre, mer faktabaserade böcker. Reichenberg (2008:10) skriver att eleverna ofta stöter            

på problem med att förstå vad de läser när de börjar komma i kontakt med faktatexter. Då                 

måste man på ett annat sätt ta tillvara på förförståelse, lära sig skillnad mellan djupläsning               

och sökläsning, att själv bli medveten om när man inte förstår en text, och viktigast av allt,                 

hur man gör för att förstå. Detta tolkar jag som att läraren är noga med att ge eleverna olika                   

redskap för att de själva ska förstå vad texten handlar om. Att förstå vad man läser är                 

verkligen en viktig färdighet att utveckla, vare sig det gäller en faktatext i svenska, ett               

mattetal eller en tipsrunda under idrotten. 
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Lärare 3 upplever att nuvarande grupp gillar många olika genrer av böcker, antingen med              

spänning, kärlek eller vardagsproblem, dock ska boken vara rolig så läraren och eleverna             

kan skratta tillsammans men att lärarens egen inställning spelar stor roll: 

 

Jag tror att det jättestor roll hur jag själv gör, tycker jag om att läsa den här boken?

Vad utstrålar jag för energi, sitter jag bara rakt upp och ner och läser? Då skulle ju 

tillslut ingen lyssna när jag läser. Men sen är dom så få så det är inga problem att

få eleverna engagerade i boken, jag hinner med att titta på alla och se så dom 

lyssnar och följer med i det jag läser.  

 

Läraren berättar också att hen har nära samarbete med bibliotekarien som ger tips och              

hjälper till att välja böcker utifrån vad läraren vill ha. Ibland utifrån speciella teman eller så                

får bibliotekarien fria händer att välja “bra” högläsningsböcker. Läraren säger också att man             

genom olika böcker kan få igång diskussionerna i klassrummet. Lärare 1 och 3 nämner att de                

har ett nära samarbete med bibliotekarien för att få hjälp och tips på böcker. Heimer               

(2016:18) menar att det är viktigt med en tydlig tanke med sitt val av högläsningsbok genom                

anknytning till elevernas erfarenheter, att den ska bjuda in till diskussion och reflektion.             

Eftersom en högläsningsbok kräver ganska mycket för att uppnå det syftet som lärarna             

nämner så tror jag det är otroligt viktigt med ett bra samarbete med bibliotekarien. Genom               

samverkan får man proffshjälp att välja böcker från någon som dessutom är uppdaterad på              

nya författare och boksläpp som hela tiden kommer. Jag tror att lärare 1 och 3 med hjälp av                  

bibliotekariens spetskompetens kan hitta ett bredare utbud inom genrer, som lärare 1 själv             

säger “med hjälp kan man hitta böcker som man själv aldrig hade hittat.” Jag tror vidare att                 

det är viktigt att man som lärare blandar olika genrer för att kunna inspirera eleverna till sin                 

egen läsning. Ingen elev är den andra lik och genom att ha en bredd i valet av böcker kan                   

man fånga intresset hos fler elever. Vissa gillar skräck, andra gillar romantik eller fantasy, så               

genom högläsningen kan man ge något till alla.  
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9. Slutsats 

Min övergripande fråga i denna uppsats är vad högläsning kan ge eleverna som de inte får                

av enskild läsning. Högläsning ger gemensamma upplevelser, tillfällen för diskussion och           

analys av det man läst. I åtanke ska man dock ha att det finns vissa utmaningar med                 

högläsning såsom att lärare tenderar att ställa många frågor i följd istället för ett par där                

eleverna får tid till att reflektera och tänka. Därför anser jag att det är väldigt viktigt att man                  

som lärare har en tydlig planering där man förberett några frågor innan. Högläsning öppnar              

också upp för att läraren kan modellera hur man kan applicera läsförståelsestrategier för att              

förstå. Läraren visar också genom sin högläsning att läsning är viktigt och blir därigenom en               

läsande förebild som kan motivera eleverna till att utvecklas själv. Högläsning öppnar upp             

för att eleverna tillsammans kan ta del av varandras erfarenheter och på så sätt lära sig om                 

både sig själv och andra. Vid högläsning tillsammans kan dessutom alla elever medverka,             

oberoende av individuell läsförmåga.  

 

Genom egen läsning får eleven själv, eller tillsammans med vuxen, välja bok att läsa vilket               

bidrar till att man bättre kan anpassa efter individ och ta tillvara på elevernas individuella               

intressen. Eleven får också genom egen läsning läsa i sin egen takt och kan gå tillbaka i                 

texten om något upplevs oklart eller om minnet sviker. Egen läsning bidrar såklart också till               

att eleven själv utvecklar sin egen läsning, till exempel förmågan att avkoda ord och språkets               

uppbyggnad på ett annat sätt än vid högläsning.  

 

Slutsatsen jag kan dra av denna studie är att jag tror både högläsning och egen läsning är                 

viktigt för att elever ska utveckla ett intresse för läsning och böcker, det ena utesluter inte                

det andra. Däremot tror jag att högläsning är den bästa inkörsporten till läsning och den               

tolkning jag gör är att det är otroligt viktigt för att barn och elever ska få upp ögonen för                   

böcker och hur mycket man kan få ut av det. Vidare bidrar högläsning till att elever                

tillsammans får en läsupplevelse och att de kan diskutera vad de läst, att man kan dela                

erfarenheter och reflektion. Lärare kan använda högläsningstillfällen till att modellera hur           

man använder sig av läsförståelsestrategier vilket ska vara en väldigt bra metod för att              

undervisa om detta. Vid högläsning handlar det också om att lyssna vilket gör att oberoende               

av hur långt eleven själv utvecklat sin läsning så kan alla vara aktiva vid högläsning. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

 
Mitt namn är Sanna Lundgren och jag studerar Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot F-3 vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag går just nu den sjunde av 
totalt åtta terminer och i och med detta så skriver jag ett examensarbete i 
litteraturvetenskap. Mitt fokus i detta arbete är högläsning, vad lärare har för syfte 
med högläsning och litteraturens betydelse enligt lärare. I mitt arbete skulle jag 
därför vilja intervjua undervisande lärare och undrar om Du kan tänka dig att bli 
intervjuad? Denna intervju består av 14 frågor och jag beräknar att intervjun tar 30 
minuter. Självklart behandlar jag detta material konfidentiellt och både Du och 
skolan kommer avidentifieras i arbetet och ingen utomstående kommer ta del av 
materialet, när examensarbetet är klart och betygsatt kommer detta material att 
makuleras. 
 
Har Du några frågor eller funderingar är det bara att kontakta mig eller min 
handledare genom kontaktinformationen nedan.  
 
Hoppas vi ses! 
 
Med vänliga hälsningar  
Sanna Lundgren  
Mail: salu1605@student.miun.se 
Tel nr: 073-8213978 
 
 
 
Handledare: Tora Lane 
Mail: tora.lane@miun.se 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor angående högläsning 

 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 
 

2. Hur många elever går det i den klassen du undervisar i nu? 
 

3. Hur ofta har ni högläsning?  
 

4. Är högläsning inplanerat i schemat?  
 

5. Hur lång tid är avsatt? 
 

6. När under dagen har du högläsning? Varför? 
 

7. Gör eleverna något annat än att bara lyssna under högläsningen? 
 

8. Varför använder du högläsning i undervisningen? 
 

9. Hur ser en lektion med högläsning ut?  
 

10. Hur arbetar du med högläsningsboken, innan, under, efter? Varför?  
 

11. Hur väljer du högläsningsbok? Anser du att valet av högläsningsbok påverkar 
högläsningen? 
 

12. Kopplar du högläsningen till något annat ämne i undervisningen? 
 

13. Hur upplever du att elevernas attityd är gentemot högläsning? 
 

14. Har du något du själv vill lägga till om högläsning? 
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