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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur den skönlitterära högläsningen praktiseras            

i mellanstadiet enligt verksamma lärare. Studien arbetar efter frågeställningarna: “Vad är           

lärares inställning till den skönlitterära högläsningen?” , “ Vilka texter och verk föredrar lärare              

om de högläser för sina elever och varför?” samt “ Hur uppfattas möjligheterna att använda               

digitala verktyg vid högläsning av lärare?” För att besvara frågorna utfördes           

semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma lärare. Det är en kvalitativ studie           

inspirerad av hermeneutiken. Datan insamlat från de intervjuade lärarna analyseras i en            

diskussionsdel. Resultatet visade att alla intervjuade lärare praktiserar högläsning i sina           

klassrum. Men att det skiljer sig mellan de intervjuade lärarna hur det praktiseras. Även              

vad lärarna definierade som högläsning. De intervjuade lärarna anser enhälligt att           

högläsning ger ett bättre ordförråd och språkförståelse. En viktig faktor vid val av bok              

var enhälligt. Den valda högläsningsboken måste fånga elevernas intresse. Val av           

högläsningsbok grundades alltid på lärarens kännedom om sin klass. Digitala verktyg           

praktiseras olika av respondenterna och en varierande inställning till dem förekommer.           

Från starkt avståndstagande till full tillämpning av verktygen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Högläsning – Skönlitteratur – mellanstadiet – digitala verktyg – val av            

skönlitteratur. 
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Inledning 
Har den skönlitterära högläsningen i dagens mellanstadieklasser en självklar plats? Det           

är en fråga jag ställer mig själv som blivande mellanstadielärare i ämnet svenska.             

Människor som läser för varandra är en gammal form av läsning i den västerländska              

civilisationen och den kan spåras tillbaka till antikens Grekland (Steiner, 2012. s. 211).             

Det är en social aktivitet som enligt mina egna minnen skapar gemenskap i klassrummet              

med det tillsammans upplevda äventyret. De flesta som har gått i skolan kommer nog              

ihåg de tillfällen man hade högläsning. Det var oftast en lugn stund i klassrummet och               

jag kommer väl ihåg runt advent i mellanstadiet. Vi tände ljus och läraren Yvonne läser               

högt ur Berts dagbok för oss i klassen. Jag minns dessa tillfällen som rofyllda stunder och                

de fastnade i mitt minne. I Skolverket (2019) läroplan för förskoleklass kan man läsa              

under syfte att, 

 
undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att           

utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och            

skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och             

samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser (2019, s.             

19).  

  

Lyssna på skönlitteratur är ett klart uttalat syfte med undervisningen i förskoleklassen.            

Högläsning är ett arbetssätt lärare kan använda för att deras elever ska ta del av               

skönlitteratur genom att lyssna på texter. Ändå finns det ingen ny forskning gjord i              

Sverige om högläsningens fördelar för elever i mellanstadiet. Det självklara          

förhållningssättet till högläsning finns inte utskriven för mellanstadiet i läroplanen. Men           

det är istället tydligt utskrivet att elever ska ta del av skönlitteratur. Skolverket (2019)              

skriver exempelvis att elever i mellanstadiet ska ta del av ” […] skönlitterära texter [...]”               

och även ” Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras           

verk" (s. 260). Elever ska ta del av skönlitterära texter och verk i mellanstadiet och få                

kunskap om vilka de större skönlitterära verken är och vilka de är skrivna av. Men på                

vilket sätt elever ska få ta del av skönlitteraturen är inte tydligt. Det lämnar ett               

tolkningsutrymme åt mig som blivande lärare hur jag kan arbeta med skönlitteratur i             

mitt klassrum. Är högläsning av skönlitteratur en gångbar arbetsmetod för mig som            

blivande lärare i ämnet svenska? Det ställer mig också frågande om vilka verk             

3 



 

  
 

verksamma mellanstadielärare använder i sitt klassrum. Läser de läser högt för sina            

elever och varför och vilka skäl ser de med sin högläsning? Det har länge bedrivits               

forskning om högläsningens fördelar. Några av dem kommer att lyftas i bakgrunden för             

studien och de är valda främst efter dess aktualitet. I bakgrunden kommer det även              

analyseras vilka nyckelfaktorer är nödvändiga för att sessioner i högläsning ska ge ett             

gott utfall för elevernas läsutveckling.  

Samtidigt som högläsningen är en form av läsning med gamla anor förändras            

samhället vi lever i och med den även skolan. Finns det andra metoder att komma åt                

fördelarna högläsning ger med exempelvis digitala verktyg? Inför denna studie har jag            

uppfattat indikationer på att högläsning i dagens klassrum inte alla gånger sker i den              

traditionella formen med att läraren läser högt för sina elever eller vice versa. Jag hoppas               

denna studie kommer skänka klarhet över hur den skönlitterära högläsningen utförs i            

dagens klassrum och kan bidra till en diskussion om hur man som lärare kan arbeta med                

högläsning av skönlitteratur.  
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför lärare arbetar med skönlitterär              

högläsning samt orientera studiens resultat mot den moderna forskningen. För att uppnå            

detta kommer studien därför fokusera på lärarnas egen uppfattning om skönlitterär           

högläsning samt vilka skönlitterära verk de lyfter fram i sin undervisning. Studien            

kommer även undersöka lärarnas uppfattning om huruvida digitala hjälpmedel har en           

plats i den skönlitterära högläsningen.  

 

Studien har följande frågeställningar som utgångspunkt: 

 

◦ Vad är lärares inställning till den skönlitterära högläsningen? 

◦ Vilka texter och verk föredrar lärare om de högläser för sina elever och 

varför? 

◦ Hur uppfattas möjligheterna att använda digitala verktyg vid högläsning av 

lärare?  
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◦   

2.1 Avgränsning 

Jag kommer i studien undersöka hur lärare i mellanstadiet arbetar med den skönlitterära             

högläsningen. För att nå ett resultat har jag valt att intervjua fyra verksamma             

mellanstadielärare. Alla lärare är valda utefter att de har många års erfarenhet i sitt yrke.               

Studien är kvalitativ i sin form. Det innebär att resultatet inte är generaliserbart.             

Forskningen presenterad i bakgrunden framhäver högläsningens fördelar ur olika         

perspektiv. Den presenterade forskningen berör tekniker för högläsning för olika åldrar.           

Syftet är att ge läsaren och studien en bred helhetsbild på högläsningens olika funktioner              

och fördelar. Digitala verktyg är ett samlingsnamn i denna studie som sammanfattar            

olika tekniska hjälpmedel som kan läsa upp text. Det kan vara en Ipad med hörlurar, en                

ljudbok, overhead/kanon eller en PC.  

 

3 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att motivera varför jag valt att göra en studie av kvalitativ                

karaktär. Intervjuerna kommer att jag att tolka utifrån ett hermeneutisk perspektiv. Jag            

kommer motivera min analysmetod samt beskriva densamma. Hur jag gått tillväga för            

att göra urvalet till min studie kommer klargöras samt mina etiska val. 

3.1 Forskningsansats  
Jag kommer i denna studie tydliggöra verksamma lärares arbetssätt och uppfattningar           

om den skönlitterära högläsningen i mellanstadiet. Studien kommer i sitt resultat även            

behandla om den digitala utvecklingen påverkar högläsningen av skönlitteratur i dagens           

klassrum. För att nå ett resultatet i frågorna kommer verksamma mellanstadielärare           

höras i semistrukturerade intervjuer. Hermeneutiken kallas även för tolkningsläran och          

är en vetenskapsteori som står långt ifrån ex. positivism. Inom hermeneutiken strävar            

man efter att förstå och för att göra det utgår man från empati och ett inkännande (Turén,                 

2007, s. 94).  

Inom hermeneutiken utgår man från det subjektiva, alltså från människan och hur            

hon upplever samt erfar sin kulturella värld. Positivism kan ses som hermeneutikens            
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motsats i sin jakt på objektivitet. Men vi kan aldrig helt förstå en annan människas               

uppfattning utan istället strävar man efter att tolka människan, att leva sig in i och förstå                

någon annans uppfattning av det undersökta (Brinkkjaer & Höyen, 2013, s. 77f).            

Hermeneutiken är i en studie som undersöker lärares uppfattningar om högläsning av            

skönlitteratur ett naturligt val. I ett kvalitativt arbete fokuserar man exempelvis på ett             

fåtal föremåls egenskaper och bedömer dessa ur flera perspektiv till skillnad från ett             

kvantitativt perspektiv, som arbetar mot att generalisera sina resultat (Brinkkjaer &           

Höyen, 2013, s. 106). I denna studie vill jag ta reda på hur lärare arbetar med den                 

skönlitterära högläsningen i klassrummen, enligt lärarna själva och syftet lärarna ser           

med sitt sätt att arbeta.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna är i denna studie semistrukturerade. Det innebär att man får en fast mall att               

arbeta efter, men samtidigt har utrymme att anpassa sin intervju. Man utgår i denna              

intervjumetod efter ett antal fastlagda frågeställningar som man vid behov kan avvika            

ifrån av i syfte att bygga ut sitt resultat (Ahrne & Svensson, 2015, s. 35f.) De intervjuade                 

lärarna arbetar på två olika skolor, min förhoppning är att det kan ge ett varierande               

resultat, att deras arbetssätt skiljer sig åt. Den ena skolan använder ämneslärare och en              

klass har en utsedd mentor medan den andra skolan har ett teamsystem där två              

ämneslärare med en bred kompetens täcker upp alla ämnesområden och har samma            

klass från klass fyra tills eleverna börjar i högstadiet.  

Vid en intervju skriver Brinkmann och Kvale (2018) att kvalitén på en intervju             

inte står och faller med frågorna ställda utan lika viktigt är den intervjuades respons. Det               

är viktigt att låta respondenterna få god tid att fundera över sina svar och gärna bygga ut                 

dem. De fortsätter med att genom att ta god tid på sig i sin intervju och inte stressa                  

respondenterna får man högre validitet i sina svar. Riskerna med semistrukturerade           

intervjuer är att respondenterna kan välja att svara vad man tror att man vill höra. För att                 

undvika detta bör frågorna vara klara och tydliga och öppna utan svåra ord enligt              

Brinkmann och Kvale (2018, s. 69ff). Respondenterna i denna studie är alla anonyma och              

skolan de är verksamma på kommer ej heller att skrivas ut. Deltagandet är helt frivilligt               

och ingen ersättning är utsatt för deltagande. Det finns heller inte några påföljder för de               

deltagande om de valt att ej genomföra intervjun.  
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Studien följer Utbildningsdepartementet (2003) etikprövningslagens 16 § som är         

följande. 
 

 16 § Forskningspersonen skall informeras om 

● den övergripande planen med forskningen, 

● syftet med forskningen, 

● de metoder som kommer att användas 

● de följder och risker som forskningen kan medföra 

● vem som är huvudforskningsman 

● att deltagande i forskningen är frivillig och  

● forskningspersonen rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 
(Utbildningsdepartementet, 2003) 

 

Informanterna har utifrån listan från utbildningsdepartementets (2003) 16 § blivit          

informerade om studiens metoder, det övergripande arbetet, syftet för studien innan           

intervjuerna startade. 

 

3. 3 Urval 

Jag kontaktade fyra verksamma lärare, från två olika skolor inom en medelstor kommun             

i Sverige. Kontakten skedde via mail och telefonsamtal. Under den första kontakten            

presenterar jag studiens syfte samt metod, inga intervjufrågor lämnades. Just för att            

svaren ska bli deras uppfattning under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Inget            

missiv skickades ut då jag fick alla fyra lärares muntliga godkännande för att delta i               

studien. Under arbetes gång ansåg jag att fyra lärare var tillräckligt för min studie. Hade               

jag valt att använda mig av fler lärare, hade jag förmodligen förlorat tid till att förbereda                

samt analysera de intervjuer som genomförts (Kvale & Brinkmann, 2009). För att särskilja             

de fyra lärarna från varandra, kommer jag kalla dem för L1, L2, L3 och L4. För att skapa                  

en validitet för studien valde jag lärare med mångårig erfarenhet inom läraryrket. Den             

perfekta personen för en intervju finns inte, men alla har något att bidra med (Kvale &                

Brinkmann, 2009). Samtidigt är det även viktigt att komma ihåg att det är en liten studie                

och ska inte generaliseras för mycket (Fejes & Thornberg, 2019). 

 

 

8 



 

  
 

3. 4 Genomförande 

Jag valde att genomföra intervjuerna på lärarnas arbetsplatser för att underlätta för dem.             

Just för att underlätta både tidsmässigt samt att det är en plats de känner sig bekväma                

med. Redan under första samtalet, kontakten frågade jag om vi kunde boka ett rum för               

intervjun då det förhindrar avbrott under samtalet (Fejes & Thornberg, 2015, s. 73).             

Intervjuerna spelades in via mobiltelefonen, samtliga lärare gav sitt muntliga          

godkännande innan intervjun startade. När arbetet är färdigskrivet och godkänt kommer           

de inspelade ljudfilerna att raderas, vilket jag även informerade lärarna om innan            

intervjuerna startade (Ahrne & Svensson, 2015, s. 17). När intervjuerna var klara            

transkriberade jag min data som till slut blev mitt resultat. 

 

3. 5 Databearbetning och analys 

När samtliga intervjuer var genomförda påbörjades transkriberingen, när dessa var          

utförda delade jag upp dem i relevanta kategorier med hjälp av färgmarkeringar i             

dokumenten. De tre kategorierna utgick ifrån mina tre frågeställningar “Vad är lärares            

inställning till den skönlitterära högläsningen?”, “Vilka texter och verk föredrar lärare om de             

högläser för sina elever och varför?” samt “Hur uppfattas möjligheterna att använda digitala             

verktyg vid högläsning av lärare?”  

Därefter sammanställdes samtliga pedagogers svar och jag delade sedan upp          

den insamlade informationen utefter likheter, skillnader och jämförelser. Texten som          

bearbetades blev min data och resultat. De olika kategorierna blev senare tre egna             

rubrikerna i resultatdelen, de baserades på mina frågeställningar utifrån syftet (Kvale           

& Brinkmann, 2009). Att själv skriva ned en transkriberingen är ett utmärkt tillfälle att              

reflektera över intervjun och underlättar arbetet för analysen även senare i skedet            

(Kvale & Brinkmann, 2009; Fejes & Thornberg, 2015).  

 

4 Bakgrund 

Studierna presenterade i bakgrunden som avhandlar högläsning är främst valda efter           

deras aktualitet. Den senaste forskningen på det valda forskningsområdet härstammar          

från USA i mina sökresultat. Alla studier är funna genom Mittuniversitets           

bibliotekstjänst PRIMO och är peer- reviewed. De berör högläsningen från flera olika            
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perspektiv och jag har valt dem för att ge en bred bild av högläsningens fördelar.               

Studierna undersöker vilka faktorer som gör högläsningen till en framgångsrik          

läsinlärningsmetod i klassrummet.  

Studierna är valda efter vilka faktorer som gör högläsningen i klassrummen till            

lyckade undervisningstillfällen. Vilka tekniker är att föredra och vilka verktyg kan en            

lärare använda sig av? I bakgrunden presenteras även vad två författare skriver om just              

högläsning. Även högläsningens historia kommer att redovisas för att ge en helhetsbild            

om studiens forskningsområde. Enligt Skolverket (2019, s. 257) ska elever i mellanstadiet            

få möjlighet att utveckla sitt “ [...] tal- och skriftspråk ”. Det kan ske genom högläsning.                

Enligt läsforskaren Mats Myrberg (2012) lär sig barn genom högläsningen hur en            

berättelse är konstruerad. Det bidrar till att barns uppfattning om “ [...] ljudstrukturer             

[...] “ ökar och därmed “ [...] språkförståelsen [...] “ samt lär sig barn “ [...] skriftspråkets                 

bildning och grammatik “ vid högläsning förklarar Myrberg (2012). Det finns även ett             

stort värde i att barnen får uppleva stunden och berättelsen tillsammans med sina             

kompisar och de vuxna (Skolverket, 2019). Högläsningen har en viktig plats i            

skolvärlden. Men högläsningen roll i mellanstadiet finns inte inskriven i läroplanen.           

Bakgrunden kommer därför lyfta fram forskning som fokuserar på hur man högläser för             

att nå en lyckad undervisning. 

 

4.1 Högläsningens historia 

Högläsning är den läsning som sker i en social kontext och vi människor har utfört det                

ända sen det skrivna ordet skapades. Steiner skriver att “ Att följa läsandet historia är att                

följa vår egen historia” (Steiner, 2012. s. 211). Det är ett talande citat och högläsningen               

plats i läsandet förr hade en självklar plats. I antikens Grekland innebar det stor prestige               

i att vara en duktig talare. Dessa tal, var ofta nedskrivna och att läsa upp dem var nog                  

inte lätt, skriftsystemet innehöll ingen interpunktion (Steiner, 2012, s. 210). Att man läste             

tyst var historiskt sett inte accepterat. En nordafrikansk teolog och filosof, Augustinus            

skrev år 397 upprört. Han gör en chockartad upptäckt, hans mentor S:t Ambrosius satt              

och läste tyst och får djupa tankar om varför hans mentor, en sådan vördnadsfull person               

gör något sådant (Steiner, 2012, s. 222f). För munkarnas läsning i folkvandringstid och             

medeltid var ingen tyst historia. Enligt Steiner beklagade sig munkarna i klostren över             

sina högljudda läsande kollegor. Munkarna delade arbetsrum och alla läste högt och            

tydligt igenom texten de arbetade med.  
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Alla läste högt i klostren denna tid för att läsa tyst ansågs som en dålig vana, till                 

och med lömskt. Att läsa högt var något som gjordes i en social kontext och det                

accepterades som god läsning (Steiner, 2012, s. 222f). Ett tekniskt framsteg i läsningen             

historia är boktryckarkonsten. De växer fram under 1400/ 1500 talet. Det blev en             

revolution för läsningen. Böcker och det skrivna ordet var fram till denna tid något              

exklusivt, men med den nya tekniken blev böcker av olika slag , något som nådde ett                

bredare folklager. Böcker före boktryckarkonsten var ofta handskrivna och det var ett            

tidsödande arbete att skapa dessa böcker. Konsekvensen blev att böcker före           

boktryckarkonstens intåg var ovanliga och dyra (Steiner, 2012, s. 226f).  

Under 1700 - talet började den känslosamma läsningen sprida sig. Man började gå             

ifrån religiösa texter. De religiösa texterna repeterades ofta i sin läsning, men läsningen             

förändrades med skönlitteraturen intåg. Nu läste man känslosamma skrifter och endast           

en gång. Främst skedde högläsning av skönlitteratur i den borgliga överklassen.           

Tillsammans reflekterade familjer över de lästa orden (Steiner, 2012 s. 224f). Kulturen            

med att läsa högt för varandra utvecklade sig under till 1800 - talets salongskultur. Det               

var denna tid som romanen och de skönlitterära högläsningen verkligen blommade ut.            

Ser man till hur länge vi varit en läsande civilisation är den tysta läsningen ett nytt inslag                 

i läsningen historia. Det spred sig på 1700/ 1800 -talet beroende på vart du bodde och                

man kan koppla det till när det blev aktuellt med nylevererade nyheter i tidningsform.              

Historiskt har högläsningen i Sverige bidragit till att vi tidigt i historien haft en hög               

procentuell läsande befolkning. Även om läskunnigheten varit högst elementär räknade          

man med att 80 % av Sveriges befolkning kunde läsa på en grundlig nivå (Steiner, 2012,                

s. 228) redan från slutet av 1600 - talet. Anledningen var av religiös natur. Med 1686 års                 

kyrkolagen blev klockaren i varje socken ålagd att lära församlingen att läsa. Till sin              

hjälp fick han katekesen, en religiös skrift med psalmer och bibelord som varje person              

under hans ansvar skulle kunna läsa och recitera högt från (Steiner, 2012, s. 229f). 

Sammanfattningsvis var texterna från den antikens Grekland mest ett stöd för           

muntliga föreläsningar. Litteraturen från folkvandringstid och medeltid mestadels av         

religiös natur. Det förändrades med boktryckarkonsten och skönlitteraturens framväxt.         

Då växer det fram en större välbeställd elit som högläser för varandra för nöjes skull. Det                

skedde runt 1700 -talet (Steiner, 2012, s. 224). En avgörande del i den skönlitterära              

högläsningen utveckling var boktryckarkonsten. Den skapade förutsättningarna att        

skrivna verk blev billigare och mer tillgängliga för gemene man. Litterära verk som             

skönlitteratur var ovanliga under medeltiden men fick en stor spridning. Främst för att             
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de var mycket populära och högläsningen förändrades till något som genomfördes för            

nöjes skull under 1700 och främst 1800 - talet. Ett vanligt fenomen är att den övre                

medelklassen vanor sprider sig till klasserna under i samhället. Högläsningens historia           

är rik och lång, det har haft en avgörande betydelse för vår civilisations utveckling.              

Högläsning är inte aktuell idag som det en gång varit. Men jag finner det som ett                

fascinerande ämne och som fortfarande är aktuellt. Speciellt om man ser till fördelarna             

högläsning ger.  

4.2 Högläsning i klassrummet 

Jag har försökt välja studier för att ge mig en bred uppfattning om högläsningen olika               

forskningsområden och även om jag ska arbeta i mellanstadiet så har jag valt forskning              

som berör lågstadiet och förskolan. Skälet för det är att jag velat se vad den senaste                

forskningen har berört om högläsningen. Det gav utslaget att forskning från USA är det              

premierade. I mina sökningar efter forskningsartiklar hittade jag främst forskning från           

USA och inte från Sverige och jag valde forskning efter dess aktualitet. Jag hittade ingen               

ny forskning bedriven i Sverige i mina sökningar. Det jag letar efter i min forskning är                

vilka faktorer jag ska ta hänsyn till för att få lyckade högläsningstillfälle i mitt klassrum.               

Kindle (2009) studie avhandlar vilken strategi som är effektivast för lärare att använda             

när de vill utveckla elevernas ordförråd vid högläsning. Den andra artikeln är en studie              

utförd av Wiseman (2011) är inne på samma spår, hon studerar den interaktiva             

högläsningen som i princip avhandlar samma område som Kindle (2009), lärarens           

interaktion med eleverna under högläsning.  

Den tredje studien av Clark och Andreasen (2014) berör elever i mellanstadiet och             

deras engagemang vid högläsning. Undersökningen fortsätter med en studie av          

Kraemer, McCabe och Sinatra (2012) som avhandlar vilken effekt förklarande texter har            

på elevernas hörförståelse i första klass med hjälp av lyssningsövningar. Den sista            

artikeln skriven av McMahon, Wright, Cihak, Moore och Lamb undersöker hur digitala            

hjälpmedel som läser högt för elever i mellanstadiet kan hjälpa elever med            

funktionsnedsättningar och lässvårigheter. Slutligen undersöker studien vad två        

författare kommit fram till i sin forskning om högläsning. Den första författaren som             

dryftas är Inger Fridolfsson (2015) och hennes verk Grunderna i läs - och skrivinlärning.              

Den andra är skriven av Maria Heimer (2016), Högläsning - Läsutveckling från teori till              

praktik. 
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Artikeln “Vocabulary Development During Read-Alouds: Primary Practices. The        

Reading Teacher” börjar med att konstatera fördelarna med högläsning, kunskap som är            

bekräftat genom empiri (Kindle, 2009, s. 202f). Fördelarna som nämns för högläsning är             

att elevernas ordförråd förbättras när de utsätts för ovanliga ord och ett beskrivande             

språk. Kindle skriver att elever lär sig ord i högläsningen i de tidigare skolåren som de                

kanske inte använder i sitt dagliga tal, men nyttan är ändå att de får ett ordförråd för att                  

bättre tolka instruktioner till förslagsvis uppgifter. Att läraren stannar upp i sin            

högläsning och beskriver betydelsen av svårare ord i sitt sammanhang är även något             

som bör repeteras ofta för att eleverna ska befästa nya ord till ordförrådet. Det hjälper               

eleverna att sätta orden i andra sammanhang, något som blir nyttigt när eleverna             

utvecklar sin läsning till noveller. Om hur en lärare bör förmedla sin högläsning för sina               

elever skriver Kindle (2009, s. 207f) att en lärare bör bygga in frågeställningar och              

förklaringar i sin läsning. Det ger två fördelar, en är att barn cementerar sin ordförståelse               

och ordförråd.  

Den andra fördelen är mer oklar och inte bekräftad genom forskning skriver            

Kindle (2009, s. 209f), men vilken sorts förmedling av en text från en vuxen till sina                

elever som är mest effektiv för utbyggnad av ordförrådet är oklar. Men Kindle nämner              

faktorer som kontexten, ämnet och lärarens förmåga. Undersökningens syfte fokuserar          

på är hur lärare läser högt för elever och problematiserar vilka strategier som används              

för att utveckla elevers ordförråd. I undersökningen används en skola i USA med             

diversifierad sammansättning av elevbakgrund. De sex lärarna som är i fokus i            

undersökning har en varierad erfarenhet i yrket, från nyexaminerade till lärare med            

många års erfarenhet. Undersökningen är utfört från ett kritiskt etnografiskt perspektiv           

vilket innebär att man beskriver specifika miljöer på djupet för att få en förståelse till               

olika handlingar. Det är således en kvalitativ metod. Insamlingen av data sker genom             

observationer och semistrukturerade intervjuer. De deltagande lärarna observerades fyra         

gånger under en sexveckorsperiod och uppmanas under dessa observationer genomföra          

högläsning med sina elever (Kindle, 2009, s. 203ff).  

Under dessa observationer låg fokus på hur lärarna genomförde sina          

högläsningar och hur de hanterade svåra ord för sina elever. Undersökningarna visade            

ett mönster. Lärarna med yngre elever förklarade utförligt svåra ord, många gånger med             

hjälp av bilder, medan de med äldre elever oftast fick frågor att besvara till de fick de                 

rätta svaret av sin lärare. Även användning av synonymer och exempel var vanligt av              

lärarna för att eleverna själva skulle få en uppfattning av ordet. Vid läsning av              
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kapitelböcker använde lärarna även kroppen och olika uttryck för att förklara ord.            

Kindle beskriver resultatet för studien som anmärkningsvärd och ej anmärkningsvärd.          

Det icke anmärkningsvärda skriver Kindle (2009, s. 207ff) ligger i hur lärarna utförde sin              

högläsning vilket ligger i linje med de befästa teorierna hur lärare arbetar med sin              

högläsning. Det anmärkningsvärda nämner Kindle som insynen undersökningen fick i          

alla val och snabba beslut en lärare genomför i sitt arbete och hur lärare på olika sätt                 

arbetade med att förklara ord för sina elever. Arbetssätten var snarlika men skilde sig på               

detaljnivå. En ställde mer frågor i sin högläsning medans en annan utförde högläsningen             

med mer inlevelse, med ljud och gester. En faktor för högt intresse för högläsningen              

verkade vara lärarens engagemang i sin högläsning. Om högläsning är en           

framgångsfaktor i klassrummet eller inte betonar Kindle genom sin studie, är avhängigt            

av lärarens förmåga att engagera sina elever i läsningen. 

“Interactive Read Alouds: Teachers and Students Constructing Knowledge and         

Literacy Together. Early Childhood Education Journal” är en artikel skriven av           

Wisemans (2011) med syftet att ta reda på hur en lärare kan använda interaktiva              

högläsningsstunder de första skolåren för att underlätta läsinlärningen i den fortsatta           

skolgången. Wiseman (2011, s. 435f) framför fyra framgångsrika metoder för att           

diskutera interaktiv högläsning med elever. Fördelarna med interaktiv högläsning         

beskriver Wiseman med att barnen lär sig strategier för tolka texter i en social              

gemenskap. Övningarna kan fokuseras på specifika områden som läsförståelse, litterär          

förståelse och tolkande av textstrukturer. Genom att diskutera, strukturera upp          

lässtrategier med en lärare som ledsagare hjälper man barn till att bli läsande individer i               

en social kontext skriver Wiseman. Undersökningen för att stärka argumenten ägde rum            

i en typisk skola i förorten i USA. Undersökningen gällde endast en klass. 

Tidsspannet för undersökningen var nio månader och tre personer utförde under           

denna tid observationer i klassrummet 25 - 45 minuter vid varje högläsningstillfälle.            

Observationerna utfördes i form av deltagande observation något Wiseman (2011, s. 435)            

beskriver som sin metod i denna undersökning. De deltog fyra gånger i veckan och de               

samlade enligt Wiseman (2011, s. 433) in etnografisk data vilket gav 54 auditiva             

inspelningar som transkriberades. Insamlandet av data kompletterades med informella         

intervjuer i syfte att ge en större förståelse för lärarens instruktioner till eleverna. Under              

analyseringen framträdde teman och ämnen allt eftersom summerades de ihop till fyra            

steg som används i interaktiv högläsning. Första steget i den interaktiva högläsningen är             

bekräftelse. Läraren bekräftar påståenden om texten som eleverna uppfattat i början           
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innan läsningen som eleverna känner sig delaktiga. Det andra steget Wiseman           

observerat är modellering som läraren utför genom att tänka högt om sin uppfattning av              

boken för att leda eleverna in i sina tankebanor. Tredje består av en utbyggnad av både                

läraren och elevernas uppfattningar och tillsammans artikulerar de nya idéer om texten.            

I det sista steget strukturerar och bygger elever och lärare in en förståelse för den               

aktuella boken i en social kontext. Hennes slutsatser efter undersökningen var klara är             

att i den interaktiva läsningen kan eleverna använda sin egen erfarenhet för att bygga              

upp mer komplexa tankebanor med hjälp av litteraturen och den sociala kontexten            

(Wiseman, 2011, s. 435). Wiseman tar även upp två komponenter. En är lärarens             

betydelse för en fungerande högläsning för yngre barn i skolan. Fungerande metoder för             

denna viktiga inlärningsprocess finns inte utskrivna i läroplanen (Wiseman, 2011, s. 437)            

och det ska väl tilläggas att det är den amerikanska läroplanen det gäller. Den andra               

viktiga komponenten är vad eleverna ska använda för litteratur till interaktiv           

högläsning. Textval knutet till den lokala kulturen och elevernas kognitiva nivå är            

viktiga nyckelkomponenter enligt Wiseman. 

“Examining Sixth Grade Students’ Reading Attitudes and Perceptions of Teacher          

Read Aloud: Are All Students on the Same Page” är en artikel skriven av Clark &                

Andreasen (2014) som fokuserar på högläsningen i mellanstadiet. I mina sökningar efter            

artiklar sticker den ut, de flesta artiklar om högläsning behandlar förskolan eller            

lågstadiet. Syftet med artikeln är att undersöka vilka erfarenheter studenter har av            

lärares högläsningsstrategier, samt om sjätteklassare kan tolka och beskriva de sagda           

fördelarna med högläsning.Enligt artikeln är eleverna väl medvetna om dessa fördelar.           

Studien konstaterar att i sjätte klass är eleverna antingen kompetenta läsare eller inte             

(Clark & Andreasen, 2014, s. 162). Vidare konstaterar Clark & Andreasen i sina källor att               

högläsning inte praktiseras i lika stor utsträckning i mellanstadiet. Det är synd skriver             

artikelförfattarna, för högläsningen i den här åldern fungerar som en likställande faktor            

för lässvaga elever och starkare elever enligt Clark & Andreasen. För högläsningen är ett              

utmärkt verktyg för introducera nya ämnen för elever och högläsningen är även ett bra              

sätt att väcka elevernas intressen i olika ämnen samt öka förståelsen för samma ämnen              

(Clark & Andreasen, 2014, s. 163).  

Artikelförfattarna följde tre lärare som alla i sin högläsning läste långsamt och            

med inlevelse i sina texter. Eleverna kunde följa med i texten med hjälp av en egen                

papperskopia eller via projektor. Arbetet utfördes på en skola med 1369 elever och elever              

uttagna för undersökningen blev 87 stycken sjätteklassare av 400 stycken (Clark &            
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Andreasen, 2014, s. 167f). För insamlande av data i undersökningen används kvalitativa            

och kvantitativa metoder. Fördelarna med båda typer av insamling av data är en bredare              

och mer komplett översikt av forskningsområdet (Clark & Andreasen, 2014, s. 168ff). I             

den kvantitativa fasen av undersökningarna läser man högt, och efter högläsningen ställs            

tjugo frågor som eleverna besvarar. Tio frågor behandlade elevens privata läsning och            

tio handlade om läsning utförd i skolan. I analysen av eleverna poängsätts eleverna med              

hjälp av Cronbach's - alpha analys metoden och graderade dem efter tre nivåer, låg,              

medium och hög. Det som värderades var elevernas attityd mot läsning. 

I den kvalitativa undersökning användes en multipel fallstudie. Clark &          

Andreasen skriver att den multipla delen används för att ge flera förståelser och             

skillnader mellan olika undersökta objekt. Fallstudiens vinkel användes i         

undersökningen för att se enskilda problem som sedan tematiseras för att kunna sorteras             

och bli mätbara. Eleverna som deltog i den kvalitativa studien hade graderats och             

poängsätts till den kvantitativa studien. Genom den kvalitativa undersökningen fick          

artikelförfattarna en mer precis beskrivning av varje fall. Den teoretiska ramverket för            

undersökningen var Rosenblatts transaktionsteori för läsning som utgår från att läsning           

är en transaktion mellan en läsare och den lästa texten (Clark & Andreasen, 2014, s. 170).                

I högläsning betyder det att man tittar på elevens motivations för att lyssna på den               

upplästa texten och vad eleven får ut av den. Övriga datainsamlingsmetoder som också             

användes var semistrukturerade intervjuer med elever och lärare, observationer av          

högläsning samt recensioner av två högläsningsböcker. Undersökningen visade att         

oavsett inställning till läsning fann elever högläsning nöjsamt och att alla eleverna            

förstod nyttan av högläsningen, men deras engagemang varierade.  

Engagemangsnivån kunde oftast kopplas till de poäng eleven fått i de kvalitativa            

studierna. Varför högläsningen ansågs nöjsam är kanske mindre bra visar          

undersökningarna. Eleverna såg högläsningen som en stund för avkoppling och för att            

högläsning verkligen ska ge utdelning, utbyggnad av ord och förståelse av olika            

sammanhang, krävs en engagerad student visar undersökningen. Den negativa aspekten          

av att högläsa för mellanstadieelever med låg motivationsnivå är något som egentligen            

skulle kunna ifrågasätta nyttan med högläsning i sjätte klass möjligtvis. Men det är något              

som artikeln inte berör djupare.  

Nästa studie: “The Effects of Read - Alouds of Expository Text on First Graders’              

Listening Comprehension an Book Choice” av Kraemer, McCabe och Sinatra (2012)           

fokuserade man på vilka texter elever i första klass föredrog som högläsning. Man             
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studerade även om de olika texttyperna påverkade elevernas hörförståelse. Totalt deltog           

77 elever i undersökningen och studien pågick under fyra veckor (Kraemer, et. al. 2012,              

s. 167f). Varför man gör det förklarar man med att läsning i lågstadiet oftast har formen                

av berättande texter och när de börjar i mellanstadiet blir eleverna utsatta för             

beskrivande eller informativa texter. Många elever får problem med sin läsning i denna             

brytpunkt. Mycket för att deras inlärda lässchema inte längre stämmer (Kraemer, et. al.             

2012, s. 166f). Det här är kunskap som jag ser som viktig i min roll som                

mellanstadielärare. Samtidigt lyfter Kraemer et. al. fördelarna i källor där förstaårselever           

tar del av informativa/ beskrivande texter och undersökningar presenterade i arbetet           

visar att förstaårselever många gånger föredrar beskrivande/informativa texter. För att          

undersöka förhållandena med informativa texter utfördes en lyssningsövning utformad         

efter ett test som används i det lokala skoldistriktet. Skälet för det är att skolan skulle                

kunna använda materialet som sammanställdes. Före och efter lyssningsövningarna fick          

barnen välja böcker för läsning (Kraemer, et. al. 2012, s. 168). De kunde välja mellan en                

berättande eller en informativ bok vid dessa tillfälle.  

Lyssningsövningarna kunde vara en berättande eller informativ text beroende på          

vilken testgrupp eleverna tillhörde. Ett resultatet av undersökningen visade att i likhet            

med andra studier angavs elevernas intresse för texterna som framgångsfaktor i deras            

läsutveckling samt att eleverna till större del valde informativa texter framför narrativa            

texter, så många som 75 % föredrog informativa texter (Kraemer, et.al. 2012, s.171f). Ett              

annat resultat var att elever som utsatts för informativa lyssningsövningar fick högre            

poäng på hörförståelse än gruppen som var utsatta för narrativa texter. Gruppen i             

studien som utsattes för informativa lyssningsövningar presterade betydligt bättre i          

hörförståelse, även i narrativa berättelser efter testperioden skriver Kraemer et.al.          

Däremot besvarar undersökningen sina frågeställningar samt ger det ett intressant          

resultat. Intressant är att studien kom fram till att det är elevernas motivation för texten               

som ger ett gott utfall i hörförståelsen. 

“Podcasts on Mobile Devices as a Read. Aloud Testing Accommodation in Middle            

School Science Assessment” är en studie av McMahon, Wright, Ciak, Moore och Lamb             

(2015) med syftet att undersöka hur elever med funktionshinder och lässvårigheter           

reagerade på att använda digitala verktyg i högläsning i jämförelse med reguljära            

presterande elever (McMahon, et.al. 2015, s. 265). Det digitala verktyget bestod av            

poddar som spelades upp för eleverna på mobila enheter. Studien bekräftar nyttan med             

högläsning som ett hjälpmedel för elever med funktionsnedsättningar eller         
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lässvårigheter genom att jämföra testresultat från andra studier. Dessa studier bekräftar           

att elever utan funktionsnedsättningar och lässvårigheter förbättrar sina resultat i test           

och elever med sagda svårigheter har en signifikant förbättring i sina resultat med             

högläsning som hjälpmedel (McMahon, et.al. 2015, s. 267f). Studierna som nämns i            

arbetet använde en lärare för att högt läsa upp frågorna i ett prov. Dessa prov               

avhandlade i större del av läsuppgifter, men studien hänvisar till undersökningar           

genomförda i andra ämnen med, som naturvetenskap och matematik med positiva           

utslag i dessa tester (McMahon, et.al. 2015, s. 271).  

Sedan lyfter studien negativa effekter med att en lärare läser högt till sina elever              

(McMahon, et.al. 2015, s. 270). McMahon et.al. skriver att vid testtillfällen lärare läser             

högt för sina elever, kan det bli så att elever lämnar frågor som ska besvaras. För                

eleverna hinner inte bearbeta dem i tid innan läraren går vidare i provet. Lärare har för                

lite tid tillgodo för att kunna hjälpa enstaka elever i det genomförda momentet. Studien              

kommer fram till två frågeställningar. Den första är, finns det statistiska skillnader i             

naturvetenskapliga test som utförs på tre olika vis. Det första testet är ett standardtest              

som elever skriver utan hjälpmedel, det andra ett test uppläst av lärare och det tredje ett                

test där eleverna får lyssna på testet i mobil anordning. Anordningen läser upp frågorna              

och eleverna har möjlighet att lyssna på uppläsningen flera gånger vid behov. Den andra              

frågeställningen studien har är att det existerar signifikanta skillnader mellan          

studiegrupperna, elever med speciella behov och generella studenter (McMahon et.al,          

2015, s. 264). 

Den kvantitativa studien kom fram till att gruppen utan hjälpmedel presterade           

sämst medans gruppen med den interaktiva digitala hjälpmedlet presterade bäst och den            

lärarledda högläsningen hamnade i mitten (McMahon, et.al. 2015, s. 267f). Det motsvarar            

studiens förväntningar med den utförda undersökningen. Studiens andra frågeställning         

om de olika studiegrupperna är att båda studiegrupper visade signifikanta förbättringar           

i sina testresultat vid användandet av hjälpmedlet. Studien problematiserar detta med           

att många forskare anser att ett hjälpmedel endast bör finnas tillgängligt till elever om              

behovet finns (McMahon, et.al. 2015, s. 271). Studien listar också fyra faktorer som             

kanske kan underminera elevernas goda resultat i testerna med hjälpmedlet. Det första            

är hjälpmedlet assisterade eleverna att behålla fokus, det bidrog till att chansen att elever              

skippade frågor minskade. Det andra skälet man framför är att vid användning av             

hjälpmedlet fick eleverna mer tid på sig att besvara frågorna i testet jämfört med ett               

vanligt test. Tredje skälet är att hjälpmedlet avskalade eleverna från resten av            
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klassrummet vilket gjorde att eleverna inte vara lika medvetna om sina vänners            

progression i testet och blev därför mindre stressade. Det sista skälet som anförs är att               

eleverna inte påverkade av sin lärares sätt att uttrycka sig i hur frågorna ställdes till dem                

(McMahon, et.al 2015). 

Denna studie utforskar i min mening forskningsfronten inom högläsning. Läraren          

nämns alltid som en betydande faktor i om högläsningen är givande eller inte             

(McMahon, et.al 2015; Kraemer, et. al. 2012; Wiseman, 2011). Med detta hjälpmedel            

likställer man elevernas chanser att utveckla sin hörförståelse. De negativa aspekterna           

som skulle kunna påverka resultatet i studien måste ses som irrelevanta. Om man ser till               

den större bilden är de tekniska hjälpmedlen som finns tillgängliga i dagens samhälle en              

garant för en bättre skolutbildning åt dagens elever. I jämförelse med studien utförd av              

Clark och Andreasen (2014) var de negativa aspekterna att om hörförståelsen ökade vid             

högläsning avhängig av elevernas motivation att engagera sig i de lästa texterna. Ett             

digitalt verktyg som gör att eleverna kan arbeta igenom texter i egen takt, ger mindre               

stress för både lärare och elever.  

Fridolfsson (2015) anser att högläsning är något som är nödvändigt genom hela            

grundskolan. Högläsningen är enligt Fridolfsson (2015) inte endast en angenäm lugn           

stund i klassrummet utan även viktig för att eleverna ska kunna utveckla sina             

“förståelsestrategier” ( s. 204). För att utveckla denna förmåga lyfter Fridolfsson att            

samtalet om det höglästa är väldigt viktigt. Viktiga komponenter för att få ett gott samtal               

med sina elever beskriver Fridolfsson (2015) med följande. Läraren måste vara “            

[...]engagerad, [...]väl förtrogen med det höglästa,” samt att läraren leder samtalet om            

texten (s. 204). Hon förtydligar följande fördelar med högläsning: 
 

Genom högläsning sker ett samspel mellan den som läser och den som lyssnar eftersom alla               

har samma berättelse att utgå ifrån. Då läsare ställer frågor och samtalar om textens innehåll               

kan barnet få strategier för hur man kan gå tillväga för att förstå innehållet och budskapet i en                  

berättelse. Den vuxne strategier kan på så sätt överföras till barnet. Om den vuxne dessutom               

plockar ut enskilda ord i texten och förtydligar dessa, får barnet även orden presenterade i ett                

sammanhang. Fridolfsson, 2015 s. 204. 

 

Genom lärarens handledning visas eleverna hur man kan tänka för att förstå olika texter.              

Läraren har rollen som ledsagare. Istället för att eleverna på egen hand ska upptäcka hur               

man tolkar en text, visar läraren genom högläsningen hur man gör enligt Fridolfsson             

(2016). Tänkbart är att denna slutsats är densamme som Clark och Andreasen (2014)             

19 



 

  
 

kommer fram till i sin studie. Genom att sätta ord, speciellt svåra ord i ett sammanhang,                

hjälper man sina elever att förbättra ordförståelsen. Fridolfsson förtydligar att texterna           

som avhandlas i högläsning bör ligga en bit över elevernas nivå. Syftet med det är att                

eleverna ska få ta del av svåra ord och få sätta dem i ett sammanhang och utveckla en                  

förståelse för dessa ord (Fridolfsson, 2015, s. 204). Genom att eleverna tar del av texter               

som ligger över deras nivå i högläsningen får de verktyg att behandla texter som sedan               

avhandlar på egen hand (Fridolfsson, 2015, s. 205). Ett annat viktig skäl för högläsningen              

enligt Fridolfsson är att man genom den lotsar eleverna att på eget initiativ välja svårare               

texter, för deras intresse är väckt genom högläsningen.  

Fridolfsson (2015) skriver att i samtalen om texten är det viktigt att knyta an händelserna               

i det höglästa mot barnens egen föreställningsvärld. Allt för att behålla barnens            

engagemang vid liv. Heimer förtydligar detta med att skriva att “[...] en god högläsare              

bygger upp en förförståelse kring texten med eleverna före läsningen och knyter ihop             

textens innehåll med elevernas erfarenheter” (2016, s. 18). För att lyckas med detta måste              

en lärare känna sina elever väl. Att ställa frågor före, under och efter högläsningen lyfter               

Heimer (2016) som viktig del i högläsningen för att bygga ut elevernas textförståelse och              

ordförråd. 

 

4.3 Sammanfattning bakgrund 

Forskningen är överens om att högläsningen ger en rad fördelar som, bättre ordförråd,             

hörförståelse, kunskaps om textstrukturer, bättre artikulation, lässtrategier, stärkt        

läsförståelse. Fördelarna är många och högläsning kan ses som en viktig del i att bli en                

läsande individ (Kindle, 2009; Wiseman, 2011). Forskningsfronten om högläsning idag          

måste ses ligga vid digitala verktyg. Högläsningen ger elever en bättre förståelse av             

texter, och med digitala hjälpmedel kan eleven själv välja sin studietakt och läraren får              

möjlighet att hjälpa fler elever. Men det eleverna missar om de själv lyssnar på texter i                

exempelvis en ljudbok är integrationen om texten med läraren. Enligt Fridolfsson (2015)            

och Heimer (2016) är det vitala delar i högläsningen. Det kan vara så att digitala               

hjälpmedel mer passar mellanstadiet. För vad ger mest utdelning för eleverna? Elever i             

de lägre årskurserna får enligt forskningen ut mycket av en interaktiv högläsning            

(Wiseman, 2011). I den första artikeln skriven av Kindle (2009), betonar man att en              

lärares förmåga att engagera sina elever är en framgångsfaktor i högläsning. Detta            

bekräftas i Wisemans (2011) studie om den interaktiva högläsningen och även i Clark             
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och Andreasen (2014). I Clark och Andreasen studie såg eleverna högläsningen som ett             

tillfälle att koppla av och koppla bort. Detta förändrades i McMahon et. al (2015) studie               

med hjälp av digitala hjälpmedel i högläsningen. De digitala hjälpmedlen höjde elevers            

studieresultat. Hjälpmedlen höjde resultaten för elever med lässvårigheter och         

funktionsnedsättningar men även för elever utan problem. Kraemer et. al (2012) studie            

visar att elever i de tidiga skolåren föredrar informativa texter till stor del.  

Min slutsats blir att en viktig oumbärlig del i högläsning, om den ska inneha de               

positiva effekterna forskningen påvisar, beror på elevers engagemang i det höglästa.           

Informativa texter lockar yngre elever medans narrativa funkar för mellanstadieelever.          

Kanske för den ålder de befinner sig i. Det är en fas i livet man börjar utforska vem man                   

egentligen är (Brink, 2006, s. 121). Det jag undrar är om lärare delar uppfattningarna om               

högläsningen positiva effekter. Samt vilken litteratur föredras av verksamma lärare och           

varför. 
 

5. Resultat 

I det här avsnittet kommer resultatet från den insamlade datan att redovisas. Avsnittet är              

uppdelat med underrubriker som svarar mot studiens frågeställningar. Likheter och          

skillnader mellan de intervjuade lärarna presenteras löpande i texten. Avslutningsvis          

sammanfattas studiens resultat. 

Lärarna benämns som L1, L2, L3 och L4. Utifrån de berörda frågeställningarna            

kommer citat från lärarna att lyftas fram i resultatdelen och tolkas mot syftet till denna               

studie. 

 

5.1 Vad är lärares uppfattning om den skönlitterära        

högläsningen i undervisning av skönlitterära texter i       

svenskämnet? 

En samstämmighet 
 
Alla de intervjuade lärarna i denna studie är rutinerade i sitt yrke och har många års                

erfarenhet. Det står inte angivet i läroplanen i mellanstadiet att eleverna ska få lyssna på               
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texter trots den bekräftade empiri inom forskningen. Med den öppna ställda frågan om             

vilken uppfattning lärarna har om högläsning i arbetet med skönlitterära texter i            

klassrummet svarade L2 spontant: 

 
Ja jag tycker det är en jätteviktig del, det… det håller ihop gruppen, det är många grejer. Man                  

får gemensamma grunder att stå på, som man kan referera till andra saker. För det är också en                  

grej, att lära dom att göra referenser, knyta till texter eller “jamen det här ju ju som Tsatziki”                  

eller när vi läser en annan bok, eller ser en film eller andra grejer. Och att det sen handlar om                    

ordförståelse jättemycket. Läsförståelse, läsglädje- jättemycket det. - L2 

  

De övriga intervjuade lärarna svarade att de också tycker att högläsningen har en             

viktig plats i undervisningen. Att alla lärarna är av den åsikten bevisar att             

högläsningen som arbetsmetod i undervisningen fortfarande är relevant i         

klassrummen hos respondenterna. L2 framhåller att högläsningen ger eleverna         

gemensamma upplevelser som används för att knyta an till olika områden i            

undervisningen. Det skapar en referensbas för en klass i undervisningen. L4 ser            

samma nytta med den skönlitterära högläsningen “[...] ger dem ett gemensamt           

intresse, ger uppslag till nya arbeten. [...] speciellt ämnet historia.” (L4) och fortsätter             

med att högläsningen är ett sätt att träna grammatik med eleverna. L1 arbetar på              

samma sätt, “ [...] välja en högläsningsbok som anknyter till andra ämnen” (L1). “              

Historia är ett tacksamt ämne att koppla sin högläsning till, någon dramatisering av             

tidsepoken jag då går igenom.” (L1). L4 lyfter också ämnet historia. Genom att             

använda dramatiseringar av den aktuella tidsperioden som avhandlas i ämnet          

historia, befäster L1 och L4 ett intresse hos eleverna i både skönlitteratur- och             

historieämnet. I intervjuerna använder alla lärare den skönlitterära högläsningen för          

att tematisera undervisningen mot andra ämnen. 

De övriga lärarna anser även precis som L2 att högläsningen förbättrar           

elevernas ordförståelse och språkförståelse. Det bekräftar fördelarna med        

högläsningen framlagd redan i introduktionen till bakgrunden i den här studien.           

Det är även samstämmigt till de övriga studierna presenterade i bakgrunden. Men            

högläsningen är även en dörr för att öppna elevernas eget läsintresse. L2 säger att              

högläsning handlar om “läsglädje”. L1 har med sin metod fått elever att finna             

läsglädje och uppnå det L1 benämner “slukaråldern” (L1) och avser med det en fas i               

livet, där man konsumerar mycket skönlitteratur. Det måste vara tillfredsställande          

att som svensklärare få sina elever att nå denna fas i livet med sin undervisning.  
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L3 ser samma fördelar som L1 med högläsningen, att det är en dörr för att               

öppna elevernas läsintresse och läsglädje. Om elever väljer sina böcker själv blir            

resultatet att de inte ger böckerna en chans och utan högläsningen tar sig de flesta               

elever sig inte igenom en bok enligt L3. De intervjuade lärarna är samstämmiga till              

att högläsningen öppnar för läsglädje och gemensamma referenser i klassrummet.          

De ser även en förbättrad läsförståelse för sina elever. Men hur de intervjuade             

lärarna praktiserar sin högläsning skiljer sig åt. 

 

Olikheter i klassrummet - Den digitala utvecklingen 

Som tidigare nämnt räknar denna studie alla hjälpmedel som ljudböcker,          

uppläsningstjänster i mjukvaruprogram och texter upplagda på whiteboarden som ett          

digitalt hjälpmedel vid högläsning. Av de fyra intervjuade lärarna är det bara en lärare              

som endast praktiserar en mer traditionell form av högläsning. L4 förklarar: 

 

Inga digitala hjälpmedel, aldrig, tänk på det. Det viktigaste verktyget i undervisningen            

är läraren i klassrummet i alla sammanhang. [...] en av de viktigare delarna med              

högläsningen, är interaktionen med eleverna. Det är det som gör de           

undervisningstillfället lyckat, som jag tror ger de goda fördelarna som högläsning ger.            

(L4) 

 

Det starka uttalandet är intressant. Forskningen som berör digitala verktyg i bakgrunden            

till detta arbete har som slutsats att digitala verktyg endast har goda effekter på elevers               

prestationsförmåga. Intressant är också att L4 betonar att interaktionen mellan elever och            

lärare som det centrala i högläsningen av skönlitteratur. Det L4 säger är att utan den               

interaktionen, tillgodoses inte eleverna en bättre ordförståelse och språkförståelse genom          

högläsningen. Det står i stark kontrast till L3, som aldrig högläser för sina elever själv,               

utan alltid förlitar sig på ljudböcker i sin högläsning. Vid frågan om L3 högläser för sina                

elever svarar hon ja, men klargör att hon använder ljudböcker för att göra det. Hon läser                

aldrig högt personligen. En diskussion mellan L3 och L4 om högläsning hade varit             

intressant. Anledningen är att L3 anser, att genom användningen av digitala verktyg får             

hon ett mer flexibelt klassrum: 
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“de har fått svara på frågorna via classroom. Det har de ju också använt via               

chromebooks. Jag har gjort ett dokument som jag har delat den med mig och dom också                

står frågorna där också efter varje kapitel svarar dom på frågorna. Det som är kul, när de                 

har spridit ut sig så kan jag gå in och kolla på vad de håller på med. Vissa har inte skrivit                     

och jag kan fråga om de har kommit igång, “ja det har vi”.[...] blir det inte inte en massa                   

papper som ligger slängda i ett hörn, som man aldrig får in och så tror jag att det blir                   

lättare för dom att få in , att de har det där och det blir kul. Många skriver ju faktiskt                    

bättre också.”- L3 

 

Genom att dela ut ljudböcker till eleverna via google classroom och komplettera            

övningarna med elektroniska blanketter, som hon skickar ut genom google classroom,           

bibehåller L3 en god översikt över vad eleverna arbetar med. L3 lyfter även fördelar som               

ett mindre papperssvinn. Eleverna uppskattar även tekniken och L3 förklarar att det blir             

lättare att få in utdelade arbetsblad. Hur studien ställer sig mellan L3 och L4              

arbetsmetoder och resonemang, ska avhandlas i diskussionsdelen. L3 uppgav att ofta får            

eleverna arbeta i par och att de då lyssnar på en ljudbok tillsammans. Men hur man ska                 

ställa sig till de digitala hjälpmedlen svarar både L1 och L2 likvärdigt. Det är avhängigt               

på klassen de undervisar. Både L1 och L2 använder digitala verktyg i sin undervisning              

av skönlitterära texter. Skillnaden mot L3 är att de anpassar användningen och            

utförande av högläsningen efter klassens kompatibilitet. L3 har aldrig som mål med sin             

undervisning att själv läsa högt inför sin klass. L3 likställer sin användning av digitala              

verktyg som att hon högläser för sina elever 

L1 har som vana att använda kanonen när L1 läser högt för sin klass. Men L1                

förtydligar att det inte funkar att högläsa med vissa klasser, kanon eller ej. Det L1 istället                

gör är att dela upp klassen i högläsande grupper. I dessa grupper läser L1 högt för sina                 

elever, men även eleverna för varandra. I grupperna diskuterar även eleverna           

högläsningen och ställer frågor till varandra om det höglästa. L2 arbetar på samma sätt              

som L1. Är klassen av olika skäl inte mottagliga för högläsning i helklass, ( oftast är de                 

för stökiga ) delar L2 upp sin klass i mindre grupper där samma förfarande används.               

Båda lärarna beskriver den arbetsmodellen som mycket populär hos eleverna. Precis           

som L3 låter även L2 eleverna lyssna på ljudbok parvis. Men L2 förtydligar att det               

praktiseras endast om hon tror att eleverna klarar av att arbeta självständigt med de              

tillhörande arbetsbladen.  

L2 talade sig även varm för ljudböcker lånade från kommunen som hade            

ljudeffekter tillagda samtidigt som det var bilder på kanonen som matchade det            
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upplästa. Det blir en digital interaktiv högläsning. Barnen hade verkligen gillat           

upplägget uppger L2. Men till skillnad från L3 använder L2 inte google classroom utan              

eleverna skrev på papper.  

I resultatet i denna studie kan man tydligt se att den digitala tekniken på allvar               

klivit in klassrummet. Av fyra intervjuade lärare använder sig tre av digital teknik på              

olika sätt i sitt klassrum. L4 betonar att det är läraren som är det viktigaste verktyget i                 

klassrummet och det kan nog de flesta hålla med om, men att det digitala är ett gott                 

verktyg för en lärare kan man nog inte bortse ifrån. För en majoritet av de intervjuade                

lärarna anser att de digitala verktygen underlättar arbetsdagen. Men vad som gör att     

högläsningen blir ett roligt undervisningstillfälle är skönlitteraturen som läraren läser          

högt för sina elever.  

5. 2 Vilka texter och verk föredrar lärare om de högläser 

för sina elever och hur motiverar de sina val av 

skönlitterära texter. 

Enligt L1 har eleverna oftast svårt att använda de tillfällen klassen läser tyst effektivt. De               

väljer att inte läsa texter som kräver reflektion och eftertanke. Det blir oftast ytliga texter               

med mycket bilder om eleverna själva väljer böcker (L1). Elever idag lär sig inte att “läsa                

mellan raderna” (L1) och det behöver de lära sig för sin fortsatta skolgång enligt L1. Det                

löser L1 genom att högläsa den första delen i en bokserie som hon vet motsvarar               

elevernas intresse generellt: 

 

Jag har sett det med böckerna Lassemaja och det är ju ganska enkla texter men ändå, de börjar där                   

och sen vill de ha fler av de böckerna som de läser igenom på eget bevåg. Som exempelvis Harry                   

Potter, när de böckerna var populär var det många som läste Harry Potter fastän den var väldigt                 

svår. Sen har vi ju även Pax serien. Den tycker barnen väldigt mycket om. (L1)  

 

Bokserien Lassemajas detektivbyrå är skriven av Martin Widmark och är en lång            

bokserie om en pojke och en flicka som löser mysterier tillsammans i sin lilla hemstad.               

Harry Potter serien är skriven av J.K. Rowling och handlingen utspelar sig i en fiktiv               

värld. I handlingen får man följa med i den unge trollkarlens Harry Potters äventyr.              

Bokserien Pax handlar om två bröder som bekämpar ondska i sin lilla hemstad och de är                
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skrivna av Åsa Larsson och Ingela Korsell. Alla tre böckerna är fiktiva historier med              

mystik och äventyr. De ovanstående böckerna faller i olika grader in under genren             

fantasy. L1 föredrar att högläsa bokserier för sina elever. Skälen för det är, “ [...] de börjar                 

där och sen vill de ha fler av de böckerna som de läser igenom på eget bevåg.” (L1). Men                   

det är inte bara det som intresserar elever enligt L1. Dramatiska historier tagna från              

verkligheten fängslar eleverna. L1 ger som exempel boken Jag är han, som L1 tyvärr inte               

hade ett namn på författaren och mina sökningar gav inga resultat. L1 berättar att boken               

handlar om en man som flyr till Sverige när han är barn och innan sin flykt blir                 

separerad från sin mor. L1 förtydligar “Många elever kände igen sig också. Vi har ju               

många barn på skolan som kommit till Sverige ganska sent. [...] som själva upplevt              

krig”. Gripande livsöden menar L1 är en gångbar genre för sina mellanstadieelever som             

intresserar dem. L1 lyfter även humoristiska böcker fungerar och betonar att olika            

klasser gillar olika. När eleverna går i klass sex, låter L1 sina elever välja              

högläsningsbok, men det fungerar inte särskilt bra i de yngre åldrarna. L1 kopplar val av               

högläsningsbok till elevdemokrati klassrummet. När det kommer till klassiska verk som           

avhandlas i klassrummet är Astrid Lindgren ett verk som kommenteras. L1 säger om             

Astrid Lindgren, “ alltså, man vet ju vilka verk eleverna tycker om. I yngre klasser har                

de många gånger läst Astrid Lindgren och de är inte så många elever som känner till                

henne nu, ialf inte elever som kommer från andra länder.”. Astrid Lindgren brukar             

lyftas fram som ett självklart verk att högläsa i klassrummet, men L1 kommentar visar              

att hennes verk kanske inte är lika självklara i klassrummet. För att välja sina              

högläsningsböcker frågar L1 oftast skolans biblioteksansvarig. L2 har favoriter som läses           

högt i undervisningen. L2 nämner boken Tzatsiki av Moni Nilsson-Brännström. L2 vet            

att det är en gammal bok nu. Men L2 uppger att elever, främst yngre, gillar den. Den                 

fungerar bra för högläsning (L2). Men precis som L1 väljer även L2 sin litteratur baserat               

på vad eleverna gillar. Hur hon väljer litteratur till sin nuvarande klass förklarar L2 med:  

 

[...] dom älskar ju sånt här lite övernaturligt. Som Skogen Systrar var ju jättespännande.              

[...] man märker att en grupp gillar, en sorts böcker. Då är det så roligt att läsa dom. Men                   

samtidigt är det ju vårt jobb att vidga det lite också. “Det finns också såna här böcker”                 

och sånt. (L2) 

 

L2 förtydligar att hon väljer skönlitteratur för högläsning som intresserar sina elever,            

men att hon i sin undervisning försöker bredda elevernas intressesfär. Böckerna Skogens            
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systrar är en trilogi skriven av Petrus Dahlin som handlar om en pojke som heter Tom. I                 

en vistelse på ett torp en sommar träffar Tom mystiska invånare i skogen. I intervjun               

förtydligar inte L2 att hon ser nyttan med bokserier att elever själva fortsätter             

konsumerar böcker på egen hand som L1, men jag läser in det som att det är                

underförstått. Vid frågan vilka kända verk och författare som avhandlas i klassrummet            

svarar L2 att det inte finns några som direkt dyker upp. L2 glider in på Astrid Lindgren                 

verk. L2 kommenterar dem med “ att Astrid Lindgren är lite svårt, för det är mycket                

beskrivningar, Det är mycket detaljerade förklaringar med bara miljön, med naturen och            

sånt där.”(L2). Astrid Lindgrens verk är enligt L2 inte gångbar för högläsning i             

klassrummet. Helt enkelt för att de inte fångar elevernas intresse är min tolkning. L2 är               

den enda av de intervjuade lärarna som diskuterar var den textliga nivån för det              

höglästa bör ligga. L2 nämner att vid val av högläsningsbok är det viktigt att välja texter                

som ligger över elevernas språkliga nivå. Men L2 förtydligar att det endast funkar om              

texten fångar elevernas intresse. Den tappar man som lärare om texten är för svår enligt               

L2. Det tar säkert övriga lärare hänsyn till i sina val av skönlitterär högläsningsbok Men               

det var inget som nämndes under intervjuerna.  

L3 uttalar samma fördelar med högläsning av bokserier som L1 gör. L3            

poängterar att i användandet av en bokserie kan eleverna själva läsa vidare i serierna. I               

L3:s klassrum har de tillgång till Pax serierna skrivna av Åsa Larsson och Ingela Korsell.               

De nämner L3 som väldigt populära. Hur L3 väljer sina böcker för högläsning berättar              

L3, “ Ja det är väl det här att skapa lite spänning och skapa lite intresse, man får gå på                    

känsla och hitta lite intressanta författare som de känner till. ” (L3). L3 väljer alltså sin                

skönlitteratur för högläsning främst för vad hon tror kan intressera sina elever. Vid             

frågan vilka författare eleverna kände till svarar L3, Kristina Olsson och Ingela            

Angerborn. L3 nämner inga titlar som Kristina Olsson skrivit , men en titel av              

Angerborn nämns. Rum 213. Boken handlar om ett hotellrum som det är hemsökt och              

boken tillhör genren skräck för barn. När frågan ställs om vilka klassiska författare som              

används i undervisningen säger L3 att: 

 
försöker man ju ta in lite gamla klassiker och det som är populärt i deras ålder-[...] Jag vet                  

faktiskt inte men det är väl Astrid Lindgren och såna där då,[...] Ja, det är ju lite historia. Det                   

tillhör ju historien också. Står det inte det till och med i läroplanen att man ska ha med                  

kända verk liksom. L3. 
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Den enda klassiska författare som nämns under intervjuerna är Astrid Lindgren. L3            

kopplar dock Astrid Lindgrens verk till en historisk aspekt. Att eleverna får ta del av det                

gamla Sverige genom hennes skrivna verk. Det kan tolkas som att L3 använder             

högläsningen för att skapa teman i sin undervisning. När L4 får frågan om några              

särskilda verk föredras i undervisningen ges det korta svaret, nej. Den skönlitterära            

undervisningen väljs verk alltid efter dess aktualitet enligt L4. För att få tag i aktuella               

texter använder sig alltid L4 sig av en bibliotekarie. Dessutom klargör L4 att böcker för               

skönlitterär högläsning i klassrummet alltid väljs efter till hur de kan tematiseras till             

andra ämnen i undervisningen. 

 

5.3 Sammanfattning av resultat  

 

Alla lärarna är överens om att den skönlitterära högläsningen är en väldigt bra             

undervisningsmetod för att väcka elevernas läsintresse och läsglädje. Alla         

intervjuade lärare anser att högläsningen har en viktig plats i deras undervisning.            

Högläsningen används av alla intervjuade lärare för att tematisera undervisningen          

mot andra ämnen. Det bygger en gemensam referensbas i klassen. De anser att             

högläsningen bygger elevernas ordförståelse och språkförståelse. Hur digitala        

verktyg praktiseras i klassrummen skiljer sig åt mellan alla lärare. Störst är            

skillnaden mellan L3 och L4. L3 använder endast ljudböcker i sin undervisning och             

L4 använder inga digitala verktyg alls, utan betonar att läraren är den viktigaste             

resursen i klassrummet. De intervjuade lärarna föredrar i sin undervisning populära           

bokserier av kända författare. Två lärare, L1 och L4 använder bibliotekarier för att             

hitta litteratur åt sina elever. Men dessa val är alltid betonat av deras klassers              

intresseområde.  
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6. Diskussion 

Detta arbete skapades främst p.g.a. min egen nyfikenhet över den skönlitterära           

högläsningens plats i dagens klassrum i mellanstadiet och vad som gör högläsning till ett              

gott instrument i undervisningen. Jag ville även veta hur högläsningen används. Även            

med vilket syfte och vad för skönlitteratur som läses högt i klassrummen. Jag valde              

därför att i bakgrunden välja forskning som lyfter fram arbetssätt som ger goda resultat i               

undervisningen. För att förstå situationen i klassrummen intervjuades fyra verksamma          

mellanstadielärare. Syftet med intervjuerna var att undersöka hur de verksamma lärarna           

arbetar med högläsning i sina klassrum och hur de motiverar sina arbetssätt. Studien har              

nått ett rikt resultat som jag nu kommer att diskutera i denna del. 

De fyra intervjuade lärarna anser att högläsningen är en aktuell och viktig            

undervisningsmetod som de alla praktiserar i sina klassrum. Ett av skälen till varför de              

anser att högläsningen är en viktig undervisningsmetod är att det är ett bra sätt att väcka                

elevernas läsintresse. Fridolfsson (2015) skriver att, “Bland elevernas eget val av           

tysläsningsböcker återfinns inte så sällan de böcker som någon vuxen en gång i tiden läst               

högt för dem” (s. 205). Heimer (2016) beskriver högläsningen med att det är “fröet till all                

läsning” (s. 15) och att en lärare genom sin högläsning visar eleverna nya världar genom               

läsandet. Om man som lärare genom sin högläsning inspirerar elever att läsa, stärker det              

argumentet att högläsningen har en viktig roll i mellanstadiet.  

Heimer (2016) bekräftar det genom att skriva att högläsningen är det främsta            

verktyget för att väcka läslust hos sina elever. Hur de intervjuade lärarna motiverar sina              

val av högläsningsböcker var samstämmigt. Det viktigaste vid valet av högläsningsbok           

är att eleverna blir engagerade i de höglästa texterna. Just engagemanget hos eleverna             

vid det höglästa lyfts fram som en kritisk faktor i Clark och Andreasen (2014) studie               

presenterad i bakgrunden. Det är även den sammanlagda slutsatsen för studierna           

presenterade i bakgrunden för denna studie. För att högläsning ska vara en god             

undervisningsmetod är det avhängigt på lärarens förmåga att välja texter som engagerar            

sina elever. De intervjuade lärarna väljer sin litteratur för högläsning utefter aktualitet            

och kännedom om sin klass. Två lärare, L1 och L4, använder bibliotekarier till hjälp för               

att få reda på vad elever föredrar och matchar det mot vad de tror eleverna gillar.                

Resultatet visar att lärare och elever föredrar bokserier. L1 och L2 ser fördelarna med              

bokserier skrivna av kända författare. Exempelvis Kristina Olsson, Åsa Larsson och           
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Ingela Korsell, författare av populärlitteratur. L1 och L2 säger att fördelarna med att             

högläsa första delen av en bokserie är att eleverna, på egen hand, många gånger              

fortsätter läsningen med tyst läsning. De typiskt nämnda serierna är oftast otäcka och             

spännande. Jag har själv läst Pax serien av Åsa Larsson och Ingela Korsell för mina barn.                

Böckerna innehåller grovt språk och makabra inslag som avhuggna djurhuvuden          

uppsatta på pålar. Men de är även fantasieggande och mina barn älskar dem. Svedner              

(2011, s. 45) skriver i sin bok Svenskämnet & svenskundervisningen: 

 

Litteraturen förmedlar upplevelser av människor och miljöer, och därmed viktiga insikter och            

kunskaper om dessa. Behandlingen av den kan hjälpa eleverna att nå fram till dessa insikter               

och till att förstå att läsning är både avkoppling och påkoppling. Läsningen kan vidare ge dem                

kontakt med svensk och internationell litterär tradition, och hjälpa dem att skaffa sig             

regelbundna läsvanor och att bygga upp en litterär bildning. Den kan också vidga             

perspektivet på den aktuella situationen och ge förståelse för kulturell mångfald. Och, som ett              

av de äldsta argumenten: läsning berikar språket. Svedner, 2011 s. 45. 

 

Svedner skriver vackert om litteraturens förmåga att vidga vyerna för elevernas och            

deras föreställningsvärld. Även om citatet berör läsning i stort förtydligar den i min             

mening vilken nytta högläsningen ger i klassrummet. För det som behövs i den             

skönlitterära högläsningen är att läraren förmår att trollbinda sina elever och få dem att              

glida iväg in i den lästa världen och tillsammans skapa gemensamma upplevelser.            

Litteraturens förmåga att knyta an till andra områden och inneha en multipla nytta är              

något de intervjuade lärarna framhåller som ett starkt skäl för sin högläsning och även              

Svedner (2011, s. 45). L2 framhåller att högläsningen ger eleverna gemensamma           

upplevelser som används för att knyta an till olika områden i undervisningen. Samma             

fördel med högläsningen skriver Clark och Andreasen (2014). Högläsningen är ett           

utmärkt verktyg för att introducera nya ämnen för elever. Det är även ett bra sätt att                

väcka elevernas intressen i olika ämnen samt öka förståelsen för samma ämnen (Clark &              

Andreasen, 2014, s. 163).  

Den skönlitterära högläsningen skapar en referensbas för en klass i          

undervisningen. Tre av fyra intervjuade lärare använder högläsningen för att tematisera           

undervisningen mot andra ämnen. L2 angav exempel att eleverna hittade liknelser i det             

de studerade för tillfället och mot boken Tzatsiki av Moni Nilsson-Brännström som de             
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högläst. Brink (2006) lyfter fram i sin bok, Om läsande och boksamtal under mellanåren, fram               

forskning av Appleyard (1994). Appleyard (1994, s. 121ff) och skriver att barn i             

mellanstadiet föredrar läsning med hjältar eller hjältinnor som de kan identifiera sig            

med. Det stämmer väl in på det L1 uppgav om sina elever. Att kunna tematisera sin                

undervisning effektivt som lärare är nog nödvändigt i dagens skola för en verksam             

lärare. Många lärare och även jag själv i mina vikariat, upplever en tidspress för att hinna                

med de många punkter läroplanen föreskriver.  

Det L1:s elever föredrar är historier om starka livsöden som har hänt i det              

verkliga livet. L1 nämner att många av L1:s elever har många gånger starka traumatiska              

upplevelser bakom sig. Detta för att många är nya i Sverige och kommer från              

konfliktområden. Heimer (2016, s. 16) skriver att högläsningen är ett bra sätt för att fånga               

upp elevers tankar och funderingar om livet. För en elevgrupp med erfarenheterna som             

L1:s elever har, måste högläsningen vara särskilt användbart sett ur det perspektivet.            

Att elever föredrar skönlitteratur med hjältar stämmer väl överens med vad de            

intervjuade lärarnas elever föredrar till högläsning. Bokserien Pax handlar om två bröder            

som bekämpar onda väsen och LasseMajas detektivbyrå är en bokserie om två barn i              

mellanstadieåldern som löser mysterier.  

Alla de intervjuade lärarna anser att högläsningen förbättrar elevernas         

ordförståelse och språkförståelse. Clark och Andreasen (2014) når slutsatsen i sin studie            

att högläsning är en aktuell undervisningsmetod i mellanstadiet så länge lärarna klarar            

av att fånga elevernas intresse i det höglästa. De konstaterar även i sin studie att               

högläsningen är en likställare mellan svaga läsare och starka (Clark & Andreasen, 2014).             

Fridolfsson (2015, s. 204) konstaterar det Clark och Andreasen (2014) kom fram till. Men              

Fridolfsson (2014) förtydligar att det är samtalet om det höglästa som stärker eleverna, i              

synnerhet, de lässvaga. Det är tunga argument för högläsningens aktualitet i           

klassrummet. Men om det är en gångbar undervisningsmetod, är som konstaterat,           

avhängigt på lärarens förmåga att fånga sina elevers intresse. Det visar studierna som             

Clark och Andreasen (2014) genomförde som var riktade mot elever i mellanstadiet.  

Av de intervjuade lärarna är det L1, L2 och L4 som nämnde att de samtalar om de                 

högt lästa texterna tillsammans. L2 och L3 låter eleverna svara på färdigställda frågor om              

de höglästa skönlitterära texterna avhandlade i undervisningen. Även om L2 under           

läsningen kommenterar det höglästa. L3 diskuterar inte det höglästa. Fridolfsson (2015, s.            

204) skriver att just samtalet mellan elev och lärare om det lästa är det som utvecklar                

elevers läsförståelse. Speciellt mycket nytta av detta samtal har lässvaga elever.           
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Fridolfsson (2015) poängterar att med den verbala konversationen breddar lässvaga          

elever sitt ordförråd. En vattendelare kan skymtas i hur den skönlitterära högläsningen            

praktiseras av de intervjuade lärarna. Tydligast är det mellan L3 och L4. L3 använder              

endast ljudböcker i sin undervisning och låter eleverna svara i färdiga formulär när de              

ska reflektera över de texter de hört. Det sker inget verbalt utbyte mellan lärare och elev                

över de texter eleverna lyssnat på. Något som beskrivs som en väldigt viktig ingrediens i               

den skönlitterära högläsningen. I min mening högläser inte L3 för sina elever. I L3              

lektioner förekommer inte någon verbal konversation om det höglästa mellan lärare och            

elev. Enligt Fridolfsson är det en nödvändig del i högläsningen. L3:s elever lyssnar till              

texter. Men samtidigt, lyfter Heimer (2016) att läraren måste kunna fånga sina elevers             

intresse i högläsningen. Det ger enligt McMahon et. al. (2015) studie fördelar i             

läsförståelse och läsutveckling att lyssna på texter. Även Kraemer et. al. (2012) kom fram              

till samma resultat i sin studie. Men det är inte samma sak som att diskutera och                

reflektera över en text tillsammans i en klass. Den gemensamma upplevelsen försvinner            

och det som L4 själv lyfter fram. Interaktionen mellan lärare och elev. Samtalet över det               

lästa som är så viktigt. Anser L3 att L3 inte besitter den förmågan och att ljudböcker är                 

det verktyg L3 måste använda för fånga elevernas intresse? 

Men det är intressant att L3 själv anser att högläsning sker i L3:s klassrum. I ett                

hermeneutistiskt perspektiv utgår man ifrån en persons subjektiva kulturella värld. I en            

jämförelse mellan L3 och L4 med det perspektivet kan en distinkt skillnad skönjas. L3 är               

yngst av de intervjuade lärarna och L4 äldst. Dessa två lärare är formade i två olika                

skolor. I två skilda samhällen. Förmodligen under L3 utbildning lyfts digitala verktyg            

som nödvändigt och ett bra verktyg för en praktiserande lärare. Men L4 betonar             

interaktionen med eleverna och säger att det är just den som ger högläsningens goda              

fördelar. Förmodligen är L4 formad av sin tids skola. L4 får stöd i sitt uttalande av                

Kindle (2009) och Wiseman (2011) som presenterades i bakgrunden till denna studie. De             

betonar interaktionen i högläsningen mellan lärare och eleverna som en huvudfaktor för            

en lyckad undervisning. Kanske kan just skillnaden i L3 och L4 klassrum presentera             

vilken diversifierad arbetsplats den svenska skolan är? L4 använder istället inte alls            

digitala verktyg i sitt klassrum. McMahon et. al (2015) studie visade endast goda fördelar              

med att eleverna själva kunde lyssna på texter och bestämma takten i texterna de              

konsumerade. Nu skulle jag kunna föreslå en medelväg för L4. Att L4 skulle kunna ha               

fördel av de digitala verktygen i sitt klassrum, men samtidigt betonar L4 att det är               

hennes interaktion med eleverna som skapar en god undervisning. Med de presenterade            
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argumenten för hur en lärare bör undervisa i sin högläsning finns inga raka svar. Men               

högläsningen är en gammal läsform och det finns mycket forskning om just högläsning.             

Studier jag skymtade i mina sökningar. Kanske den digitala utvecklingen, precis som L4             

säger, inte har en plats i högläsningen och vi i vår iver att digitalisera allt i samhället fyllt                  

en plats som inte behöver fyllas? Men studierna utförda av Kindle (2009) och Wiseman              

(2011) avhandlar elever i lågstadiet och McMahon et. al. studie berör elever i             

mellanstadiet. Svaret finns kanske där. Kanske de digitala verktygen är nödvändiga i            

vissa mellanstadieklasser för att nå den viktigaste faktorn för att elever ska tillgodogöra             

sig högläsningens fördelar. Nämligen intresset för texten.  

 

7. Avslutande reflektion 

Denna studie visade mig att den skönlitterära högläsningen i mellanstadiet är en högst             

aktuell undervisningsmetod. Högläsning av skönlitterära texter fyller många olika syften          

ute i dagens klassrum. Ett är de tematiska möjligheter den erbjuder undervisningen. Som             

att arbeta ämnesöverskridande. Ett annat syfte till dess utbredning i klassrummen är att             

den ses som ett bra verktyg för att väcka elevernas läslust. Den digitala tidsåldern vi               

lever i öppnar nya möjligheter för undervisning. Högläsning är en aktivitet vi människor             

genomfört så länge vi har kunnat läsa. Men boktryckarkonsten förändrade läsningen och            

gjorde den tillgänglig för gemene man. Det skapade romanen och skönlitteraturen växte            

i popularitet och omfång. Nästa stora steg i läsandets utveckling är de digitala             

verktygen. De digitala verktygen möjliggör för elever som inte har förutsättningarna att            

ta åt sig av det höglästa ordet att göra det. Om det behövs, i sin egen takt. Digitala                  

verktyg i dagens skola är lättillgängliga. Jag kom till slutsatsen i denna studie att L3 inte                

högläser för sina elever. Men det L3 missade i sin undervisning var att negligera den               

kanske viktigaste delen med den skönlitterära högläsningen. Samtalet över det lästa           

ordet. Reflektionen av texten. Digitala verktyg har en plats i klassrummet. Däremot kan             

man som lärare aldrig bortse från den viktiga roll man fortfarande innehar för sina              

elever. För att elever ska kunna reflektera över skönlitteraturens rika värld är läraren             

fortfarande en nödvändig ingrediens.   
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
Följande frågor har ställts till respondenterna i denna studie. 

● Praktiseras skönlitterär högläsning i din undervisning? Om nej, lyssnar elever till 

skönlitterära texter i klassrummet på annat sätt och hur genomförs den praktiskt i 

sådana fall. 

● Vad är din uppfattning om skönlitterär högläsning i klassrummet.  

● Vad i en session med högläsning gör det till ett lyckat undervisningstillfälle enligt 

din erfarenhet? Vad behövs? 

● Utifrån vilka kriterier väljer du ut din skönlitteratur som ska läsas högt till din 

undervisning? 

● Finns det särskilda verk eller författare du föredrar i din undervisning i 

högläsning? Varför föredrar du dem? 

● Använder dina elever digitala verktyg i klassrummet i samband med att lyssna 

på skönlitteratur? Vilka fördelar och nackdelar kan du se med digitala verktyg? 

 

Frågor om inte högläsning praktiseras i klassrummet. 

 

● Varför praktiserar du inte högläsning i ditt klassrum? 
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● Ser du några fördelar med att högläsa skönlitteratur för dina elever? 

● Vilka metoder används i ditt klassrum för att uppnå fördelarna som 

högläsning ger?  
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Bilaga 2. Transkribering av intervjuer  
 

 
Intervju med L1 

Praktiseras skönlitterär högläsning i ditt klassrum? 

Ja det gör det. Dels kan det bli som högläsningsstund, alltså att jag läser högt för hela                  

klassen då. Ibland använder vi det som att vi använder litteraturen i att vi har               

läsgrupper. Just nu har vi läsgrupper i… två utav grupperna… uhm, eftersom vi delat              

upp klasserna i så många grupper nu så har vi två grupper som har, uhm, läsgrupper                

och de har också läxa på det då. 

Läser de högt för varandra då? 

Ja.. då läser de högt för varandra och så svarar de på frågor och de skapar också frågorna                  

åt varandra som de ska svara på då, då kanske de läser ett kapitel. Ja och så talar de om                    

det. Och då läser man högt och oftast är det så att man, eh, hjälps åt. Vi brukar också                   

lägga upp texten på…. kanonen då. Så då finns texten där då, plus att man har boken. 

Så vad är din uppfattning om skönlitterära högläsning i mellanstadiet. 

Ja det har absolut en plats i undervisningen. Det är jättebra, det tränar deras              

lyssningsförmåga och att det ju viktigt det höra med att höra saker, att koncentrera sig               

den vägen. Det är mycket synintryck nuförtiden och att höra… och sen naturligtvis att              

man kan följa med själv i boken man har läst och då när man har läsgrupper då, är också                   

bra. 

Vad menar du med synintryck? 

Jamen det är ju mycket som nuförtiden att man snabbt bläddrar förbi, det kan vara bra                

att lära dem lite, tålamod eller nånting, eller att man kan göra saker och ting lite mera                 

grundligt, att man inte behöver ha så bråttom. Att man mer försöker tänka vad säger den                

här texten mig? Vad betyder det när man säger så här? Man lär sig nya ord. Ja alltså, det                   

är lärorikt, oftast nuförtiden så kanske man inte inte har så mycket tid att läsa, utan det                 

mer av en skumläsning. Man funderar inte så mycket över det lästa, man läser inte så                

ofta mellan raderna och det behöver elever träna på och lära sig. 

Kan du se någon specifik nytta med skönlitterär högläsning? 

Menar du böcker från med mer kända författare, romaner, ja jo det är också viktigt, för 

eleverna läser böcker med mycket bilder och, vad ska jag kalla det. De läser böcker som 

inte är så grundligt skrivet, utan det blir mer det här att, fort. Det ska gå fort. Och de 

behöver ta del av mer grundlig litteratur för att utveckla fantasin, lite inre bilder. Det 
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skulle vara så himla bra om man kunde få dem att komma in i den här slukaråldern. Som 

man brukar kalla det för. Då kommer in i det här att man känner att man bara måste läsa 

nästa bok i den här serien. Jag hade flera såna i min uppväxt. Och då blir det att man 

kanske tar del av texter som är svår för en, just för att man har det här suget. Man är så 

inne i det här och då har man ju fått det här inre bilderna och börjat utveckla sin fantasi 

och säkert är det så att det är många trådar uppe i hjärnan som kopplas ihop liksom, 

synapser och allt vad det heter. 

Den här frågan drar iväg lite, men har du haft någon elev där du märker att du har 

väckt den lusten? 

Jamen det tror jag absolut. Jag har sett det med böckerna Lassemaja och det är ju ganska 

enkla texter men ändå, de börjar där och sen vill de ha fler av de böckerna som de läser 

igenom på eget bevåg. Som exempelvis Harry Potter, när de böckerna var populär var 

det många som läste Harry Potter fastän den var väldigt svår. Sen har vi ju även Pax 

serien. Den tycker barnen väldigt mycket om. Sen har det ju varit väldigt mycket med en 

drakserie på sistone men den kommer jag inte ihåg vad den heter. 

Okey, men då tar vi nästa fråga. Vad i session med högläsning gör det till ett lyckat 

undervisningstillfälle enligt din erfarenhet? 

Läs mer kan de säga! Vi vill höra mer! Nä men att man får eleverna att fundera över det 

som ska hända, lämna s.k cliffhangers i läsningen. Som exempelvis i våras läste jag 

Narnia med sexorna och den tyckte de va jättespännande. Och då sa vi det att nu ska vi 

läsa tillsammans och sedan ska vi svara på frågor efter kapitlen, de fick även läxa att läsa 

hemma och svara på frågor. Sen såg vi även på filmen och då jämförde vi ju boken och 

filmen. Jag märkte ju då att de hade hängt med bra  i högläsningen. Det var mycket 

kommentarer som, nä men sådär var det inte i boken och den figuren såg inte ut sådär 

m.m.  Och det var nog 50/50 mellan boken och filmen bland eleverna. Jag märkte ju att 

de som hade mest kommentarer var de elever som hade mest tankar och fantasi om 

boken, egna bilder. Men vad var frågan nu igen ja. Ja, jo, men som exempelvis nu i 

höstas så högläste vi en bok som heter, Jag är han, som handlar om en kille som flyr från 

ett land i krig och bosätter sig här i Sundsvall och han har skrivit en bok om hur han 

levde, hur han kom bort från sin mamma när han var barn, han blev ett gatubarn och 

arbetade på en fabrik och den tyckte eleverna var väldigt spännande. Det är en gripande 

historia där han skilde sig från sin mamma, när han var 5 år. Han tappade bort henne 

och sen lyckades han klara sig själv och det här grep dom, de tyckte de var väldigt 

spännande å just att det hade hänt på riktigt, det tyckte de var riktigt spännande. Det var 
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nog några barn som kände igen sig också. Vi har ju många barn på skolan som kommit 

till Sverige ganska sent eller för inte alltför länge sen, som har upplevt krig, det är ju en 

sak. Sen så tror jag fantasi, alltså så hära fantasifigurer är ju spännande och lockar många 

och även roliga böcker kan också vara något som de gillar. Lite spännande, lite äventyr. 

Men det gäller att hitta rätt där, Man måste känna sina elever och ibland så kör vi även 

en omröstning också, kanske inte fjärde klass men i sexan när de är lite mer medveten så 

kan man ge lite olika förslag. Då får de lite elevdemokrati med barnen.  

 Finns det särskilda verk eller författare du föredrar i din undervisning i högläsning? 

Varför föredrar du dem? 

Ja alltså, man vet ju vilka verk eleverna tycker om. I yngre klasser har de många gånger 

läst Astrid Lindgren och de är inte så många elever som känner till henne nu, ialf inte 

elever som kommer från andra länder. Men jag tror att författare som skrivit lite mer 

verklighetsbaserat, som Monica Zach, Alex Dogboy ( Jag vet inte hur namnet stavas) 

Gärna böcker som är verklighetsbaserade. Men även Zlatan Ibrahimovic är populär hos 

fotbollskillar exempelvis för några års sen. Så de följer strömningarna lite eleverna om 

vad de vill läsa. Så det är bra om man som lärare försöker hålla sig uppdaterad vad som 

är gångbart hos eleverna, alltså att man fångar upp det. Vi har ju ett bra bibliotek på 

skolan faktiskt och en bra hjälp för mig när jag ska välja böcker för högläsning är 

biblioteket och ansvarige där. Det blir författare som man vet når fram till barnen.  

Okey tackar jättebra svar L1, då har jag bara en fråga kvar. Använder dina elever 

digitala verktyg i klassrummet i samband med att lyssna på skönlitteratur? Vilka 

fördelar och nackdelar kan du se med digitala verktyg?  

Jo, men det gör jag. Oftast lägger jag upp texten på kanonen (Projektor som är riktad på                 

whiteboarden) så barnen kan följa i texten det jag läser för dem, Men ibland får de                

använda Ipaden till att stödanteckna om jag sagt att vi ska svara på frågor eller utvärdera                

det lästa i texten efter läsningen. Sen har vi ju eleverna med läs och skrivsvårigheter och                

när de ska läsa själv, använder vi en inläsningstjänst till texterna. Nackdelarna med dessa              

verktyg är ju när det krånglar. Då blir det besvärligt, annars tycker jag att det är bra. Det                  

underlättar min undervisning. 

 

 

 

 

Intervju med L2 
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Vad är din uppfattning med skönlitterär högläsning i klassrummet? 

Ja jag tycker det är en jätteviktig del, det… det håller ihop gruppen, det är många grejer.                 

Man får gemensamma grunder att stå på, som man kan referera till andra saker. För det                

är också en grej, att lära dom att göra referenser, knyta till texter eller “jamen det här ju                  

ju som Tsatziki” eller när vi läser en annan bok, eller ser en film eller andra grejer. Och                  

att det sen handlar om ordförståelse jättemycket. Läsförståelse, läsglädje- jättemycket          

det. Ehh så att, ibland får man bita sig lite i tungan, man vill ju gärna jobba med så                   

mycket, man vill plocka ut svåra ord, man vill liksom prata mycket och jag har faktiskt                

en elev i den här klassen som sa att “Men Sara kan du inte bara läsa?” Så ibland måste                   

man bara ha den här läsupplevelsen. 

 

Är det avkoppling då?  

Jamen precis, gillar dom boken så blir det såklart irriterande om man stannar och börjar               

fundera på- varför händer det så? Och vad tycker de? Så där får man alltså göra en                 

avvägning. Men när läsande klass kom, om du känner igen det projektet när det kom, så                

tyvärr har tagits bort nu. Jag försökte rädda och ladda ner det mesta innan de lägger ner                 

nu och ladda ner på min drive. Så det tycker jag var superbra att använda, där låg ju                  

texter, delar av texter också även om Hur man kunde jobba med det. Det har ju med                 

läsförståelsestrategierna att göra. 

 

Jag läste om det projektet, det ligger ju fortfarande uppe på skolverket, det är som du                

säger, projektet  

 

Ja för du vet, det var helt fantastiskt. För under många år låg det, så man bara kunde gå                   

in och hämta.  

 

vad är det för texter som låg där då? 

 

Jamen det var allt möjligt, och detta var ju det som var så kul att flera, Josef Fransson                  

som jag inte hade läst någonting om, ligger som en första del av en serie också jobbar                 

man kring det, man läser tillsammans också läser man texten uppe på kanonen också blir               

ju barnen så sugna så lånar dom de böckerna sen också. Så många sådana tips. Och                
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ibland behöver barnen det här att man jobbar med det i klassen, så tillsammans för att                

sedan vilja gå och läsa. 

 

Ahaa, jättebra.. mmm.  

 

Vi läste ju Skogensystrar med fyrorna, och dom älskade ju dom också, så de lånade ju                

dom böcker efteråt, just det att det finns flera delar är ju himla bra. Så högläsning har ju                  

med deras läsning att göra också eller att eleverna väljer sådana böcker som de faktiskt               

kan läsa. 

 

PAX-böcker är ju poppis, i alla fall hemma hos mig. 

 

ja, lite fult språk ibland 

 

Fråga: lyckat tillfälle…  

Sen gäller det ju att de gillar den, eller att man på något sätt får de att, om jag gillar den                     

kanske de gillar den. 

 

Funkar det så alltså?  

ja, lite så kan det vara. Men det kan vara så, märker ju direkt om en grupp inte är med.                    

Liksom, och det är jättetråkigt. 

 

hur gör du då? brukar du bryta då eller?  

Jaa, någon gång har jag gjort det. Men jag brukar också kör på säkra kort (skratt) Jag har                  

ju vissa som alltid brukar funka. Men det är ju också kul med lite nytt, för jag brukar ju                   

alltid läsa Tzatsiki för de små och den är ju gammal nu, den är ju säkert skriven på                  

80-talet. Fortfarande så är den aktuell, tycker jag. Men det är ju bra att få lite nya, sånt                  

som är lite fräsch så där. Man får liksom balansera upp det där. 

 

Men det funkar alltså de äldre verken också då eller? 

 

Ja, många av dom. Inte alla. Jag tycker till exempel, att till exempel att Astrid Lindgren är                 

lite svårt, för det är mycket beskrivningar, Det är mycker geiranger med bara miljön,              
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med naturen och sånt där. Och har inte barnen tillräckligt språk, då tappar man dom.               

Det beror lite på vad man har för grupp.  

 

Det är jättekul, för all litteratur jag har kollat nu så är ju Astrid Lindgren så himla                 

fantastisk hela tiden (skratt). 

 

Men det är det ju, men alltså jag upplever att jag har liksom jobbat med kort bitar av det.                   

Och de gillar det, men då har de oftast sett filmerna. Så de har storyn liksom. Dom har                  

det ju, men det är lite segt på sina håll, så där. 

 

Okej, då går jag till nästa fråga. Och det är; utifrån vilka kriterier väljer du din                

skönlitteratur till din undervisning? Och det har du ju nämnt att du tror att de kan                

vara intresserade av, jag antar att du känner din klass litegrann. Också har du ju vissa                

som du vet fungerar. 

 

och då är det ju, som till exempel den här Betty och spegeln, den handlar ju typ om                  

mobbning och såna grejer. Så ofta vill jag ju att det ska vara ett ämne som man får                  

intressanta frågor kring, man kan, är det såna grejer som mobbing och sånt kan man               

prata om det när det händer något. “Kommer du ihåg hur det var, för Betty i den                 

boken?” liksom, nu blev det så här i den här situationen, så man kan dra kopplingar till                 

barnen. 

 

Så hur gör du när ni ska högläsa,har du som rutin att, eller är det olika?  

 

Ja, det är olika. och jag brukar oftast ha en bok som jag läser, mer som att vi ska kunna                    

koppla det någon annan gång kanske. Sen brukar jag ha böcker, med dom små, bilder,               

bilderböcker. Då gör vi nått kring den, att man får påståenden efter eller vad, eller vad                

tycker man. Pia Lindehans böcker är jättebra. Kenta och barbisarna, Lill-Zlatan också får             

dom en fråga innan. -Tänk på det här, också får dom svara på den. 

 

Jaha, okej. 
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Den finns också på UR, den är jättebra tycker jag. Läs-med sagor, det är bilder i boken                 

men mer som en film också kommer texten också så då kan man titta på en bok och läsa                   

och lyssna. 

 

Och det fångar dom ännu bättre? 

Ja och då brukar jag ge dom ett uppdrag. Diskussionsuppgift, Har du känt så någon               

gång? eller -Varför blev hon så arg? Eller - varför gjorde han så där? så det blir som                  

läsförståelse egentligen.  

 

Är det mer mot lågstadiet då eller? 

Ja, för det finns väll inte så korta böcker, men det finns säkert kapitel som noveller. men                 

jag har ju jobbat mest med de yngre.  

 

Men du är också mellanstadielärare? 

Ja, absolut. Men dom senaste typ 15 åren har jag jobbat 1-3. Jag har jobbat många år ja                  

(skratt). Jag läste ju fler moduler av läslyftet, när det kom. Och där pratade de till                

exempel om det här med att jobba med böcker. Det har jag läst massor om, hur man kan                  

göra.  

 

Jaha, okej. 

Och just det där om att använda bilderböcker, kortare bilderböcker. Då har det ju blivit               

att man jobbar med det Den här lektionen, inte att vi läser den många gånger.  

 

Jaha, okej. ja jag ska bara kolla så att det spelas in, annars skulle det vara katastrof. Ja                  

titta! 

Men liksom, sen brukar jag också hitta olika genrer, alltså jag kanske gillar en viss genre,                

det är brukar gå. men jag försöker ju ändå hitta något som är övernaturligt, någonting               

som är sorgligt, så man inte läser samma sorts böcker. 

 

Har dom, har barnen någon favorit? 

 

Ja det är ju olika. Dom som är 5or nu, dom älskar ju sånt här lite övernaturligt. Som                  

Skogen Systrar var ju jättespännande. Vi läste ju magiska spegeln, klänningen.. kappan..            

Nä den magiska Kappan läste vi också i trean. Så där märker man, om man märker att en                  
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grupp gillar, en sorts böcker. Då är det så roligt att läsa dom. Men samtidigt är det ju vårt                   

jobb att vidga det lite också. “Det finns också såna här böcker” och sånt.  

 

Ja.. 

 

Så där finns det också ett stort jobb att göra, med att kanske ha, med att ha att man visar                    

upp att “Här har vi såna böcker” och “såna böcker” , “man kan välja nån av dom” så kan                   

man jobba mycket med också.  

 

Okej, då kommer nästa fråga: Finns det några särskilda verk eller författare som du              

föredrar i din undervisning och varför föredrar du dem? Det har du ju också svarat på                

nu faktiskt. Ehh och då sa du att du föredrar dom för att du öhh beronde på vad din                   

klass föredrar 

 

Mmm..  

 

Då har jag sista frågan faktiskt: Använder du digitala verktyg i klassrummet i             

samband med att lyssna på skönlitteratur. Och då tänker jag på overheaden eller             

ljudbok eller en iPad eller en uppläsningstjänst.  

 

Ehh ja ehh det är som sagt när Läsande klass kom, då låg ju texterna där. Då kunde jag                   

till exempel ha Rapp- de magiska prästerna eller “magiska”.. jag kommer inte ihåg vad              

de heter, den är med där och barnen gillar den jättemycket också. Och där kan de ju                 

också gå in och läsa flera delar. Det tycker jag är viktig del.  

 

Att de kan gå in själv att läsa texter? 

Ja, sen kan de låna nästa. Då hade jag den ofta upp och då diskuterade vi och då var det                    

mer -”nu har vi en lektion i hur jag modellar i hur vi förstår hur vi läser” Jag läser, vi tar                     

en paus och där stod det ju också Hur man kunde göra, liksom jag stannar vid ord, jag                  

började fundera högt som -” Det låter ungefär som.. men det säger jag ju inte, men det är                  

ju det jag vill (skratt). Och då var ju oftast texten uppe och då kunde vi titta på bilden och                    

para ihop, bil och text och ord, varför ser det ut så där? och så.. 

 

okej 
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Och sen det är om läs sagorna, också så att man tittar och sen har vi ju den här appen                    

Polyglutt, med dom här.. 

  

Vad är det för app? 

Det är en inläsningstjänst som, en ganska ny app, ehm med ljudböcker helt enkelt för               

barn. 

 

Vad heter den? pulyglutt 

 

Polyglutt, jag vet inte varför den heter så med ett krångligt ord. Och den älskar dom här,                 

dom vill alltid sitta och lyssna på den. och då är texten där också samtidigt som dom                 

lyssnar. 

 

Okej.. 

 

Så där blir då problemet, att vi inte har så många hörlurar och vi har inte, då blir det                   

liksom en sån grej, men dom älskar den. 

 

jaha! okej, det var ju jätteintressant det. Ehh vad tror du att det är för för och nackdelar                  

med att använda digitala, finns det några nackdelar? och finns några klara fördelar             

som du kan se?  

 

Ehh ja en fördel är ju att de tycker det är väldigt kul. Barnen gillar ju det, barnen blir                   

fångade i det på ett sätt, man kan ju på ett sätt tycka att det är dumt och tråkigt att de                     

inte kan lyssna på en bok. Fast de kan de väl men jag tänker att man kan göra både och.                    

Det kan också vara så att man tar upp en text där, det blir på nått sätt att man tittar. Så                     

har man problem med fokus så kan det vara lättare att se på något sätt. 

 

Bättre för att behålla fokus? 

 

Ja precis.  

 

Ja, superbra. Det var alla frågor som jag hade. Tusen tack, nu är det bara fyra lärare                 

kvar (skratt) 
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ja (skratt) men det är ju tematiskt, man får ju in det i så många andra ämnen. Där skulle                   

jag kunna tänka mig att utveckla mer faktisk, för det gäller att hitta dom där bra                

böckerna. Det gäller att samla på sig en bank av, när vi jobbar med det här kan vi läsa                   

den och för det är ju jättebra om man kan, då får man ju ihop det lite mer.  

 

Och det är ju det man bygger ut den banken med 

 

Exakt! på skolan, man kanske skulle ha nå, där har vi den och den är bra till det och så                    

man inte behöver att leta.  

 

Jag såg att ni hade en bokhylla här ute nu 

 

ja, vi försöker. Det är lite rörigt ibland. (skratt) 

 

tycker du att högläsning även ska finnas på mellanstadiet? 

 

Ja absolut, det är jätteviktigt! 

 

Intervju med L3 

Praktiseras skönlitterär läsning i ditt klassrum,under din undervisning? 

 

Ja, eller ja vi har ju lyssnat på ljudbok, då lyssnade vi på kapitel för kapitel där de fick                   

svara på frågor om det de har läst, från en ljudbok alltså. Så det har vi gjort några gånger.                   

Och nu jobbar vi, med parläsning. Där de läser läser för varandra, samma bok. Där de får                 

diskutera med varandra.  

Så de läser för varandra? ja precis, sen frågor efter varje kapitel. Så de får läsa, läsa för                  

varandra och svara på frågor.  Så det blir ju att de diskuterar frågor,  

 

Vad är din uppfattning av skönlitterär högläsning i klassrummet? Tror du man har             

någon nytta av att lyssna på skönlitterära texter i mellanstadiet? 
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Ja det tror jag. Och framförallt gillar dom om det är en ljudbok som är spännande. Som i                  

höstas lyssnade de på drama med spännande effekter och så där. Så det gillar dom ju att                 

höra och många gillar ju att lyssnar från ljudbok istället för att läraren ska läsa. 

 

Hur får du tag på dina ljudböcker? 

 

Den som vi lyssnar på nu är från UR, och förra året då vi lyssnade på lånade vi en                   

boklåda från media navet och då var det skivor.  

 

Surfar de då in på UR med chrome då eller?  

 

Ja, men den lyssnade vi på tillsammans via kanonen, så. Men UR kan de ju komma åt                 

själv också.  

 

men är det text då på kanonen då också eller? 

 

Nej det är ingen text, bara en bakgrundsbild. Och på ljudbok på skiva så är det ju bara                  

ljudet. Men då hade vi ju boklådan så vi försökte ju att de skulle följa med i boken men                   

det är så svårt ibland.  

Är det svårt för att de inte följer med riktigt? 

nää 

Det gör en massa annat istället? 

Ja precis. Vissa koncentrera sig på att lyssna och det är ju bra för dom här som är lite                   

svagare  läsare att få till sig ord via en berättelse än på ett annat sätt än att läsa själv.  

 

Så de kan diskutera det sen? Gör de det också? 

 

Ja. 

 

Vad är … lyckat inlärningstillfälle enligt din erfarenhet? 

oj, det är väl när de blir fångade, det blir liksom intressant då är det uu väldigt lyckat när                   

de lixom vill höra mer. Att man skapar ett intresse då, kanske. Som förra året när vi                 

lyssnade på första delen av PAX-serien, för att skapa, att någon vill läsa vidare. Det är ju                 

en serie liksom, att skapa läsintresset.  
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Det kan jag tänka mig, PAX-böckerna är ju spännande böcker. 

Det svåra är ju att hitta en bok, “men den har jag ju redan läst” och då blir det ju inte lika                      

kul för den personen. 

 

Röstar ni fram böcker här eller? 

 

Nej vi har inte gjort det. 

 

Det är du som? 

Det är jag faktiskt som har bestämt hittills, men det skulle man kunna göra faktiskt. För                

det är ju kula tt man kan beställa dom här boklådorna från kommun liksom så får man                 

låna gratis i några veckor.  

 

utifrån vilka kriterier väljer du dina skönlitterära till undervisningen? 

 

Ja det är väl det här att skapa lite spänning och skapa lite intresse, man får gå på känsla                   

och hittade lite intressanta författare som de känner till. 

 

Känner eleverna till författare? 

Ja dom är ju inte lite grann på Caroline Olsson, eller vad heter hon.. hon kanske heter..                 

och Ingela Angerborn, rum 213 och såna där. Där finns det ju många. Vi hade en idag,                 

när de jobbade med parläsning, så läste en en annan bok parallellt för den var så                

spännande hehe och det är ju svårt att få eleverna att läsa tyst, många gånger. 

 

Högläsning fungerar bättre så att säga? 

 

Ja, och många måste träna på att läsa, för många går till en bok och läser på baksidan-                  

tråkig!  Eller så läser de en sida-Tråkig!  De ger den inte en chans 

 

Då kanske det är bra att hjälpa dom att fördjupa sig?  

 

Ja, det är därför det är så bra att ha högläsning så de tar sig igenom en bok, liksom.  
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Finns det några verk eller författare som du föredrar i din undervisning? 

 

Ja, det är ju kanske, eller ja. Jag försöker själv börja läsa lite själv för att hänga med lite så                    

man upptäcker lite lite så. Sen försöker man ju ta in lite gamla klassiker och det som är                  

populärt i deras ålder 

 

Vilka är gångbara där då? Har du märkt att klassiker fungerar eller?  

 

Jag vet faktiskt inte men det är väl Astrid Lindgren och såna där då,  

 

Varför tror du att man borde ha med dom? 

 

Ja, det är ju lite historia. Det tillhör ju historien också. Står det inte det tillochmed i                 

läroplanen att man ska ha med kända verk liksom.  

 

Men det står faktiskt inte att man ska högläsa för dem, inte vad jag har hittat iallafall.                 

Det är därför jag gör det här arbetet. För att få en bedömning om hur relevant det är                  

med högläsning egentligen. Det är så jag försöker bygga mitt arbete. Tydligen är det              

tunnt har jag fått höra. Haha 

 

Använder du digitala verktyg i klassrummet i samband med skönlitteratur, och vad            

föredrar  

 

Ljudbok, och de har fått svara på frågorna via classroom. Det har de ju också använt via                 

chromebooks. Jag har gjort ett dokument som jag har delat den med mig och dom också                

står frågorna där också efter varje kapitel svarar dom på frågorna. Det som är kul, när de                 

har spridit ut sig så kan jag gå in och kolla på vad de håller på med. Vissa har inte skrivit                     

och jag kan fråga om de har kommit igång, “ja det har vi”  

 

Vilka fördelar ser  du att använda classroom så där? Som lärare tänker jag 

 

Dels så blir det inte inte en massa papper som ligger slängda i ett hörn, som man aldrig                  

får in och så tror jag att det blir lättare för dom att få in , att de har det där och det blir it                         

kul. Många skriver ju faktiskt bättre också. 
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På tangentbordet? 

Ja, på tangentbordet. Än att de ska formulera bokstäver. Men det är ju olika. Vissa vill ju                 

skriva mer för hand. Så det tror jag är fördelar. Sen är väll nackdelar att “ min                 

chromebook är försvunnen, min har inget batteri” hahah klassiska problem. Sen har jag             

även gjort formulär där de får fylla i - så här tycker jag om boken. Så kan man ju få ihop                     

det samlat sen på skärmen så man kan gå igenom det också. -Vad hände i kapitlet? Sen                 

får alla skriva, och vi alla kan prata om det. Man får det lättare samlat liksom.  

 

Det är lättare för dig att gå igenom kanske också? 

 

jamen det är ju det. Och det är ju lätt när man kan plocka ihop allas på datorn.  

 

Är det något annat du kan komma på om skönlitterär läsning eller? 

 

Det är ju så kul att det kommer så mycket med ljudböcker, för vissa blir det ju bättre för                   

att få lyssna på, öka ordförståelsen. Det har vi ju sett när vi har gjort tester. Då har vi                   

reflekterat över på skolan nu, att hon inte kan läsa så bra men hon tar till sig genom att                   

lyssna. Och ändå klara läsförståelseprov liksom utan att fått det läst för sig får man ju                

ändå svara på frågorna. Och det går bättre än att knaggla sig igenom en text liksom, så                 

att man kan ta in det genom öronen liksom.  

 

Det är en viktig inlärningsmetod? 

Ja och att den finns tänker jag, sen blir väl många lite lat också. 

 

Visst är det så va? För det jag har sett i undersökningar hittills så ser många det som                  

ett tillfälle att slappa.  

 

Ja precis, samtidigt är det många som inte läser böcker som lyssnar. För det finns en                

tjänst via biblioteket, en app som man kan låna böcker. Så det har några i klassen gjort                 

liksom, så det har börjat sprida sig. Så de lyssnar på någon bok lite då och då i                  

klassrummet, så de får någonting gjort. 
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Intervju av L3 
Praktiseras skönlitterär läsning i ditt klassrum,under din undervisning? 

 

Ja, eller ja vi har ju lyssnat på ljudbok, då lyssnade vi på kapitel för kapitel där de fick                   

svara på frågor om det de har läst, från en ljudbok alltså. Så det har vi gjort några gånger.                   

Och nu jobbar vi, med parläsning. Där de läser läser för varandra, samma bok. Där de får                 

diskutera med varandra.  

Så de läser för varandra? ja precis, sen frågor efter varje kapitel. Så de får läsa, läsa för                  

varandra och svara på frågor.  Så det blir ju att de diskuterar frågor,  

 

Vad är din uppfattning av skönlitterär högläsning i klassrummet? Tror du man har             

någon nytta av att lyssna på skönlitterära texter i mellanstadiet? 

 

Jamen nog har de nytta av högläsning, det tror jag. Och framförallt gillar dom om det är                 

en ljudbok som är spännande. Som i höstas lyssnade de på drama med spännande              

effekter och så där. Så det gillar dom ju att höra och många gillar ju att lyssnar från                  

ljudbok istället för att läraren ska läsa. 

 

Hur får du tag på dina ljudböcker? 

 

Den som vi lyssnar på nu är från UR, och förra året då vi lyssnade på lånade vi en                   

boklåda från media navet och då var det skivor.  

 

Surfar de då in på UR med chrome då eller?  

 

Ja, men den lyssnade vi på tillsammans via kanonen, så. Men UR kan de ju komma åt                 

själv också.  

 

men är det text då på kanonen då också eller? 

 

Nej det är ingen text, bara en bakgrundsbild. Och på ljudbok på skiva så är det ju bara                  

ljudet. Men då hade vi ju boklådan så vi försökte ju att de skulle följa med i boken men                   

det är så svårt ibland.  
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Är det svårt för att de inte följer med riktigt? 

nää 

Det gör en massa annat istället? 

Ja precis. Vissa koncentrera sig på att lyssna och det är ju bra för dom här som är lite                   

svagare  läsare att få till sig ord via en berättelse än på ett annat sätt än att läsa själv.  

 

Så de kan diskutera det sen? Gör de det också? 

 

Ja. 

 

Vad är … lyckat inlärningstillfälle enligt din erfarenhet? 

oj, det är väl när de blir fångade, det blir liksom intressant då är det väldigt lyckat när de                   

lixom vill höra mer. Att man skapar ett intresse då, kanske. Som förra året när vi                

lyssnade på första delen av PAX-serien, för att skapa, att någon vill läsa vidare. Det är ju                 

en serie liksom, att skapa läsintresset.  

 

Det kan jag tänka mig, PAX-böckerna är ju spännande böcker. 

Det svåra är ju att hitta en bok, “men den har jag ju redan läst” och då blir det ju inte lika                      

kul för den personen. 

 

Röstar ni fram böcker här eller? 

 

Nej vi har inte gjort det. 

 

Det är du som? 

Det är jag faktiskt som har bestämt hittills, men det skulle man kunna göra faktiskt. För                

det är ju kul att man kan beställa dom här boklådorna från kommun liksom så får man                 

låna gratis i några veckor.  

 

utifrån vilka kriterier väljer du dina skönlitterära till undervisningen? 

 

Ja det är väl det här att skapa lite spänning och skapa lite intresse, man får gå på känsla                   

och hittade lite intressanta författare som de känner till. 
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Känner eleverna till författare? 

Ja dom är ju inte lite grann på Caroline Olsson, eller vad heter hon.. hon kanske heter..                 

och Ingela Angerborn, rum 213 och såna där. Där finns det ju många. Vi hade en idag,                 

när de jobbade med parläsning, så läste en en annan bok parallellt för den var så                

spännande hehe och det är ju svårt att få eleverna att läsa tyst, många gånger. 

 

Högläsning fungerar bättre så att säga? 

 

Ja, och många måste träna på att läsa, för många går till en bok och läser på baksidan-                  

tråkig!  Eller så läser de en sida-Tråkig!  De ger den inte en chans 

 

Då kanske det är bra att hjälpa dom att fördjupa sig?  

 

Ja, det är därför det är så bra att ha högläsning så de tar sig igenom en bok, liksom.  

 

Finns det några verk eller författare som du föredrar i din undervisning? 

 

Ja, det är ju kanske, eller ja. Jag försöker själv börja läsa lite själv för att hänga med lite så                    

man upptäcker lite lite så. Sen försöker man ju ta in lite gamla klassiker och det som är                  

populärt i deras ålder 

 

Vilka är gångbara där då? Har du märkt att klassiker fungerar eller?  

 

Jag vet faktiskt inte men det är väl Astrid Lindgren och såna där då,  

 

Varför tror du att man borde ha med dom? 

 

Ja, det är ju lite historia. Det tillhör ju historien också. Står det inte det till och med i                   

läroplanen att man ska ha med kända verk liksom.  

 

Men det står faktiskt inte att man ska högläsa för dem, inte vad jag har hittat iallafall.                 

Det är därför jag gör det här arbetet. För att få en bedömning om hur relevant det är                  

med högläsning egentligen. Det är så jag försöker bygga mitt arbete. Tydligen är det              

tunnt har jag fått höra. Haha 
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Använder du digitala verktyg i klassrummet i samband med skönlitteratur, och vad            

föredrar  

 

Ljudbok, och de har fått svara på frågorna via classroom. Det har de ju också använt via                 

chromebooks. Jag har gjort ett dokument som jag har delat den med mig och dom också                

står frågorna där också efter varje kapitel svarar dom på frågorna. Det som är kul, när de                 

har spridit ut sig så kan jag gå in och kolla på vad de håller på med. Vissa har inte skrivit                     

och jag kan fråga om de har kommit igång, “ja det har vi”  

 

Vilka fördelar ser  du att använda classroom så där? Som lärare tänker jag 

 

Dels så blir det inte inte en massa papper som ligger slängda i ett hörn, som man aldrig                  

får in och så tror jag att det blir lättare för dom att få in , att de har det där och det blir                        

kul. Många skriver ju faktiskt bättre också. 

 

På tangentbordet? 

Ja, på tangentbordet. Än att de ska formulera bokstäver. Men det är ju olika. Vissa vill ju                 

skriva mer för hand. Så det tror jag är fördelar. Sen är väll nackdelar att “ min                 

chromebook är försvunnen, min har inget batteri” hahah klassiska problem. Sen har jag             

även gjort formulär där de får fylla i - så här tycker jag om boken. Så kan man ju få ihop                     

det samlat sen på skärmen så man kan gå igenom det också. -Vad hände i kapitlet? Sen                 

får alla skriva, och vi alla kan prata om det. Man får det lättare samlat liksom.  

 

Det är lättare för dig att gå igenom kanske också? 

 

jamen det är ju det. Och det är ju lätt när man kan plocka ihop allas på datorn.  

 

Är det något annat du kan komma på om skönlitterär läsning eller? 

 

Det är ju så kul att det kommer så mycket med ljudböcker, för vissa blir det ju bättre för                   

att få lyssna på, öka ordförståelsen. Det har vi ju sett när vi har gjort tester. Då har vi                   

reflekterat över på skolan nu, att hon inte kan läsa så bra men hon tar till sig genom att                   

lyssna. Och ändå klara läsförståelseprov liksom utan att fått det läst för sig får man ju                
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ändå svara på frågorna. Och det går bättre än att knaggla sig igenom en text liksom, så                 

att man kan ta in det genom öronen liksom.  

 

Det är en viktig inlärningsmetod? 

Ja och att den finns tänker jag, sen blir väl många lite lat också. 

 

Visst är det så va? För det jag har sett i undersökningar hittills så ser många det som                  

ett tillfälle att slappa.  

 

Ja precis, samtidigt är det många som inte läser böcker som lyssnar. För det finns en                

tjänst via biblioteket, en app som man kan låna böcker. Så det har några i klassen gjort                 

liksom, så det har börjat sprida sig. Så de lyssnar på någon bok lite då och då i                  

klassrummet, så de får någonting gjort.  
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Intervju med L4 

Praktiseras skönlitterär högläsning i din undervisning? Om nej, lyssnar elever till 
skönlitterära texter i klassrummet på annat sätt och hur genomförs den praktiskt i 
sådana fall. 
Ja det gör den.  
 
Vad är din uppfattning om skönlitterär högläsning i klassrummet.  
 
Ja det är väldigt viktig , Jag högläser för dem varje arbetsdag. Högläsningen ger alla 
fördelar, skapar läsintresse, inblick i litteraturens värld. En bra introduktion till läsandets 
värld och man ger dem en inblick i böckernas värld. Å den skapar oftast ett lugn i 
klassen och ger dem ett gemensamt intresse, ger uppslag till nya arbeten. Ex låta dem 
arbeta med grammatiken i den lästa texten. Den ger barnen en språkkänsla. Höjer 
koncentrationen hos barn generellt, man får arbeta med det. Men man kan få börja med 
mindre grupper i en klass innan högläsning tillfällena blir lyckade - om det är en orolig 
klass exempelvis.  
 
Vad i en session med högläsning gör det till ett lyckat undervisningstillfälle enligt din 
erfarenhet? Vad behövs? 
 
Barnens uppmärksamhet, Det kräver litteratur som engagerar dem. Så det gäller att att 
känner sina elever. Ja, det är väl det. Men speciellt om jag får eleverna att reflektera över 
det vi läst i våra samtal om texten.  
 
Utifrån vilka kriterier väljer du ut din skönlitteratur till din undervisning? 
 
Aktualitet är viktigt - Bibliotekarie är ett bra verktyg där om man är osäker. Det måste ge 
stimulans (elever) och som sagt, man måste veta vad som intresserar dem. Finns det 
något som går på TV kan man tänka, man måste vara lite uppmärksam på nutiden 
(skratt).  
 
Ja det finns nog fördelar med det. Men har du några särskilda verk eller författare du 
föredrar i din undervisning?  
 
Nej inga föredragna författare, Open mind, men koppla gärna läsningen till andra 
ämnen - framförallt historia, en tacksam koppling. Det är det som är så kul med 
läraryrket, man måste hålla sig uppdaterad och använda sig av olika trick för att fånga 
elevernas uppmärksamhet. 
 
Varför föredrar du dem? 
 
Efter att ha varit verksam i många år som ser jag det inte så längre, det är effektivare att 
anpassa sig. Det kan mycket väl bli Astrid Lindgren, man vet liksom aldrig vad som 
fungerar. 
 
Använder dina elever digitala verktyg i klassrummet i samband med att lyssna på 
skönhetslitteratur? Vilka fördelar och nackdelar kan du se med dem? 
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Inga digitala hjälpmedel, aldrig, tänk på det. Det viktigaste verktyget i undervisningen 
är läraren i klassrummet i alla sammanhang.  
 
Oj, det var hårda bud. 
 
Ja, men en av de viktigare delarna med högläsningen, är interaktionen eleverna. Det är 
det som gör de undervisningstillfället lyckat, som jag tror ger de goda fördelarna som 
högläsning ger. 
 
(Här blev vi tvungna att säga adjö, då L4 hade dubbelbokat sig, tyvärr. L4 pratar om 
interaktionen mellan sig själv och eleverna och det är mycket intressant.)  
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