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Abstract 

Kenneth Björnram (2015). Högläsning: en studie om lärares syn på högläsningens roll i 

skolan (Reading aloud: a study about teachers view of the meaning of reading aloud in 

school). Independent Project, Swedish, Specialisation in Early Years Teaching and Grades f-

3, Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences.  

 

There are studies investigating the meaning of reading aloud in preschool, but not so many 

about reading aloud in school. The aim of this essay is to investigate teachers’ view of the 

meaning of reading aloud in school. Why do they read aloud in the classroom? What is their 

view of the purpose of reading aloud for the children? and What are their procedures around 

reading aloud in classroom? 

The essay proceeds on a sociocultural basis and is based on six qualitative interviews with 

teachers from two different schools. The interviewed teachers work with children in different 

years, from first to sixth grade.  

All teachers say that they read aloud to the students several times a week. They have many 

suggestions about the purpose of reading aloud in school. Examples of this is: to give the 

students a feeling for the book, improve their vocabulary and to improve their reading and 

linguistic development. The students are partly involved in the reading aloud, but it is only 

one teacher who really involves hers students and work actively with reading aloud.  

This study shows that teachers are aware of how important reading aloud is for children’s 

reading and linguistic development, and that they do read for the children continuously. 

Nevertheless, I believe they could do more in involving the children by discussing the book 

before, during and after reading. By working actively with reading aloud I believe teachers 

can make students interested in reading books and improve their reading ability. 
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1. Inledning 

Svenska elevers läsförmåga blir allt sämre. Det visar den senaste PIRLS-undersökningen från 

2011 där svenska elever i årskurs 4 deltar tillsammans med 48 andra EU- och OECD-länder 

(Skolverket, 2012). Undersökningen visar att de svenska elevernas läsförmåga fortfarande 

ligger över genomsnittet, men resultaten har blivit sämre jämfört med de tidigare 

undersökningarna 2001 och 2006. Skolverket ser den nedåtgående trenden som oroväckande 

(Skolverket, 2012). En anledning till att läsförmågan hos svenska elever blivit sämre är, enligt 

Skolverkets (2012) rapport om PIRLS, elevernas sjunkande intresse för läsning. Enligt 

rapporten är detta problematiskt och elevernas intresse för läsning och böcker behöver öka för 

att läsförmågan ska bli bättre. Ett sätt att väcka intresset för läsning är, enligt läraren och 

författaren Britta Stensson (2006), att dagligen läsa högt för eleverna i skolan. Enligt henne är 

högläsningen ”ett sätt att öppna berättelsen och dess föreställningsvärld och kanske hjälpa en 

del barn in i bokvärlden” (2006, s. 120).   

Under min utbildning har högläsningens betydelse för barns språkutveckling flera gånger 

betonats, både i böcker och i diskussioner under våra lektioner. Under min VFU har lärarna 

läst högt för eleverna ur en högläsningsbok flera gånger i veckan, oftast dagligen. Jag har fått 

känslan att högläsningen många gånger handlat om att ge eleverna en paus från skolarbetet, 

ett avbrott när läraren tycker att eleverna verkar trötta. Eleverna har ofta tillåtits göra annat 

medan läraren läser såsom rita, äta frukt eller ibland plocka med saker, medan andra bara lagt 

ner huvudet och vilat. Det här behöver inte betyda att de inte lyssnar. Jag har märkt att barn 

har en förmåga att göra flera saker samtidigt vilket jag uppmärksammat när läraren ställer en 

fråga om det de läst och flera elever kan svara trots att de ritat eller småpratat med varandra. 

Fastän eleverna lyssnar och verkar tycka att högläsningen är en mysig stund känns det inte 

som att högläsningen får den språkutvecklande funktion som den, enligt den litteratur vi läst, 

borde ha. Jag saknar mer diskussion och samtal om texten, att läraren engagerar eleverna mer 

i högläsningen.  

Det finns en del forskning om högläsning och dess betydelse för små barn och barn i 

förskolan. Högläsningens betydelse för lite äldre barn, elever i skolan, finns det mindre 

forskning om. I den här studien vill jag undersöka vilken roll och betydelse högläsningen har 

för de barn som går i skolan.  
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2. Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med detta arbete är att genom intervjuer med lärare undersöka hur högläsningen ser 

ut i dagens skola och vilken funktion den enligt lärarna har för elevernas läs- och 

språkutveckling. Jag vill följaktligen undersöka vad lärarna anser om högläsningen. Vad de 

anser att den fyller för funktion i undervisningen och hur/om den förändrats under tiden de 

arbetat som lärare. Jag vill även undersöka vad eleverna har för roll under högläsningen, om 

eleverna engageras i högläsningen eller om de bara är deltagare. Eftersom högläsningen har 

en betydande roll i hemmet från tidig ålder kommer jag även ta upp vad de handböcker om 

högläsning jag läst skriver om detta. 

Mina frågeställningar är: 

 Vad är syftet med högläsningsboken enligt lärarna? 

 Engageras eleverna i högläsningen? 

 Hur ser rutinerna runt högläsningen ut i klassrummet?  

o Vem väljer vilken litteratur som ska läsas och vilken typ av böcker brukar de 

läsa? 

o Var befinner de sig under högläsningen? 

o När på dagen läser de och hur ofta? 

o Vad gör eleverna under högläsningen? 

 

3. Disposition 

Här presenteras kort hur resterande del av uppsatsen är disponerad.  

Nästa kapitel, kapitel 4 tar upp studiens teoretiska utgångspunkt. I kapitel 5 presenteras 

studiens metod, urval av skola och lärare och tillvägagångssätt, samt en kort 

begreppsdefinition. Sedan följer kapitel 6 med studiens bakgrund. I bakgrunden presenteras 

Skolverkets rapport om PIRLS-undersökningen, vad läroplanen säger om högläsning samt 

vad tidigare forskning och de handböcker jag läst skriver om högläsning. I kapitel 7 

presenteras studiens resultat som är indelat i sex avsnitt. Sedan följer kapitel 8 med en 

resultatdiskussion som är indelad på samma sätt som resultatkapitlet. Resultatdiskussionen 

följs av en metoddiskussion i kapitel 9 där studiens metod diskuteras och problematiseras. 

Därefter följer kapitel 10 som innehåller slutsatser och mina avslutande reflektioner. I kapitel 
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11 tar jag upp några förslag på vidare forskning. Uppsatsen avslutas i kapitel 12 med en kort 

sammanfattning av studien. 

 

4. Högläsning utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Min teoretiska ansats i denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet. Professorn i 

pedagogisk psykologi Roger Säljö (2000) skriver i sin bok Lärande i praktiken – ett 

sociokulturellt perspektiv, att enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande vid all 

mänsklig verksamhet. Han skriver att: ”Lärande är således ett möjligt resultat av all mänsklig 

verksamhet och kan inte på något enkelt sätt kopplas till bestämda arrangemang som skola 

och undervisning” (2000, s. 13). Enligt Säljö (2000) innehåller vardagens kommunikativa och 

fysiska aktiviteter pedagogik och han menar att ”denna är många gånger betydligt mer 

övertygande än formell undervisning” (s. 13).  

Forskaren i specialpedagogik Kerstin Dominkovic, docent Yvonne Eriksson och lektor 

Kerstin Fellenius (2006) skriver i boken Läsa högt för barn, om den ryske 

utvecklingspsykologen Vygotskij och hans syn på den sociokulturella teorin. Enligt Vygotskij 

utvecklas människor i interaktionen med omgivningen och det är i detta samspel som varje 

människas utvecklingspotential kommer till uttryck (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 

2006). Högläsning, anser jag, är en gemensam upplevelse som sker i samspel med andra 

oavsett om det är i skolan, hemmet, på biblioteket eller någon annanstans. Här kan jag se 

likheter med den sociokulturella teorin där samspelet/interaktionen spelar en viktig roll i 

människans utveckling. Förutom samspelets betydelse menar Dominkovic, Eriksson och 

Fellenius (2006) att det finns andra samband mellan den sociokulturella teorin och 

högläsningen. Ett av dessa är språket. De skriver att språket enligt den sociokulturella teorin 

är det viktigaste redskapet för att utveckla kunskap och att det har en central funktion inom 

Vygotskijs teori. De skriver vidare att: ”Språket, såväl tal som skrift, är ju också i centrum 

under en högläsningssituation” (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006, s. 8).  

 

5. Metod och material 

Här kommer jag att beskriva hur jag gått tillväga för att få svar på mina frågeställningar. Jag 

valde att göra fältstudier i form av intervjuer, vilket betyder att min studie blir av kvalitativ 

karaktär. I det här kapitlet kommer jag även att skriva om hur jag gjorde urvalet av skola och 
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lärare, ge en kort presentation av intervjupersonerna, beskriva hur jag tog hand om materialet 

efter intervjuerna och till sist förtydliga min tolkning av några av studiens centrala begrepp. 

 

5.1 Metodval 

Man brukar inom samhällsvetenskapen skilja på två metoder som forskaren kan använda sig 

av för att få svar på sina frågor, kvantitativa och kvalitativa metoder. Enligt professorn i 

religionssociologi Pål Repstad (2007) lämpar sig kvalitativa metoder bäst när 

undersökningens mål är att ge en helhetsbeskrivning av skeenden och deras utmärkande 

egenskaper i en avgränsad och specifik miljö. Den kvantitativa forskningen däremot baseras 

på sifferdata och mer exakta mätningar. Den kvantitativa forskningen passar bättre när syftet 

till exempel är att undersöka hur bestämda egenskaper är fördelade hos ett stort antal 

människor (Repstad, 2007). Exempel på kvalitativa metoder är intervjuer, observationer och 

källanalys, medan inhämtning av data via kvantitativ metod kan ske via enkäter. Professorn i 

pedagogik Katarina Eriksson Barajas, docenten vid Institutionen för neurobiologi, 

vårdvetenskap och samhälle Christina Forsberg och Yvonne Wengström som är docent och 

lektor vid samma institution (2013), skriver att det tidigare ofta debatterades om vilken metod 

som är den bästa, men att man idag är enig om att det är forskningsfrågan som styr vilken 

metod som ska användas, och att det idag inte är ovanligt att metoderna samverkar. Eftersom 

studiens syfte är att undersöka vilken roll högläsningen har enligt lärarna, har jag valt att göra 

en kvalitativ studie. Då får jag ta del av deras tankar och åsikter om högläsning.   

För att samla in empiri till min undersökning har jag valt att använda mig av intervjuer med 

lärare, eftersom det är deras syn på högläsning jag är intresserad av i denna studie. Intervjuer 

är bra att använda sig av när det är en individs tankar och känslor om en viss händelse 

forskaren är ute efter (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Vidare skriver 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) att det finns olika sätt för en forskare att 

genomföra sina intervjuer på. Det kan ske genom: 

 Strukturerade intervjuer, där intervjun följer en strikt ram med fastställda frågor som 

ställs i bestämd ordning, lite utrymme ges då för informanten att tala fritt 

 Halvstrukturerade intervjuer, där intervjun innefattar frågor eller teman men inte 

följer dem lika strikt, utan ger mer utrymme för informanten att tala fritt 

 Ostrukturerade intervjuer, där intervjun inte utgår från fastställda frågor, utan 

informanten får ett tema som han/hon får tala fritt om 
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Ostrukturerade, eller kvalitativa intervjuer som Repstad (2007) benämner dem, föredras inom 

den kvalitativa forskningen eftersom informanten får tala fritt om ett tema utan att styras av 

fastställda frågor. Repstad (2007) skriver att intervjuer med fastställda frågor som ställs i en 

fastställd ordning hämmar informanten och han kallar dessa för kvantitativa intervjuer. Min 

studie innehåller färdiga frågor, men under intervjun är jag flexibel och anpassar deras 

ordning och utseende efter informantens svar. Jag ger även informanten möjligheten att prata 

utanför intervjufrågorna, att ta upp saker om högläsning som jag inte frågat om. Utifrån 

Eriksson Barajas, Forsbergs och Wengströms (2013) benämning på olika typer av intervjuer 

blir det en halvstrukturerad intervju. 

 

5.2 Urval och tillvägagångssätt 

Det var sex lärare som intervjuades. Dessa lärare arbetar på två olika skolor som jag har bra 

kontakt med, vilket underlättade när vi skulle komma överens om tider att komma och 

intervjua på. Innan jag pratade med lärarna angående intervjuerna kontaktade jag rektorn på 

respektive skola för att informera om mitt arbete. Fyra av lärarna arbetar på lågstadiet, i 

årskurs 1-3, medan två stycken arbetar på mellanstadiet, i årskurs 4-6. Att välja lärare som 

arbetar med elever i olika åldersklasser var medvetet från min sida. Jag ville ha denna 

spridning för att eventuellt se om högläsningen skiljer sig åt mellan de olika årskurserna.  

Båda skolorna är relativt små och de är belägna i mindre samhällen i Mellansverige. Det ena 

samhället, Skola 1, ligger nära en större stad. Närheten till staden gör det till en populär 

inflyttningsort för yngre familjer. Här byggs det mycket nya hus vilket gör att det krävs en del 

pengar för att ha råd att bo här. Skolan här är ganska nybyggd, allt är fräscht och det finns gott 

om utrymmen. I angränsande lokaler finns det även dagisverksamhet. Samhället har ett rykte 

om sig att vara ett bra område.  

Det andra samhället, Skola 2, ligger längre ifrån någon större stad. Här är det ingen stor 

inflyttning, utan antalet invånare har i stort sett varit densamma under en längre tid. Skolan är 

äldre och lite sliten. Eftersom det sker en generationsväxling i samhället så är det just nu 

många elever i skolan, vilket gör att det är trångt. Alla utrymmen utnyttjas maximalt och en 

av dagisavdelningarna, som tidigare låg i samma lokaler, har nyligen fått flytta till andra 

lokaler på grund av platsbristen. Avståndet till en större stad och bristen på tomter gör att det 

här samhället inte är ett lika populärt inflyttningsmål för familjer. 
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Det finns relativt få elever med annan språklig bakgrund än svenska på skolorna, men det har 

skett en liten ökning på Skola 2 under den senaste tiden. Det har flyttat in några familjer som 

väntar på uppehållstillstånd och det har inneburit att det tillkommit ett mindre antal elever 

som inte har svenska som modersmål. Några av dem kan lite svenska, medan andra i stort sett 

bara pratar sitt modersmål och eventuellt lite engelska.  

De sex intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen och jag hade nio intervjufrågor (se 

bilaga) som jag utgick ifrån. På Skola 1 genomfördes alla intervjuer på samma dag, medan 

intervjuerna på Skola 2 gjordes vid två olika tillfällen på olika dagar. Under intervjuerna 

användes ljudinspelning för att slippa lägga fokus på att anteckna. Professorn i sociologi Jan 

Trost (2010) skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer att det finns både för- och nackdelar med 

ljudinspelning. Fördelarna är att man kan höra tonfall, om man transkriberar inspelningarna 

vet intervjuaren vad som ordagrant har sagts och intervjuaren kan koncentrera sig på frågorna 

och svaren istället för att sitta och anteckna (Trost, 2010). Den största nackdelen är enligt 

Trost (2010) att det är väldigt tidskrävande att skriva ut inspelningarna. Han påpekar även att 

detaljer som gester och mimik inte kommer med på en ljudinspelning såvida man inte 

använder sig av videoinspelning. Jag frågade dem som skulle intervjuas om det var okej att 

jag använde ljudinspelning under intervjuerna. Det var ingen som hade något emot det. Trots 

att jag spelade in intervjuerna så hade jag även med mig papper och penna för att kunna 

anteckna om det var något jag ansåg vara viktigt.  

 

5.3 Lärarna 

Eftersom lärarna i den här studien ska vara anonyma för läsaren har jag valt att använda mig 

av fiktiva namn i min undersökning. Jag har även valt att utelämna skolornas namn och 

istället valt att kalla dem för Skola 1 och Skola 2. Jag har även angett hur länge de arbetat som 

lärare eftersom jag anser att det kan vara relevant för vissa av intervjusvaren. Jag har 

namngett lärarna enligt följande: 

- Lärare årskurs 1, Skola 1 – Malin, har arbetat som lärare i cirka 15 år 

- Lärare årskurs 2, Skola 1 – Anders, 13 års erfarenhet av läraryrket 

- Lärare årskurs 3, Skola 1 – Karin, 4 års erfarenhet av läraryrket 

- Lärare årskurs 3, Skola 2 – Niklas, 15 års erfarenhet av läraryrket 

- Lärare årskurs 4-6, Skola 2 – Amanda, över 20 års erfarenhet av läraryrket 

- Lärare årskurs 4-6, Skola 2 – Johanna, knappt 20 års erfarenhet av läraryrket 
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Amanda och Johanna följer inte en klass på samma sätt som de andra intervjuade lärarna, så 

deras svar från intervjuerna kan härleda från olika klasser. 

Trost (2010), skriver att det vid intervjuer är svårt att göra de intervjuade helt anonyma, 

eftersom intervjuaren känner till vem han/hon har intervjuat. Här menar han att det är 

intervjuarens tystnadsplikt som skyddar den intervjuade. Enligt Trost (2010) ska intervjuaren i 

dessa fall, när intervjupersonen inte är anonym för intervjuaren, anonymisera 

intervjupersonerna för läsaren. I det här fallet har intervjuaren en yrkesetisk tystnadsplikt 

(Trost, 2010).  

 

5.4 Material 

Studien omfattar sex intervjuer med lärare som arbetar i årskurs 1-6. När intervjuerna var 

klara var det dags att transkribera ljudinspelningarna. Innan jag började transkribera lyssnade 

jag igenom materialet ett par gånger för att bekanta mig med det, vilket jag anser underlättar 

transkriberingen. Innan transkriberingen förde jag över ljudfilerna till datorn så att de skulle 

bli lättare att bearbeta. Jag anser att det är viktigt att transkribera intervjuerna så fort som 

möjligt efter intervjuerna eftersom de då fortfarande finns färskt i minnet. Det går då snabbare 

att transkribera eftersom intervjuaren nästan kan minnas vad intervjupersonen sa.  

Trots att intervjuerna var relativt korta, den kortaste var drygt 12 minuter och den längsta lite 

över 15 minuter, så blev det ett omfattande material. Att transkribera är väldigt tidskrävande 

och tre intervjuer tog i stort sett en dag att skriva ner. När jag skrivit ut alla hade jag sex 

dokument med en intervju i varje. För att få en bättre överblick över materialet sammanförde 

jag dessa till samma dokument där jag fördelade intervjusvaren utifrån intervjufrågorna. 

Eftersom intervjuerna var halvstrukturerade och frågorna diskuterades i olika ordning och på 

olika sätt vid intervjuerna, var det en del pusslande för att få ihop dem, men när detta var gjort 

hade jag ett material som jag ansåg var lättare att bearbeta. 

 

5.5 Begreppsdefinition 

För att förtydliga vad jag menar när jag använder vissa begrepp, kommer jag här ta upp några 

begrepp som är återkommande i undersökningen och som jag anser är viktiga för min studie.  
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Det första begreppet är högläsning. När jag i denna studie talar om högläsning menar jag de 

tillfällen då vuxen läser högt för barnen ur en högläsningsbok. I min studie skriver jag inget 

om de tillfällen då elever läser högt inför klassen. 

Det andra begreppet jag vill förtydliga är högläsningsbok. Med högläsningsbok menar jag den 

bok som läraren läser ur för klassen. Det är oftast en skönlitterär bok, men det kan även vara 

böcker av annan karaktär. Böckerna kan vara allt från en kort bilderbok till en novell eller 

roman. 

Nästa begrepp är språkutveckling. Språkutvecklingen handlar om barnets utveckling av tal, att 

barnet blir bättre på att prata. Det handlar om att barnets ordförråd blir större och att barnet 

blir bättre på att använda orden vid rätt tillfällen. 

Det sista begreppet är läsutveckling. Här handlar det om barnets/elevens utveckling inom 

läsningen. Det handlar om hur eleven utvecklar sin läsning och lär sig att läsa svårare böcker. 

Det kan vara böcker med svårare ord och mer text, men även böcker från olika genrer.  

 

6. Bakgrund 

Studiens bakgrund är tänkt att ge läsaren en insyn i högläsningen och dess betydelse för 

barnens utveckling. Kapitlet är indelat i fyra huvudrubriker. Under den första rubriken, 

PIRLS, ger en kort förklaring till PIRLS-undersökningen. Det andra avsnittet, Läroplanen, 

kopplar ihop högläsningen med dagens läroplan. I tredje avsnittet tas det kort upp vad en del 

av den tidigare forskningen säger om högläsning och det sista avsnittet tar upp vad 

handledningsböckerna skriver om högläsning. 

 

6.1 PIRLS 

PIRLS, som står för Progress in International Reading Literacy Study, är en undersökning 

som mäter läsförmågan hos fjärdeklass-elever i de deltagande länderna (Skolverket, 2012). 

Förutom läsförmågan ger undersökningen även en insikt i elevernas språkliga hemmiljö, 

elevernas och föräldrarnas inställning till läsning samt vilka förutsättningar som finns på 

skolan. Undersökningen har genomförts tre gånger, 2001, 2006 och 2011, och Sverige har 

deltagit i alla tre undersökningarna (Skolverket, 2012). Enligt rapporten kommer nästa 

PIRLS-undersökning att äga rum år 2016 och även då kommer Sverige att delta. 
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Syftet med undersökningen är att ge de deltagande länderna en möjlighet att jämföra sina 

skolsystem med de andra ländernas. Eftersom PIRLS-undersökningen återkommer vart femte 

år ger det även länderna möjligheten att se förändringar över tid (Skolverket, 2012). Bakom 

undersökningen finns en organisation som heter IEA, International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement. IEA har sedan 1970 talet genomfört flera jämförande 

internationella studier inom flera olika ämnesområden (Skolverket, 2012). 

Skolverket (2012) skriver i sin rapport om PIRLS att den första undersökningen gjordes 2001. 

Då var resultaten för de svenska fjärdeklassarna bäst av alla 35 deltagande länder. År 2006 

var det 43 länder som deltog. Undersökningen visade då att de svenska fjärdeklassarna 

klarade sig bra jämfört med de andra länderna, men resultaten hade försämrats sen 2001. I den 

senaste undersökningen 2011 var det totalt 49 deltagande länder och 310 345 elever som 

deltog, av dessa var 4 622 svenska elever. De svenska eleverna klarade sig bra jämfört med 

många av de deltagande länderna och hamnade över genomsnittet, men resultatet fortsätter att 

försämras jämfört med de föregående PIRLS-undersökningarna (Skolverket, 2012).  

När PIRLS testar elevernas läsförmåga sker detta genom tre aspekter av läsande: 

- förståelseprocesser, testas genom läsprover, består av fyra typer och delas in i två 

kategorier: textbaserade samt tolkande och värderande 

- syften med läsning, testas genom läsprover, två syften med läsandet prövas: att få en 

litterär upplevelse samt att inhämta och använda information 

- läsvanor och inställning till läsning, undersöks via enkätfrågor (Skolverket, 2012) 

I undersökningen har lärarna bland annat fått svara på frågor om hur ofta eleverna får lyssna 

till högläsning. Här har Sverige höga siffror jämfört med de andra länderna. 97 % av de 

svenska fjärdeklass eleverna får en eller flera gånger i veckan lyssna till högläsning. Det är 

högre än genomsnittet för undersökningen som var 88 % och även högre än de andra 

deltagande nordiska länderna, Danmark 69 %, Norge 95 % och Finland 76 % (Skolverket, 

2012). 

 

6.2 Läroplanen 

Det står ingenting specifikt i dagens läroplan, Lgr 11, om högläsning, men jag anser ändå att 

det finns vissa samband och kommer här att ta upp några avsnitt från läroplanen som jag anser 

kan kopplas till högläsning och dess betydelse i skolan. 
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Att svenska är ett viktigt ämne märks tydligt i dagens läroplan, Lgr 11. Redan i första 

meningen i kursplanen för svenska står det: ”Språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2011, s. 222). Det lägger ett stort ansvar på läraren 

som ska se till att alla elever lär sig att läsa för att kunna klara sig i skolan. Läraren Anne-

Marie Körling (2012) skriver om språkets betydelse i sin bok Den meningsfulla högläsningen. 

Hon skriver bland annat: ”Vi behöver språk för att lära, tänka och förstå. För att få språk 

måste vi ge” (s. 28). Här anser jag att högläsningen borde vara ett utmärkt tillfälle att ”ge” 

eleverna språk. Om eleverna möts av mycket högläsning får de många tillfällen att möta 

språket, att ”få språk”.  

Vidare står det i kursplanen för svenska att: ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse 

för att läsa och skriva” (Skolverket, 2011, s. 222). Elevernas bristande intresse för läsning är 

något som Skolverkets (2012) rapport om PIRLS-undersökningen 2011 tar upp som en av 

orsakerna till att läsförmågan försämrats. Elevernas intresse för läsning av böcker behöver 

väckas. För att lyckas tror jag att det krävs att elevernas tidiga möte med böcker blir positiva 

och jag anser att läraren och högläsningen har en viktig uppgift att väcka deras intresse för 

läsning.  

Det gäller för läraren att inte bara läsa mycket för eleverna; läraren ska också tänka på vad 

han/hon läser. Enligt kursplanen i svenska ska eleverna möta texter och berättelser från olika 

delar av världen och texter från olika tider (Skolverket, 2011). Här anser jag att det är viktigt 

att läraren varierar sin högläsning för att uppfylla dessa krav. Om eleverna får höra många 

olika typer av berättelser från olika länder och tider, är sannolikheten större att de ska finna 

något som väcker deras intresse, något som uppmuntrar dem att läsa böcker själva. Filosofie 

doktor i tvåspråkighetsforskning Åsa Wedin (2011) betonar i sin bok Språkande i förskolan 

och grundskolans tidigare år vikten av att högläsa olika slags böcker: ”Genom att få olika 

typer av böcker lästa för sig, får barnen intryck av olika slag som de kan använda för sitt eget 

skapande” (s. 111).  

En annan effekt av högläsningen anser jag är att den ger eleverna möjlighet att lära sig om 

språkets strukturer och normer. Det är något som kursplanen i svenska för årskurs 1-3 tar upp 

i de centrala innehållen. Där står det att eleverna ska lära sig: ”Skillnader mellan tal- och 

skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk” (Skolverket, 

2011, s. 224). Det står även att eleverna ska lära sig hur ord kan uppfattas beroende på tonfall 

och hur de nyanseras. Det här är inget som jag tror att eleverna lär sig genom sin egen 

tystläsning utan de behöver höra rösterna och se kroppsspråket för att lära sig att använda det. 
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Hur läraren läser vid högläsningen kommer, enligt mig, ha betydelse för hur eleverna själva 

lär sig använda tonfall och sitt kroppsspråk.  

 

6.3 Tidigare forskning 

Mycket av den tidigare forskningen jag kommit i kontakt med när jag läst in mig på ämnet 

handlar om högläsning och dess betydelse för barn i förskolan. Den tidigare forskning jag har 

funnit som jag anser är av relevans för min studie består av en rapport skriven av 

projektledaren och före detta lärarinnan Monika Eriksson (2005), och handouts skrivna av 

docenten i pedagogik Ann-Katrin Svensson (2009) som delades ut inför NFPF/NERA, 

Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning / Nordic Educational Research Association, 

konferensen i Trondheim 2009. Jag har även funnit flera uppsatser på DIVA som rör 

högläsningen och jag kommer här kort presentera några av dem.  

Eriksson (2005) har skrivit en rapport som heter Berättarlust – läslust. Rapporten består av 

Erikssons erfarenheter utifrån ett projekt med samma namn som rapporten, som pågick mellan 

1999-2001. Rapporten handlar om berättelser och deras betydelse för barn och elever. Att 

berätta och läsa högt anser jag är nära besläktat med varandra, man kan säga att det är två 

olika sätt att läsa på. Skillnaden mellan att läsa högt och berätta är enligt Eriksson (2005) att 

berättaren använder sina egna ord och skapar en dialog när han/hon berättar, medan den som 

läser högt bara återger författarens ord. I boken tar hon även upp saker runt berättandet, hur 

man ska läsa och var man ska vara. Hon skriver att hennes dröm är att göra alla elever till 

bokälskare (Eriksson, 2005).  

Inför NFPF/NERA-konferensen i Trondheim 2009, skrev Svensson (2009) en text som heter 

Reading books in preschool is taken for granted – but is it true?. Den handlar om en 

undersökning hon gjort om hur mycket pedagogerna i förskolan läser för barnen i förskolan. 

Undersökningen gick ut på att lärarstuderande under sin praktik skulle observera, och senare 

redovisa bland annat hur ofta pedagogerna läste för barnen samt om de läste för barnen 

individuellt eller gruppvis. Resultatet visade att det var en stor variation i hur högläsningen i 

förskolan såg ut. Svensson (2009) skriver att det inte beror på hur stor barngruppen är eller på 

lärarens utbildning, utan hon menar att det kan relateras till pedagogens egen attityd till, och 

intresse för läsning. 

En uppsats som handlar om högläsning heter Högläsning i förskolan – En intervjustudie om 

sex pedagogers syn på högläsningens syfte och förändring. Den är från 2013 och är skriven 
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av två elever på Mittuniversitetets lärarutbildning, Jeanette Andersson och Helene Löf. Denna 

uppsats baseras på intervjuer och undersöker hur högläsningen kommer in i den pedagogiska 

verksamheten i förskolan och hur den har förändrats över tid. En annan uppsats som handlar 

om högläsning i förskolan är Högläsning för yngre barns språkutveckling. Den är från 2011 

och är skriven av lärarstuderande Sophie Berg och Elin Holm. Även den uppsatsen fokuserar 

på elever i förskolan och handlar om hur högläsningen används i förskolan och hur 

pedagogerna ser på högläsningen. För att få svar på sina frågor har de utfört både intervjuer 

och observationer. 

 

6.4 Handböckernas syn på högläsningens betydelse och roll i hemmet och skolan 

Här presenteras vad handledningsböckerna säger om högläsningen från tidig ålder upp till 

skolålder. Även högläsningens roll i hemmet tas upp. 

6.4.1 Några handböckers syn på högläsningens betydelse för barn 

Albert Einstein ska en gång ha fått en fråga från en förälder om hur man får intelligenta barn. 

Han lär då ha svarat, ”om man vill ha intelligenta barn ska man läsa böcker för dem” 

(Körling, 2012, s. 53). Varför är det så bra att läsa för sina barn och elever? Vilka positiva 

effekter bidrar högläsningen med? Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) skriver i sin 

bok Läsa högt för barn om en undersökning av Hemerick från 1999. I undersökningen fick 

två klasser lyssna till 30 minuter högläsning per dag, medan två andra klasser istället hade 

frivillig tyst läsning. Resultaten från undersökningen visar att de elever som fått lyssna till 

högläsningen var mer motiverade att läsa själva jämfört med de elever som haft frivillig tyst 

läsning. Att öka läsintresset och få eleverna att läsa mer var det som Skolverkets rapport 

(2012) om den senaste PIRLS-undersökningen 2011 tog upp som den kanske viktigaste 

faktorn för att förbättra läsförmågan hos svenska elever.  

Andra positiva effekter skriver Eriksson (2005) om i sin rapport där hon menar att yngre 

elevers språkutveckling blir bättre när de får berättelser upplästa för sig. Hon anser även att de 

får ett rikare ordförråd när de får höra berättelser och sagor. Även Körling (2012) hävdar att 

högläsning är positivt för elevers språkutveckling. Hon skriver att det också finns andra ”rika 

bieffekter” med högläsningen såsom att eleverna lär sig grammatik, ord och begrepp, men 

även att de lär sig hur olika situationer kan förstärkas genom tonläge. Professorn i pedagogik 

Karin Taube (2011) menar att högläsningen medverkar till att barn utvecklar en förståelse för 

hur berättelser är uppbyggda. 
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Högläsning av skönlitteratur bidrar enligt Körling (2012) till kreativitet. Högläsning ger enligt 

henne eleverna möjlighet att få tänka och fantisera om texten. Hon skriver att ”Litteratur 

vidgar världen såväl utanför oss som inne i oss” (s. 35). Om barnen inte får möta 

skönlitteratur består de texter de kommer i kontakt med av reklam och löpsedlar som de möter 

i vardagen eller faktatexter de är tvungna att läsa i skolan (Körling, 2012). Hon menar att den 

lustfyllda och fantasieggande skönlitteraturen behövs som kontrast till den andra, lite hårdare 

textvärlden. En annan effekt av högläsningen som Körling (2012) framhåller är känslan av att 

få ingå i en gemenskap med lärare och klasskamrater, att få dela upplevelser med andra 

personer. Hon skriver att högläsning bidrar till att: ”Kontakten med eleverna ökar och 

samhörigheten i klassrummet förstärks. Vi lyssnar ihop och vi är i berättelsen tillsammans” 

(2012, s. 45).  

6.4.2 Högläsningens betydelse för små barn 

Barnboksförfattaren och pedagogen Mem Fox (2001) skriver i sin bok Läsa högt – En bok om 

högläsningens förtrollande förmåga att: ”Den bästa tidpunkten att börja läsa högt för sina 

barn är den dag de föds” (s. 34). Enligt Fox (2001) har högläsningen en lugnande effekt både 

på det nyfödda barnet och på de ängsliga föräldrarna. För spädbarnen spelar det inte så stor 

roll vad vi läser, utan det är genom att höra sin mammas eller pappas röst som barnet blir 

lugnt (Fox, 2001). Hon anser att om man läser för barnen redan från födseln blir deras 

talförmåga bättre och risken för olika läsproblem minskar. Om man gör det till en vana så blir 

barnen snabbt bra på att lyssna, de blir goda lyssnare, utvecklar sin förmåga att koncentrera 

sig och lär sig att slappna av (Fox, 2001).  

Enligt Wedin (2001) är det viktigt att den vuxne läser korta berättelser för dem när de blir lite 

större, medan riktigt små barn gillar att höra samma berättelse om och om igen. Även 

lärarutbildaren och doktoranden Barbro Westlund (2009) skriver om barnens lust att höra 

samma berättelse flera gånger. Hon förespråkar att man första gången endast tittar på bilderna 

och pratar runt dem. Hon menar att samtalet runt bilderna även bidrar till att öka barnets 

ordförråd. Att läsa texter och höra berättelser flera gånger är enligt Westlund (2009) ”[…] ett 

effektivt verktyg i pedagogisk högläsning” (s. 141).  

6.4.3 Högläsning i hemmet 

Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) skriver att forskning visar ”att barn som inte 

växer upp i en boklig miljö har sämre chanser att förstå meningen med skriven text och att 

lyckas med läsinlärningen” (s. 136). En undersökning av Taube från 1993 visar att elever i 
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tredje klass som fått lyssna till högläsning hemma dagligen var klart bättre på att läsa jämfört 

med dem som inte fått göra det (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006, s. 14). Taube 

menar till och med att den bakgrund eleverna har från hemmet har större betydelse för deras 

läsprestationer än vad skolans och lärarens insatser har (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 

2006, s. 14). 

Enligt Körling (2012) har högläsningen i hemmet minskat och att det är allvarligt (s. 7). Hon 

berättar att: 

Vi måste börja ge av det vi själva kan. Vi kan läsa, och med den förmågan ska vi vara 

generösa. Fröet till all läsning sker i det mänskliga mötet med texter och i viljan att dela med 

sig och vara generös med att högläsa (2012, s. 7).  

Högläsningsstunden i hemmet är en gemensam stund, en stund av närhet och kontakt mellan 

barn och vuxen (Körling, 2012, s. 11). Att höra sin förälders röst är viktigt för barn och 

högläsningsstunden ger möjligheter att prata, fråga om saker och fundera tillsammans 

(Körling, 2012, s. 11). 

6.4.4 Högläsning i skolan 

Att högläsningen har en roll i skolan är det enligt Fox (2001) ingen tvekan om. Hon skriver att 

”[…] högläsning är undervisning” och hon skriver även att ”[…] det råder ingen tvekan om 

att små barn – och stora – älskar när man läser för dem” (2001, s. 30-31). Barnboksförfattaren 

Gertrud Widerberg (2008) framhåller att mycket av högläsningen blir förknippad med vila 

och att den ofta sker när barnen och pedagogerna är trötta. Hon föreslår istället att 

högläsningen förläggs till andra tillfällen när pedagoger och barn har ork att läsa och lyssna. 

Widerberg (2008) anser att högläsningen ska vara inplanerad, men förespråkar även att det 

förekommer tillfällen med spontan högläsning, gärna ofta. Stensson (2006) betonar att 

högläsningen inte är en överföring av ett budskap med passiva lyssnare, utan det krävs att 

lyssnarna är utvilade för att orka vara aktiva lyssnare. 

Vilken bok ska du välja som högläsningsbok i klassen? Körling (2012) skriver att det finns en 

mångfald av olika böcker och berättelser och det är upp till läraren att ge eleverna denna 

mångfald: ”Vi kan möta Anne Frank i hennes dagbok, möta Bert i hans och nästan smygläsa 

ur Kompisboken där allt om klassen och klasskamraterna beskrivs” (s. 33). Hon skriver vidare 

att hon försöker läsa böcker för eleverna som de inte själva skulle välja att läsa, böcker som är 

lite för svåra för eleverna. Enligt Körling (2012) så är det bäst för elevernas utveckling om 

böckerna ligger lite över deras nivå, om de utmanar eleverna att tänka kreativt, ger dem nya 

ord och vidgar deras begrepp. Widerberg (2008) menar att högläsningen blir bäst om den som 
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ska läsa boken först läst den själv. För att få bäst resultat bör det även vara en bok som 

högläsaren själv tycker om: ”Tycker man inte om en bok är det bättre att lämna läsningen av 

just den boken till någon annan” (Widerberg, 2008, s. 28). Förutom boken är det viktigt att det 

är en lugn plats att läsa på, gärna en plats man kan dämpa belysningen (Eriksson, 2005). Även 

Widerberg (2008) vidhåller att högläsningen ska ske på en plats där man inte riskerar att bli 

störd hela tiden. 

Det gäller att det är tyst och lugnt vid högläsningen, men även att högläsaren läser på ett visst 

sätt för att fånga elevernas uppmärksamhet, eller som Fox (2001) uttrycker det: ”Ju mer 

uttrycksfullt vi läser, desto mer fantastisk blir upplevelsen” (s. 40). Hon anser att den som 

läser ska försöka ha så stor inlevelse som möjligt under högläsningen. Att läsa med inlevelse 

innebär enligt Fox (2001) att den som läser högt använder olika tonlägen, stannar upp ibland 

och gör en kort paus och betonar ord och meningar på olika sätt. Hon betonar även att vi alla 

är olika och gör detta på olika sätt. Förutom att läsa med inlevelse är det enligt Fox (2001) 

även viktigt att försöka ha så mycket ögonkontakt med barnen som möjligt och att använda 

ögonen och ansiktsuttryck för att visa känslor.  

Stenson (2006) anser att det är betydelsefullt att eleverna inbjuds till att samtala under 

läsningen, samtidigt som hon säger att talandet inte får förstöra berättelsen. Hon tycker att det 

är viktigt att samtalen om boken sker när boken är färdigläst, men även under läsningen: ”Det 

gäller att ge barnen instrument att komma ihåg vad som händer i boken och verktyg att 

minnas hur de tänkte under läsningen. Förstå och komma ihåg hör ihop” (Stenson, 2006, s. 

123). Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) skriver att det finns flera metoder att göra 

högläsningen till en pedagogisk lässtund. Före läsningen kan pedagogen till exempel: 

- låta eleverna gissa vad boken handlar om efter att de sett omslaget och hört vad boken 

heter 

- bygga upp medvetenhet om hur boken kom till genom att berätta för eleverna om 

författaren och prata om vad han/hon skrivit för böcker tidigare 

- prata om var boken utspelar sig, visa på kartan och prata om platsen (Dominkovic, 

Eriksson & Fellenius, 2006). 

Efter högläsningen menar Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) att pedagogen till 

exempel kan: 

- låta eleverna sammanfatta det de just läst 

- värdera det de läst i relation till andra böcker de läst 
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- ta upp ett eller flera svåra eller ovanliga ord och diskutera dem i klassen 

De förespråkar dock att de stora samtalen sker före eller efter högläsningen. Om samtalen sker 

under högläsningen är risken stor att eleverna tappar koncentrationen på berättelsen 

(Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006). 

 

7. Lärarnas syn på högläsningen utifrån intervjusvaren 

Detta kapitel är uppdelat i sex avsnitt utifrån lärarnas svar vid intervjuerna. Dessa avsnitt 

handlar om: högläsningens rutiner i klassrummet, lärarnas uppfattning om vad eleverna tycker 

om högläsningen, vad lärarna anser är syftet med högläsningen, hur läraren fångar elevernas 

intresse vid högläsningen, hur/om eleverna engageras i högläsningen och om läraren uppfattat 

att högläsningen har förändrats under åren. 

 

7.1 Rutiner runt högläsningen i klassrummet 

Här presenteras lärarnas svar gällande rutinerna runt högläsningen i klassrummet: Hur ofta de 

läste? När de läste? Var de satt under högläsningen? Vem som valde högläsningsbok? Vilken 

typ av böcker de läste? och Vad eleverna gjorde under högläsningen? 

7.1.1 Hur ofta? 

Jag började varje intervju med att fråga om de hade någon högläsningsbok i klassen. Samtliga 

lärare svarade ja på den frågan. På frågan om hur ofta de läser ur högläsningsboken skiljde sig 

svaren åt lite. Malin, Niklas och Amanda svarade att de läser, eller i alla fall försökte läsa, 

varje dag, Anders och Johanna svarade att de läser fyra gånger i veckan medan Karin svarade 

att hon läser 2-3 gånger i veckan.  

Karin sa att de innan jul läste varje dag, men att de efter jul istället fokuserat på 

intensivläsning och att de då inte hunnit med lika mycket högläsning. Karin berättade att 

intensivläsning innebär att varje elev läser enskilt för en pedagog två gånger i veckan. Karin 

sa även att de har tyst läsning varje morgon. Enligt Amanda försöker de att läsa ur 

högläsningsboken minst 20 minuter varje dag och att den tiden är schemalagd. Johanna, som 

sa att de läser ur högläsningsboken cirka fyra gånger i veckan, poängterade dock att hon 

skulle vilja läsa varje dag men att det inte finns tid till det.  



 

17 
 

7.1.2 När på dagen? 

Malin, Anders, Amanda och Johanna sa att de läser ur högläsningsboken på förmiddagen. 

Malin och Anders berättade att de läser ur högläsningsboken vid fruktstunden innan 

förmiddagsrasten, medan Amanda och Johanna sa att de oftast läser under samlingen direkt på 

morgonen.  

Enligt Karin och Niklas varierar det när på dagen de läser ur högläsningsboken. Niklas, som 

är lärare i en årskurs 3, sa att det är lättare att variera när de ska läsa på dagen nu när eleverna 

blivit större. Han sa: Skulle jag ha en yngre klass då tror jag det är viktigare med 

regelbundenhet, när man åt frukten innan och så, men nu äter de ju frukten ute så nu läser vi 

när det passar. Han berättade även att de ibland läser på förmiddagen och sedan läser lite till 

på eftermiddagen om eleverna är lite trötta. Amanda, som brukar läsa ur högläsningsboken på 

morgonen, sa att det även händer att de läser en gång till senare på dagen om de har någon tid 

över. 

7.1.3 Var sitter ni? 

På frågan om var eleverna befinner sig under högläsningen svarade Malin och Anders att de 

sitter i en cirkel på en matta på golvet i klassrummet. Niklas, Amanda och Johanna sa att 

eleverna sitter på sina platser medan Karin sa att det varierar. Enligt Karin sitter eleverna 

ibland på sina platser, ibland på mattan på golvet, ibland i olika grupperingar och ibland 

tryckte de ihop sig i och runt en soffa. Hon menar dock att det var mer så när de var mindre, 

nu efter jul har det blivit mer uppstrukturerat och nu sitter de för det mesta på sina platser.  

Malin sa att de i klassen även arbetar med projektet en läsande klass och att eleverna då sitter 

på sina platser när hon läser för dem. Detta gör de eftersom hon då använder en projektor för 

att visa texten på tavlan och de behöver då sitta på sina platser för att se bra. Tanken är att 

eleverna själva ska kunna följa med i texten på tavlan medan hon läser högt för dem. Malin 

berättade även att hon tycker att det är bra att under högläsningen sitta i en cirkel på golvet för 

att det då går snabbt att visa upp bilderna i boken. 

7.1.4 Vem väljer bok? 

Fyra av lärarna, Karin, Niklas, Amanda och Johanna, sa att de valde högläsningsbok själva, 

utan att eleverna får vara med och bestämma. Niklas sa: det är faktiskt jag som har gjort. Så 

elak är jag. Karin berättade att hon brukar välja bok själv, men även att hon ibland frågar en 

av sina lärarkollegor som läser mycket om råd. Karin är även med i biblioteksgruppen så hon 

anser att hon har ganska bra koll på vilka böcker som kommer in till biblioteket.  
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Malin och Anders däremot sa att de ibland låter eleverna vara med och bestämma 

högläsningsbok. Malin sa att eleverna ibland tar med sig böcker hemifrån som de använder 

som högläsningsbok. När de gör det brukar hon först skumma igenom boken för att 

kontrollera att det är en bok som är på rätt nivå, att den passar att läsa och inte innehåller för 

svårt språk. Malin berättade om en gång när de börjat läsa en bok som en elev haft med sig 

och hon ganska snart märkte att den inte var jättekul att lyssna på. Som tur var så 

uppmärksammades det även av eleven som haft med boken, så det var faktiskt eleven själv 

som tyckte att de skulle sluta läsa ur den.  

Anders berättade att eleverna ibland får ta med sig böcker hemifrån och att de sedan håller en 

hemlig omröstning om vilken de ska läsa. En hemlig omröstning innebär att alla elever lägger 

ner huvudet mot bänken och sedan räcker upp handen när de röstar. Innan omröstningen 

brukar han läsa baksidestexten för eleverna så att de ska få en liten koll på vad boken handlar 

om. Anders sa även att det hänt att han, efter ha läst ett tag, upptäckt att boken är alldeles för 

svår och då blivit tvungen att byta bok. Han anser dock att han blivit bättre på att skumma 

igenom böckerna så han kan avgöra det innan han börjar läsa den högt för klassen. 

7.1.5 Vilken typ av böcker läser ni? 

Samtliga lärare sa att de brukar variera vilken typ av böcker de använder som högläsningsbok. 

Niklas berättade att de just nu är inne på femte boken i en serie av böcker, så den senaste tiden 

har de läst böcker i samma genre. Dessa böcker har varit ganska spännande. Han säger att de 

tidigare även läst lite roligare böcker, men att det mest blir böcker med spänning. När jag 

frågade varför det blir så sa han: det måste jag väl ta på mig att jag är skyldig, för jag gillar ju 

sånt och då smittar jag säkert av mig.  

Johanna som är lärare i årskurs 4-6 berättade att hon brukar variera sina val av böcker och att 

det även händer att hon läser dokumentärer. En bok som hon brukar läsa handlar om en flicka 

från Afghanistan. Den är mer som en dokumentär och ger läsaren en inblick i hur det är för 

flickor att växa upp i Afghanistan. En annan bok hon brukar läsa heter God natt mr Tom och 

handlar om andra världskriget. Johanna säger att de läser mer spännande böcker än roliga 

böcker.  

Amanda berättade att hon just nu i sexan läser en bok som är spännande och lite mystisk. Hon 

sa så här om handlingen: det är barn och vuxna som bor på en gård, en sommargård sen 

händer det saker i skogen. Hon sa att man kan säga att det är en typ av fantasybok. Amanda sa 

även att de inte brukar läsa typiska tjej- eller killböcker typ hästböcker eller fotbollsböcker. 
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Enligt henne berodde det på att hon vill läsa sådana böcker för eleverna som de inte själva 

läser i vanliga fall. Om de i klassen läser en bra bok som ingår i en serie händer det ibland att 

eleverna vill att de ska läsa fortsättningen direkt efter den första boken. Amanda menar dock 

att det kan vara bra att ta en annan bok emellan, att man på så sätt håller eleverna 

förväntansfulla och nyfikna.  

Även Anders och Karin berättade att de inte brukar läsa typiska tjej- eller killböcker. Karin 

vill ha böcker som går hem hos de flesta elever, både tjejer och killar, och Anders vill läsa 

böcker som både killar och tjejer kan känna igen sig i och tycka är roliga. Malin sa att hon 

försöker tänka på att det ska vara en bredd på böckerna hon läser för att, om möjligt möta 

allas intressen.  

7.1.6 Vad gör eleverna under högläsningen? 

Malin, vars elever går i ettan, sa att eleverna får äta frukt medan hon läser. Anders, som är 

lärare i en årskurs två, sa att eleverna oftast äter frukt och att de sedan får ligga ner på mattan 

när de ätit färdigt. Han berättade även att de någon gång ibland får sitta och måla i ritboken. 

Karins elever i trean får rita och pyssla om de vill under högläsningen, men hon påpekar även 

att en del bara vill sitta och lyssna. Enligt Karin så händer det att eleverna spontant ritar något 

som hänt i boken eller någon karaktär från boken. Det händer även att hon uppmuntrar 

eleverna att göra det.  

Niklas, som även han har elever i tredjeklass, har inte uttalat att eleverna får rita medan han 

läser. Han säger att: Det är ju inte så att jag säger åt dem att de ska sitta och rita, utan jag ser 

att någon tar en lapp och sitter och fixar men upplever ändå att de lyssnar. Han påpekar dock 

att många bara sitter tyst och lyssnar. Niklas anser att eleverna kan rita och lyssna samtidigt, 

det märker han om han frågar något om vad de läst. Även Karin uppfattar det som att eleverna 

lyssnar trots att de pysslar med annat.  

Både Amanda och Johanna svarade att deras elever får rita om de vill, men att det även finns 

de som bara lägger sig över bänken och lyssnar. Enligt Johanna är det en 30-40% av eleverna 

som ritar, de andra bara lyssnar. Hon påpekade även att om de som ritar stör de andra eleverna 

får de inte rita längre, men det var sällan det hände. Enligt henne så brukar eleverna sköta sig. 

Om de elever som vilar sa Johanna att: läser man högt och använder ett korrekt språk då 

meste dom ju lära sig, dom hör det och repeterar och då även om det är läsvila tror jag att de 

lär sig språkutveckling, absolut. 
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7.2 Lärarnas uppfattning om vad eleverna tycker om högläsningen 

Niklas sa att han tror att av 17 elever i klassen så var det nog 16 som gillade högläsningen. 

Det var en elev som han uppfattade inte var lika förtjust i högläsningsstunden som de andra 

eleverna. Johanna berättade att hon märker på eleverna att de tycker om högläsningen. Man 

märker det enligt henne på deras entusiasm runt och tystnad under högläsningen. Johanna sa 

dock att det även finns elever som inte tycker att det är lika roligt, men hon anser att det inte 

var något problem så länge de inte stör de andra eleverna som vill lyssna.  

Anders hade uppfattningen att eleverna tycker att högläsningen är rolig. Han berättade dock 

om en elev han hade i ettan som inte gillade högläsningen. Anders sa: det blev jobbigt för han 

hängde väl inte med, fattade väl inte. Den eleven tyckte att det var jobbigt att lyssna, men det 

blev bättre när Anders sa åt honom att han inte behövde lyssna, att han bara kunde ligga och 

vila. Nu har eleven kommit ifatt de andra eleverna och uppskattar högläsningen lika mycket 

som de gör.  

Amanda sa att de flesta elever nog anser att högläsningen är bra. Hon tror att eleverna tycker 

att det är ett skönt sätt att börja dagen på. Malin tror att det finns elever som tycker 

högläsningen är jättekul och andra som tycker att den är jättetråkig, det är väldigt olika. Hon 

anser att högläsningen trots det fungerar bra och att de som inte gillar högläsningen lika 

mycket i alla fall är tysta. Enligt Karin ser hennes elever fram mot högläsningen. Hon menar 

att det är ett högt tempo för eleverna i trean med alla nationella prov och högläsning är ett 

tillfälle för dem att koppla av lite och gå ner i varv. Karin menar dock att efterfrågan på 

högläsningen inte är lika stor som förut. Hon säger att: Nu börjar de mer och mer säga att de 

vill läsa själva, att de är inne i en spännande bok och efterfrågar kanske inte på samma sätt.  

 

7.3 Syftet med högläsningen enligt lärarna 

När jag frågade lärarna vad som är syftet med högläsningen i skolan svarade Anders att 

huvudsyftet är upplevelsen. Ett annat syfte enligt honom är att högläsning bidrar till att 

barnets läs-, skriv- och språkutveckling utvecklas och att barnens ordförråd blir större. Anders 

berättade om en föreläsning han varit på som handlade om just högläsning och dess betydelse 

för barns utveckling. På föreläsningen hade de jämfört barn som redan från tidig ålder och 

under hela sin uppväxt fått böcker lästa för sig, med barn som inte fått den möjligheten. Vid 

17 års ålder hade de ungdomar som inte fått en uppväxt med högläsning ett ordförråd på ca 

17000 ord, medan de ungdomar som under hela sin uppväxt fått lyssna till högläsning hade ett 
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ordförråd på mellan 50000–80000 ord. Anders menar att den undersökningen visar hur viktig 

högläsningen är för eleverna och poängterade hur viktigt det är att eleverna får med sig 

högläsningen hemifrån, att föräldrarna läser högt för sina barn. 

Enligt Malin är syftet med högläsningen att ge eleverna en gemensam upplevelse och ge 

eleverna en möjlighet att stimulera sin fantasi. Utöver upplevelsen och fantasin påpekade 

Malin att ett syfte även är att hjälpa barnens egen läsning framåt, vilket hon betonar att 

forskning visar att högläsningen gör.  

Niklas tycker precis som Anders att det främst är upplevelsen som är syftet med 

högläsningen. Han sa att han vill ge barnen möjlighet att drömma sig bort: att träna upp 

förmågan att lyssna och läsa och försvinna bort i fantasins värld, för det är ju en ganska 

trevlig värld. Förutom upplevelsen, menar Niklas att högläsningens syfte är att ge eleverna en 

bättre läsförståelse. Han berättade att de i klassen nyligen börjat läsa en bok där eleverna läser 

högt istället för läraren och då fokuserar de mer på läsförståelsen. Han sa: då kan man ju 

slakta texten lite mer, att dom får fråga om ord de inte förstår och sådär. Även boken de då 

läser är en skönlitterär bok, en LasseMaja-bok skriven av Martin Widmark. 

Karin anser att syftet med högläsningen är att ge eleverna en möjlighet att höra på när någon 

läser, lyssna till hur man nyanserar när man läser högt. Karin menar även att högläsningen 

bidrar till värdegrundsarbetet eftersom det är en mysig stund tillsammans i klassen som 

sammanför gruppen. Karin berättar att hon tagit över klassen inför det här läsåret och att det 

var en väldigt spretig klass med många pratiga elever och att hon har arbetat mycket med att 

få ihop gruppen.  

Amanda och Johanna anser att syftet med högläsningen först och främst är att utveckla 

elevernas språk. Amanda menar att högläsningen är bra för att bygga upp ett stort ordförråd, 

men även för att förbättra elevernas ordförståelse. Hon menar att möjligheten till detta blir 

större eftersom de i klassen försöker läsa sådana böcker som eleverna normalt inte själva 

läser, det blir inte bara böcker om hästar och fotboll. Syftet med högläsningen enligt Johanna 

är dels att eleverna ska få lära sig om meningsuppbyggnaden, hur språket är uppbyggt, men 

även att få komma in i fantasins värld. Johanna, som själv läser väldigt mycket böcker, sa så 

här: De kommer in i en annan människas liv, känslor som man inte kan få på nåt annat sätt, 

inte på film heller utan genom en bok. Hur känner du? Hur upplever du din värld? Det är nog 

mitt huvudsyfte.  
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7.4 Vad läraren gör för att fånga elevens intresse vid högläsningen 

Samtliga lärare berättade att de försöker använda sin röst på olika sätt för att fånga elevernas 

intresse vid högläsningen. Malin sa att hon brukar försöka läsa med inlevelse. Ett sätt att göra 

det är enligt henne att läsa med olika tonlägen. Niklas sa att han inte vill läsa neutralt. Han 

säger att han inte är en jättegod läsare och att det finns de som läser bättre än han, men att han 

gör så gott han kan. Johanna brukar ändra rösten efter bokens karaktärer, till exempel om det 

är en gammal gubbe. Hon sa även att hon brukar stå upp och läsa för eleverna. Hon upplever 

att det går lättare att läsa då. 

Anders försöker läsa med inlevelse när han läser ur högläsningsboken. Han berättade om en 

lärare han mötte under sin praktik, han sa att: När han läste så läste han, då satt alla och 

målade för det var ingen som ville lyssna, för han läste så entonigt så han bara läste och 

läste. Den läraren var enligt honom ett avskräckande exempel, en sådan lärare ville han själv 

inte bli. Anders poängterade hur viktigt det är att fånga barnen och att man som lärare hittar 

en bok som dem gillar. 

Enligt Karin försöker hon läsa nyanserat och prata med olika ljud för att fånga elevernas 

intresse. Förutom det brukar hon även släcka ner lite och eventuellt tända några ljus för att få 

det lite mysigt. Hon berättade även att eleverna i klassen har fått ta med sig en egen kudde 

som de brukar använda när de tittar på film och att det ibland händer att de får ta fram den och 

lägga sig ner när de läser ur högläsningsboken. 

Amanda sa att hon tror att hon förställer rösten utan att tänka på det. Hon berättade även att 

det är svårare att läsa med inlevelse om man läser en bok som man inte är bekant med. Hon sa 

att: ibland kan det bli lite fel att man läser ”viskade han”, står det helt plötsligt då har man 

kanske inte hängt med att man egentligen skulle ha viskat. Amanda berättade även om en bok 

de tidigare läst. Det var en bok skriven av Roald Dahl om häxor och hon tyckte att den var lite 

rolig eftersom det var en häxa som, när hon pratade, började alla orden mer R. Den boken 

hade de även på skiva så ibland lyssnade de på den istället för att läsa ur boken och eleverna 

tyckte att det var roligt att höra en skådespelare läsa. De tyckte att det var extra roligt att 

lyssna på skivan när skådespelaren läste de delarna när häxan som började alla ord med R 

pratade.  
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7.5 Elevernas involvering i högläsningen  

När jag frågade om eleverna engagerades i högläsningen svarade Niklas att de brukar 

sammanfatta vad som hänt innan de börjar läsa. Han berättade även att det händer att han 

frågar eleverna: Vad tror ni händer sen? Varför gjorde de så? Niklas berättade att det har hänt 

att de läst boken först och sedan tittat på filmen och sedan jämfört dessa. Han tycker dock att 

han kunde bli bättre på att följa upp boken med klassen när han läst färdigt. 

Även Karin berättade att de innan de börjar läsa brukar prata om vad som har hänt i boken, 

särskilt om det gått några dagar sedan de läste senast. Det händer även att hon stannar upp och 

ställer frågor till eleverna som till exempel: Vad tror ni kommer hända när han kommer dit? 

Varför tror ni han gjorde så? Hon sa dock att eleverna för det mesta blir irriterade då och vill 

att hon ska sluta fråga och fortsätta läsa istället, särskilt om det är en spännande bok. 

Malin sa även hon att de, innan de börjar läsa, brukar prata om vad som hände förra gången. 

Hon anser att det är ett bra sätt att få eleverna att komma in i handlingen och bli nyfikna på 

fortsättningen. Om det är svåra ord i texten brukar hon stanna upp och fråga eleverna om de 

förstår vad orden betyder. Hon kan även stanna upp och fråga om det som hände i boken för 

att se att eleverna hänger med. När de läst färdigt har det hänt att Malin har bett eleverna att 

rita en bild utifrån berättelsen/boken hon läst. Sen har de jämfört sina bilder, vad de fastnat 

för, och sedan pratat om det. Även Amanda sa att hon brukar stanna upp om det dyker upp 

svåra ord i texten och fråga eleverna om de vet vad de betyder. 

På frågan om eleverna engageras i högläsningen svarade Anders att det beror på vilken bok de 

läser. Han berättade om en gång när de läste en bok där en kille undrade hur man frågar chans 

på tjejer. Enligt Anders blev det bra diskussioner i klassen då, han sa: att det blir lättare att 

prata om eftersom det står i boken. Det blir bra samtal då. Anders berättade att det hänt att de 

skrivit en gemensam bokrecension när de läst färdigt högläsningsboken. Det är ju något som 

eleverna senare gör själva till sina tystläsningsböcker och det är bra träning att börja med att 

skriva en tillsammans. 

Johanna arbetar mycket runt högläsningen i klassrummet. Hon arbetar utifrån en 

handledningsbok som heter Högläsning – vägledning till 10 högläsningsböcker. Det är ett 

material som tar upp 10 böcker som lärare kan använda som högläsningsbok och sedan finns 

det en massa material och uppgifter runt dessa. Enligt Johanna skulle hon kunna basera hela 

svenskundervisningen på en högläsningsbok. Hon berättade att hon tar ut cirka 10 ord i 

veckan från högläsningsboken som hon sedan går igenom vad de betyder och sedan får 
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eleverna dessa som läxa. Hon sa dock att hon inte brukar stanna upp och förklara svåra ord 

medan hon läser, utan att hon brukar förklara dem när hon läst färdigt. Hon vill inte bryta mitt 

i texten. Johanna sa att de även använt sig av gruppsamtal runt högläsningsboken. I 

handledningsboken finns det diskussionsfrågor som läraren kan använda sig av. Hon betonar 

att det inte är något läxförhör: jag vill bara se att de hänger med. När de läst boken brukar de 

titta på filmen om det finns någon: sen blir alla jättebesvikna på filmen. Boken är alltid 

bättre, sa Johanna. 

 

7.6 Lärarens uppfattning om högläsningen har förändrats under åren 

Malin, som arbetat som lärare i 15 år, anser att hon som lärare läste lika mycket förut ur 

högläsningsboken, men att syftet med läsningen har förändrats. Hon sa att: nu har man en 

annan ingång till det här, hur man tänker om lässtrategier, sånt som jag inte alls tänkte på på 

den tiden. Även Anders ansåg att det var syftet som skiljer högläsningen idag från 

högläsningen när han började arbeta som lärare. Han har arbetat som lärare i 13 år och menar 

att man, när han började arbeta som lärare, mest läste för att ge eleverna en läsupplevelse, 

medan man nu vet hur viktig högläsningen är för deras läsförståelse.  

Karin är ganska ny inom yrket och har bara arbetat som lärare i 4-5 år. Hon sa att hon minns 

när hon själv utbildade sig och läste om barns läsutveckling och hur viktig högläsningen är. 

Hon menar att hon har arbetat på samma sätt sedan hon började arbeta som lärare. Amanda 

har arbetat i över 20 år som lärare och hon anser att lärarna idag är mer medvetna om hur bra 

högläsningen är för eleverna, än vad lärarna var förr. Hon sa att: Det har man kanske vetat 

förut med, men vi kanske har tydliggjort det mer. Tydliggjort och reflekterat över det. Hur 

mycket de läser tror hon inte har förändrats, utan det är syftet och medvetenheten som 

förändrats. 

Johanna sa att hon minns hur det var när hon var liten och gick i skolan. Hon sa att det kändes 

som att läraren mest läste för att få tiden att gå, hon upplevde aldrig att högläsningen 

användes i undervisningen. Johanna anser dock att vad läraren gör med högläsningsboken 

idag är väldigt varierande mellan lärarna. Johanna har arbetat i nästan 20 år som lärare. 

Niklas har arbetat som lärare i drygt 15 år. Han menar att högläsningen är viktigare i dagens 

undervisning, jämfört med hur det var för 15 år sedan. Han tror att det kan bero på allt prat 

och skriverier om att läsningen och läsförståelsen blivit sämre hos svenska elever: Då känner 

man ju att oj, oj, oj, nu måste vi jobba hårt för att det ska bli bättre igen och då är ju 
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högläsningsboken ett sätt till det känner jag. Även Niklas anser att den stora skillnaden mot 

förr i tiden är att nu finns det ett syfte bakom högläsningen. 

 

8. Resultatdiskussion 

Här kommer jag att diskutera, problematisera och jämföra lärarnas svar från intervjuerna. 

Kapitlet är uppdelat i samma sex avsnitt som resultatkapitlet: högläsningens rutiner i 

klassrummet, lärarnas uppfattning om vad eleverna tycker om högläsningen, vad lärarna anser 

är syftet med högläsningen, hur läraren fångar elevernas intresse vid högläsningen, hur/om 

eleverna engageras i högläsningen och om läraren uppfattat att högläsningen har förändrats 

under åren. 

 

8.1 Rutiner runt högläsningen i klassrummet 

Här diskuteras lärarnas svar gällande rutinerna runt högläsningen i klassrummet. Hur ofta de 

läste? När de läste? Var de satt under högläsningen? Vem som valde högläsningsbok? Vilken 

typ av böcker de läste? och Vad eleverna gjorde under högläsningen? 

8.1.1 Hur ofta? 

Samtliga sex lärare sa att de hade en högläsningsbok i klassen, men det var bara tre av dem, 

Malin, Niklas och Amanda, som svarade att de läste ur den varje dag. Två lärare, Anders och 

Johanna, sa att de läser ur högläsningsboken fyra gånger i veckan, medan Karin endast läser 

högt för klassen 2-3 gånger i veckan. Här kan man jämföra lärarnas svar med Hemericks 

undersökning från 1999 som visar att daglig högläsning bidrar till att eleverna läser mer själva 

(Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006).  

Karin som bara läser högt 2-3 gånger i veckan, berättade att de istället fokuserat på elevens 

egen läsning och att de då inte hunnit med högläsningen också. På Amandas skola hade de 

inte samma problem. Amanda berättade att de hade 20 minuter schemalagd tid varje morgon 

som de ägnade åt högläsning. Även Widerberg (2008) framhåller att högläsningen ska vara 

inplanerad för att inte försummas, men hon förespråkar även att högläsning sker spontant.  
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8.1.2 När på dagen? 

Fyra av sex lärare svarade att de brukar läsa ur högläsningsboken på förmiddagen. Malin, som 

är lärare i en förstaklass, och Anders, som har en andraklass, brukar läsa medan eleverna äter 

frukt innan förmiddagsrasten. Amanda och Johanna svarade att de läser direkt på morgonen. 

Eftersom de arbetar på samma skola med elever i samma ålder så är det inte så konstigt att de 

gör det på samma tid.  

Enligt Karin och Niklas så varierar det när på dagen de läser högt för eleverna. Niklas sa att 

de ibland läser på förmiddagen och sedan läser en gång till på eftermiddagen, om eleverna är 

lite trötta. Widerberg (2008) och Stensson (2006) påpekar att högläsning inte bara ska vara 

förknippad med vila, utan att det krävs att eleverna är utvilade för att de ska orka vara aktiva 

lyssnare för att lära sig något. 

8.1.3 Var sitter ni? 

Fem av sex lärare sa att eleverna sitter på samma ställe varje gång de läser ur 

högläsningsboken. Två lärare, Malin och Anders, sa att de sitter på en matta på golvet, medan 

Niklas, Amandas och Johannas elever sitter på sina platser vid bänkarna under högläsningen. 

Karin var den enda läraren som inte hade någon fast rutin, utan hon sa att de brukar variera 

sig. Widerberg (2008) framhåller att oavsett var man läser är det viktigt att högläsningen sker 

på en lugn plats där det är liten risk för störningsmoment. 

Precis som på frågan om när de läser på dagen, kan man även här se en tydlig skillnad mellan 

klasser med yngre elever och klasser med äldre elever. Malin och Anders som har de yngsta 

eleverna sitter på en matta på golvet, medan Niklas, Amanda och Johanna, som har lite äldre 

elever sitter på sina platser. En positiv effekt av att sitta på golvet nära varandra är att det är 

lättare att prata med varandra och visa bilderna, vilket även Malin påpekar under intervjun. 

Vid dessa tillfällen, när eleverna sitter tätt och pratar och diskuterar boken, går det att se en 

koppling med den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin utgår från att lärande sker 

vid all mänsklig aktivitet (Säljö, 2000) och att människan utvecklas i interaktion med 

omgivningen (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006). 

8.1.4 Vem väljer bok? 

På frågan om vem som väljer högläsningsbok i klassen svarade fyra av lärarna att det var de 

som gjorde det. Det var bara två lärare, Malin och Anders, som ibland lät eleverna vara med 

och välja bok. Malins elever tog ibland med sig egna böcker hemifrån som de använde som 

högläsningsbok. Hon var noggrann med att poängtera att hon först brukar skumma igenom 
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boken för att kontrollera att den är lämplig att ha som högläsningsbok. Det allra bästa är, 

enligt Widerberg (2008), om läraren inte bara skummar igenom boken utan läser hela boken 

själv först.  

Ska eleverna välja bok eller bör läraren göra det själv? Både Malin och Anders berättade att 

det hänt att de fått byta bok efter ett tag då de upptäckt att boken var för svår eller helt enkelt 

inte passade som högläsningsbok. Om eleverna får välja bok känner de sig delaktiga och 

chansen är stor att det är en bok av den typ de brukar läsa och därför tycker om. Om läraren 

däremot väljer högläsningsbok kan denne välja en bok som utmanar och utvecklar eleverna. 

Att läsa böcker som utmanar eleverna är något som även Körling (2012) förespråkar eftersom 

hon menar att det är bra för deras utveckling.  

8.1.5 Vilken typ av böcker läser ni? 

Samtliga sex lärare sa att de brukar variera vilken typ av bok de läser för klassen. Amanda, 

Anders och Karin poängterade att de inte brukar välja typiska tjej- eller killböcker, av typen 

hästböcker och fotbollsböcker. Amanda sa att hon försöker välja böcker som eleverna inte 

själva väljer att läsa. Även Wedin (2011) anser att det är bra att eleverna möter olika typer av 

böcker. Hon menar att det är bra för elevernas fantasi och eget skapande att möta olika typer 

av böcker. Körling (2012) anser även hon att det är bra att välja böcker som eleverna 

vanligtvis inte själva läser. Hon skriver att det är upp till läraren att ge eleverna möjligheten 

att möta en mångfald av böcker.  

Niklas förklarade att han försöker läsa olika typer av högläsningsböcker, men att det blir mest 

spännande böcker. Han tycker själv bäst om att läsa spännande böcker och då blir det naturligt 

att han väljer sådana böcker. Det här framhåller även Widerberg (2008) när hon skriver att det 

blir bäst resultat om det är en bok som läsaren själv tycker om.  

Johanna var den av lärarna som varierade sina högläsningsböcker mest. Medan de andra 

lärarna verkar skifta mellan spännande och roliga böcker, så hände det att Johanna bland 

annat även läste dokumentärer om flickor från Afghanistan. I kursplanen för svenska i Lgr 11 

(Skolverket, 2011) står det att eleverna ska möta böcker från andra kulturer och andra tider, 

precis som Johanna försöker göra när hon varierar sina bokval.  

8.1.6 Vad gör eleverna under högläsningen? 

Malins elever i ettan och Anders elever i tvåan sitter på mattan och äter frukt medan deras 

lärare läser. Annars framkom det från intervjuerna att det var vanligast att låta eleverna rita 

eller måla medan läraren läser. Alla lärare utom Malin sa att eleverna får rita under 
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högläsningen. Om eleverna inte ritar får de bara sitta stilla, eller i vissa fall lägga sig ner och 

vila. Jag var i början av min utbildning skeptisk till om eleverna verkligen lyssnade medan de 

ritade eller vilade, men jag har nu efter 20 veckors praktik och en del vikarierande ändrat 

uppfattning. Jag har märkt att de verkligen kan göra två saker samtidigt. Även Niklas 

framhåller att eleverna lyssnar trots att de ritar samtidigt. 

 

8.2 Lärarnas uppfattning om vad eleverna tycker om högläsningen 

Alla lärarna utom Malin var ganska säkra på att eleverna tycker bra om högläsningsstunden. 

Niklas, Johanna, Anders och Amanda anser att nästan alla i klassen gillar högläsningen, 

medan Karin tror att alla elever gillar den. Malin däremot var lite mer tveksam. Hon tror att 

det är väldigt olika. Vissa elever tycker jättebra om högläsningen medan andra tycker att den 

är jättetråkig.  

Fox (2001) skriver att det inte är någon tvekan om att både små och stora barn tycker om 

högläsningen. Jag är inte lika säker. Min uppfattning, utifrån min VFU och de dagar jag gjort 

som vikarie, är att de flesta eleverna verkar gilla högläsningsstunden, men att det kan vara av 

olika anledningar. Vissa gillar högläsningen eftersom de tycker om att rita, andra kanske är 

trötta och bara vill vila medan en del ser fram emot högläsningen eftersom de tycker om 

boken.  

Karin, som är lärare i en tredje klass, sa att högläsningen är ett bra tillfälle för eleverna att 

varva ner, speciellt nu på våren när alla nationella prov ska göras. Många elever upplever de 

nationella proven som stressande och då är det bra att som lärare ta fram högläsningsboken 

och låta eleverna slappna av ett litet tag. Fox (2001) menar att högläsningen har en lugnande 

effekt på det nyfödda barnet och Karin anser att högläsningen har samma effekt på hennes 

elever i tredje klass.  

 

8.3 Syftet med högläsningen enligt lärarna 

På frågan om vad syftet med högläsningen är så hade lärarna flera olika förslag. Tre lärare, 

Anders, Malin och Niklas, anser att syftet med högläsningen dels är att ge eleverna en 

gemensam upplevelse, dels att förbättra deras läs- och språkutveckling, ge dem ett större 

ordförråd och ge eleven en chans att drömma sig bort. Amanda och Johanna anser att syftet 

med högläsningen är att förbättra elevernas språk, öka ordförrådet och för att ge dem en bättre 
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ordförståelse. Johanna framhöll även att högläsningen ger eleven en möjlighet att komma in i 

fantasins värld, vilket kanske inte är så konstigt eftersom hon själv läser mycket böcker. 

Lärarnas svar stämmer ganska väl in på vad flera av de handböcker jag läst skriver om 

högläsningen. Exempel på det är Eriksson (2005) som skriver att den förbättrar elevens 

språkutveckling och Körling (2012) som menar att högläsningen bidrar till att de lär sig 

grammatik, deras ordförråd blir större och de lär sig att använda olika begrepp. 

Alla dessa fem lärare var ganska eniga om vad syftet med högläsningen är, det var bara Karin 

som hade en annan åsikt. Karin sa att ett syfte var att ge eleverna möjlighet att lyssna till 

nyanser när någon läser för dem. Det syftet stämmer väl överens med dagens kursplan i 

svenska för årskurs 1-3 (Skolverket, 2011) där det står att eleverna ska lära sig att förstärka 

talet med rösten och hur ord kan uppfattas beroende på hur de nyanseras. Karin, vars klass 

tidigare varit spretig och pratig, sa även att högläsningen bidrar till värdegrundsarbetet. Karin 

menar att högläsningen har sammanfört gruppen och gjort den mer samspelt. Denna syn 

stämmer väl in på den sociokulturella teorin som menar att lärande sker i interaktion och 

samspel med andra (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006).  

 

8.4 Vad läraren gör för att fånga elevens intresse vid högläsningen 

Alla sex lärarna sa att de försöker fånga elevernas intresse genom att använda sin röst när de 

läser. Malin och Anders sa att de försöker läsa med inlevelse, vilket även Johanna och 

Amanda gör genom att ändra rösten utifrån bokens olika karaktärer. Niklas menar att han inte 

är en jättebra läsare, men att han gör så gott han kan. Fox (2001) skriver att vi alla är olika och 

läser på olika sätt. Det finns enligt henne inget sätt som är rätt eller fel. Enligt Karin försöker 

hon läsa nyanserat och med olika ljud för att få eleverna intresserade. Ibland försöker hon 

även få en mysig stämning genom att dämpa belysningen, tända några ljus och låta eleverna 

lägga sig ner på sina kuddar. Även Eriksson (2005) nämner att det är bra att dämpa 

belysningen under högläsningen om det är möjligt. Hon menar att det förhöjer upplevelsen.  

Amanda berättade att hon brukar förställa rösten utan att hon själv tänker på det. Hon anser att 

det underlättar om den som läser har läst boken tidigare, det blir lättare att läsa med inlevelse 

då. Inlevelsen är, enligt Fox (2001) väldigt viktig, det är skillnaden mellan en bra och en 

fantastisk upplevelse för mottagaren. Amanda berättade också om en bok som de även hade 

som ljudbok. Då hände det att de ibland läste ur boken och ibland lyssnade på skivan. 
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Skillnaden var att på skivan är det en skådespelare som läser, en som har som yrke att 

uttrycka sig. Hon sa att eleverna verkligen tyckte om att lyssna på ljudboken. 

 

8.5 Elevernas involvering i högläsningen 

Alla lärarna sa att de brukar engagera eleverna i högläsningen. Flera lärare, Niklas, Karin och 

Malin, berättade att de brukar prata om vad som hänt tidigare i boken innan de börjar läsa. Det 

blir som en resumé för de elever som missat tidigare högläsning. Amanda berättade att hon 

ibland stannar upp i texten om det är några svåra ord som hon behöver förklara för eleverna, 

vilket även Malin sa att hon gjorde. Anders berättade att det hänt att det uppstått intressanta 

diskussioner utifrån saker som hänt i boken. Att använda sig av diskussioner är något som det 

sociokulturella perspektivet förespråkar. Den sociokulturella teorin menar att människor lär av 

varandra och att språket är det viktigaste redskapet (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 

2006). Anders sa även att de någon gång skrivit en gemensam bokrecension när de läst färdigt 

boken.  

Johanna, arbetar aktivt med högläsningen i klassen. Hon menar att man skulle kunna basera 

hela svenskundervisningen på en högläsningsbok. Johanna har en handledningsbok som hon 

arbetar utifrån. Den tar upp tio böcker som passar som högläsningsböcker och sedan finns det 

arbetsmaterial runt böckerna. Hon berättade att det bland annat finns diskussionsfrågor som 

hon använt sig av och att hon även brukar ta ut cirka tio ord i veckan från högläsningsboken 

som eleverna sedan får i läxa. I handledningsboken finns det även uppgifter som hon använt i 

gruppsamtal om boken. När de har läst färdigt boken brukar de avsluta med att titta på filmen, 

utifall det finns någon. Johanna ger eleverna många tillfällen att samtala om boken, vilket 

enligt Stenson (2006) gynnar elevernas förståelse för bokens innehåll.  

 

8.6 Lärarens uppfattning om högläsningen har förändrats under åren 

Fem av sex lärare har arbetat som lärare i 13 år eller längre. Den generella uppfattningen från 

dessa lärare var att det var lika mycket högläsning förr, men att syftet har förändrats. Johanna 

mindes hur det var när hon själv gick i skolan, att det kändes som att högläsningen mest var 

till för att få tiden att gå. Johanna tror att hur lärarna arbetar med högläsning idag är väldigt 

varierande. Karin har bara arbetat som lärare 4-5 år och enligt henne så minns hon när hon 
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gick utbildningen och läste om hur viktig högläsningen är för elevernas läsutveckling. Enligt 

henne har hon inte gjort något annorlunda sedan hon började arbeta som lärare. 

Niklas anser att högläsningen har en viktigare roll i dagens undervisning jämfört med förr i 

tiden. Han tror att det beror på alla skriverier i media om Sveriges dåliga resultat på olika 

undersökningar och att högläsningen är en väg att vända trenden. Skolverket (2012) skriver 

att resultaten från den senaste PIRLS-undersökningen är oroväckande och att en anledning till 

de försämrade resultaten är elevernas sjunkande läsintresse. Niklas känner en press på sig att 

vända trenden och enligt honom är högläsningsboken ett sätt att göra det.  

 

9. Metoddiskussion 

Eftersom det var lärarnas syn på högläsningen jag sökte i min undersökning valde jag att 

använda mig av den kvalitativa undersökningsmetoden intervjuer, för att få svar på mina 

frågeställningar. Repstad (2007) kritiserar intervjuer med fasta frågor som ställs i en 

förutbestämd ordning. Han menar att en kvalitativ intervju, utan frågor som ställs i en vald 

ordning, har en större flexibilitet och ger informanten mer utrymme. Intervjuaren styr endast 

informanten i önskad riktning. En nackdel med intervjuer enligt Repstad (2007) är att de kan 

bli konstlade. Han menar att samtal ofta är att föredra framför intervjuer. Annan kritik mot 

intervju som metod är att det blir för stort fokus på några enskilda individers åsikter (Repstad, 

2007).  

Jag valde i min studie att göra halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag har färdiga 

intervjufrågor men att deras ordning och utseende kan variera mellan intervjuerna. Eftersom 

frågornas ordning och utseende varierade var det ibland svårt att se till att jag hade fått svar på 

alla frågor. Det hände ofta att läraren svarade på en fråga och sedan fortsatte att berätta och då 

även svarade på andra frågor. Det var positivt att lärarna pratade på, men det blev samtidigt 

lite rörigt. Det var en fråga som jag var tvungen att förtydliga för lärarna, nämligen: 

Engageras eleverna i högläsningen?. Jag märkte att flera lärare hade svårt att förstå den och 

jag fick då förklara vad jag menade det vill säga, om eleverna bara sitter tysta eller om de 

brukar involveras vid samtal eller på andra sätt. 

Fördelen med att spela in intervjuerna istället för att anteckna, är att du som intervjuar kan 

fokusera på den som intervjuas. Genom att ha ögonkontakt och ibland bekräfta det 

informanten säger, anser jag gör att den som blir intervjuad känner sig tryggare och då även 
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pratar mer öppet. Sedan är det en trygghet att ha inspelningen för att ordagrant ha 

dokumenterat vad informanten sagt. Den enda nackdelen jag kan se med ljudinspelning är att 

det tar så lång tid att transkribera materialet, men jag anser att fördelarna överväger detta. 

Om jag haft tid hade jag även kunnat intervjua elever om vad de tycker om högläsningen och 

även kunnat observera högläsningen under några lektioner. Då hade jag fått tagit del av hur ett 

antal elever uppfattar högläsningen och genom observationerna kunnat skapa mig en egen 

uppfattning om högläsningen. Jag hade sedan kunnat jämföra mina observationer med 

intervjusvaren från både lärare och elever och därifrån dragit mina egna slutsatser om 

högläsningens funktion i skolan. Tyvärr var dessa undersökningar inte möjliga inom ramen 

för denna studie. 

 

10. Slutsatser och avslutande reflektioner 

I detta kapitel har jag valt att presentera både mina slutsatser och avslutande reflektioner om 

studien. I mina slutsatser kommer jag kortfattat att återkoppla och svara på mina 

frågeställningar: Vad är syftet med högläsningsboken enligt lärarna? Engageras eleverna i 

högläsningen? och Hur ser rutinerna runt högläsningen ut i klassrummet? I de avslutande 

reflektionerna kommer jag sedan kortfattat ge min syn på studien och sedan avsluta med 

några förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 

10.1 Slutsatser 

Mitt syfte med denna studie var att genom intervjuer med lärare undersöka hur högläsningen 

ser ut i dagens skola och vilken funktion den enligt lärarna har för elevernas läs- och 

språkutveckling utifrån tre frågeställningar. 

Vad är syftet med högläsningsboken enligt lärarna? 

Lärarna nämner flera syften med högläsningen. Syftet med högläsningen är enligt dem: 

upplevelsen, den förbättrar elevernas läs-, skriv- och språkutveckling, ger dem ett större 

ordförråd, stimulerar deras fantasi, ger dem bättre läs- och ordförståelse, ger dem möjlighet att 

lära sig hur språket är uppbyggt samt att högläsningen är ett tillfälle att få ihop gruppen. 
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Engageras eleverna i högläsningen? 

Elevernas engagemang i undervisningen stannar oftast vid att, innan de börjar läsa, 

sammanfatta vad som hände senast. Andra exempel på att engagera eleverna i högläsningen är 

att: ibland ställa frågor till eleverna om texten, diskutera svåra ord som dyker upp i 

högläsningsboken, rita bilder utifrån boken och diskutera ämnen som dyker upp i boken. En 

lärare använder sig även ibland av gruppsamtal om högläsningsboken och ger eleverna ord 

från boken i läxa. 

Hur ser rutinerna runt högläsningen ut i klassrummet? 

Alla lärare har en högläsningsbok och de flesta läser ur den 4-5 gånger i veckan. En lärare 

läser lite mindre än de andra, 2-3 gånger i veckan. Det är oftast lärarna som bestämmer vilken 

bok som ska läsas, men ett par lärare sa att de även låter eleverna vara med och bestämma 

ibland. Lärarna försöker tänka på att variera sina högläsningsböcker. Alla lärare utom en läser 

endast böcker med humor eller spänning. En lärare sa att det även händer att hon läser 

dokumentärer.  

De yngsta eleverna sitter på en matta på golvet under högläsningen, medan de äldre eleverna 

sitter på sina platser. En lärare brukar variera och ibland sitta i grupperingar, ibland på golvet 

och ibland trycker de in sig i en soffa. De yngre eleverna äter frukt medan de lyssnar på 

högläsningen, medan de äldre ritar eller vilar under högläsningen.  

 

10.2 Avslutande reflektioner 

Syftet med undersökningen var att få en inblick i lärarnas syn på högläsningen och dess 

funktion i skolan, och det anser jag att jag har fått. Jag tycker att undersökningen visar att 

lärarna har bra koll på hur viktig högläsningen är för elevernas läs- och språkutveckling, men 

att alla, enligt min åsikt, inte arbetar tillräckligt med högläsningen. Jag tror att elevernas 

läsförmåga och läsintresse skulle kunna bli ännu bättre om lärare, likt Johanna, arbetar mer 

runt högläsningen genom att till exempel föra samtal och diskussioner runt texten. Alla 

intervjuade lärare läser för eleverna vilken är positivt, men det diskuteras inte så mycket om 

boken. Oftast slutar samtalen runt boken vid att prata om vad som hände förra gången de 

läste.  

Ett dilemma som jag tror är vanligt för många av dagens lärare, är bristen på tid. Många lärare 

väljer nog bort högläsningen eftersom de känner att de inte hinner med. För många ses nog 
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högläsningen inte som riktig undervisning, utan något extra som man kan hoppa över om man 

inte hinner med. För att undvika detta problem anser jag att högläsningen, precis som i 

Amandas klass, ska vara schemalagd. Om den inte är det kommer lärare fortsätta att prioritera 

bort den för andra, som de anser, viktigare saker. 

Det var intressant att se att det fanns tydliga skillnader på vad eleverna gjorde och var de satt 

under högläsningen. Yngre elever satt i en ring på golvet och åt frukt, medan äldre satt på sina 

platser och ritade eller vilade. Jag tror att det beror på att yngre elever är mer beroende av 

rutiner och att de därför har fasta rutiner runt högläsningen. 

Jag anser att högläsningen är viktig för elevernas läs- och språkutveckling, och när jag ser 

svaren från lärarna så får jag uppfattningen att även de gör det. Jag hoppas att lärarna ger 

högläsningen det utrymme i undervisningen den förtjänar.  

 

11. Förslag på vidare forskning 

Som jag sagt tidigare så handlar den mesta forskningen som jag kommit i kontakt med om 

högläsning för mindre barn, barn som ännu inte börjat i skolan. Jag skulle vilja se att det 

forskades mer runt högläsning för äldre barn. Inte bara barn i årskurs 1-6, utan även äldre 

elever i högstadiet och gymnasiet. Här kan läraren läsa en svårare bok för eleverna som de 

sedan kan diskutera, både i helklass och i mindre grupper. Läraren kan med fördel även läsa 

boken och sedan se filmen. Jag tror att detta kan engagera många elever eftersom inte alla 

läser böcker, men i stort sett alla tittar på filmer. 

 

12. Sammanfattning 

Uppsatsen baseras på intervjuer med lärare. Det är sex lärare från två olika skolor som 

intervjuats och lärarna arbetar med elever i årskurs 1-6. Undersökningens syfte är att få en 

inblick i lärarnas syn på högläsningen i skolan, rutinerna runt högläsningen, syftet med 

högläsningen och utifall eleverna engageras i högläsningen. Studien utgår från den 

sociokulturella teorin. Enligt den sociokulturella teorin så sker lärande i all mänsklig 

verksamhet och samspelet mellan människor är en viktig faktor inom teorin. Studiens resultat 

visar att alla lärare har en högläsningsbok som de flesta läser ur 4-5 gånger i veckan. Lärarna 

anser att det finns flera syften med högläsningen bland annat för att ge eleverna en upplevelse, 
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bredda deras ordförråd och förbättra deras läs- och språkutveckling. Eleverna engageras bara 

till viss del i högläsningen. Det är endast en lärare som engagerar eleverna och arbetar aktivt 

med högläsningen i klassen. 
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Bilaga  

 Bilaga Intervjufrågor 
 

1. Har ni någon högläsningsbok i klassen? 

2. Hur ofta läser ni ur den?  

Vilken tid på dagen brukar ni läsa ur den? 

Var sitter ni? 

Vem väljer bok? 

Vilken typ av böcker brukar ni läsa? 

3. Vad tycker eleverna om högläsningsstunden? 

4. Vad gör eleverna medan ni läser ur den?  

Får de äta frukt, rita, pyssla? 

5. Vad anser du är syftet med högläsningen i skolan? 

6. Hur gör du för att fånga elevernas intresse? 

7. Engageras eleverna i högläsningen?  

Följs läsningen upp genom t ex samtal/diskussion/frågor? 

8. Anser du att användningen av högläsning har förändrats under åren? 

Hur? 

9. Är det något mer du vill tillägga? 


