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Abstract 

Josefin Gripenberth (2015). Read aloud in classrooms. Independent Project, Swedish, 

Specialization in Early Years Teaching and Grades f-3, Advance Course, 15 credits. School of 

Humanities, Education and Social Sciences.  

My essay is about read aloud by teachers in classrooms. I have studied ways teachers read 

aloud for their students and their different strategies. I have also studied which books they 

chose to read aloud to their students. The study shows the read aloud benefits and 

disadvantages. 

My research is based on interviews of four teachers from two different schools with different 

approaches when dealing with read aloud strategies and I have also interviewed an author 

who has been a teacher but now she lectures about read aloud. I have done two observations 

with two of the interviewed teachers to understand more about their read aloud strategies. The 

study is also based on relevant literature. The teachers had some difference of opinions but for 

the most part they held similar views. 

My study shows that read aloud are good for the community in the classroom. It also 

improves more vocabulary, language, written language and spoken language. Read aloud 

strategies and what book that uses increases that too. 
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1. Inledning 

Högläsningen har alltid varit en stor del av många barns barndom, både hemma och i skolan. 

Av egen erfarenhet från skolan minns jag att jag som elev tyckte att det var en mysig stund 

och jag har alltid älskat böcker. Under min VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) som 

lärarstudent har jag varit med om mycket högläsning i klassrummen, något som ofta upplevs 

positivt av eleverna. Många tar det som en naturlig del i uppfostran att läsa för barnen för att 

det blir en mysig och trevlig stund tillsammans. Det läsaren måste tänka på är att det ger så 

mycket mer för barnen och att det är viktigt att göra det regelbundet. 

 

Anne-Marie Körling (2012), som är grundskolelärare, föreläsare och författare, skriver i sin 

bok Den meningsfulla högläsningen om högläsningens betydelse. Den handlar om att få och 

dela en upplevelse med barnen hävdar Körling. Gemenskapen som uppstår under 

högläsningens tid är en viktig del. Men det viktigaste är att barnen lyssnar in sig i 

skriftspråket, de får höra varje ord och de får förståelse för orden. Körling menar också att de 

utvecklar ordförrådet, ökar sin kreativitet och sitt tänkande. Högläsningen handlar mycket om 

närhet för barnen, de får höra orden och ges samtidigt möjlighet till samtal och frågor 

(Körling, 2012). 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) 

återkommer berättandet och förståelsen som viktiga aspekter av lärandet. Genom 

högläsningen lär sig barnen hur en berättelse är uppbyggd och får förståelse för en viss text. 

Många mål under det centrala innehållet kan lärarna uppnå genom att använda sig av 

högläsningen. Det här står i syftet för svenskämnet: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om 

svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur 

språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011, s. 222). 

Jag vill undersöka vilka fler fördelar som lärarna ute i praktiken ser med högläsningen i 

skolan och hur mycket de anser att högläsningen ger eleverna. Lärarna använder främst 

högläsningen i utbildningssyfte och för barnens språkutveckling. Jag vill även få fram lärarnas 

egna erfarenheter gällande högläsning, hur de ser att högläsningen påverkar eleverna både 

individuellt och för gemenskapen med klassen.  
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2. Syfte & frågeställning 

 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka anledningar till varför de lärare jag 

studerat använder sig av högläsning och hur mycket de använder sig av det i klassrummet. Jag 

har intervjuat fem lärarna för att få svar på mina frågeställningar och kompletterat dessa med 

observationer för att kunna studera hur lärarna går tillväga. Syftet är också att få fram vilka 

böcker de använder till högläsning och hur stor betydelse boken har för klassen.  

Frågeställningar:  

– Vilka fördelar ser lärarna med högläsning?   

– Vilka aspekter spelar in när lärarna väljer en högläsningsbok?  

– Hur ofta använder sig lärarna av högläsning i klassrummet?  

3. Disposition 

 

Följande avsnitt kommer att presentera relevant litteratur om ämnet. Avsnittet är uppdelat i 

olika små kategorier för att underlätta för läsaren. Sedan följer kapitlet "Metod", där jag 

förklarar de två metoder jag använt mig av i studie. Kapitlet beskriver vilket urval jag gjort 

samt genomförandet av studien. Jag diskuterar trovärdigheten och redogör för hur analysen 

gått till. Därefter följer "Resultat" där lärarnas svar från intervjuerna är i fokus, "Resultat" är 

indelat i följande underkategorier: ”Högläsningens fördelar”, ”Val av böcker”, 

”Högläsningens svårigheter”, ”Metoder för högläsning i syfte att främja läsförståelse”, 

”Föräldrakontakt”, och redogör även för observationens resultat. Efter det kommer 

"Diskussion" som är indelat i samma underkategorier som "Resultat". Här kopplas 

sekundärlitteraturen ihop med lärarnas svar. Sist kommer slutsaten som knyter ihop studien 

och ger svar på frågeställningarna och förslag till vidare forskning.  
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4. Vetenskaplig litteratur och handbokslitteratur 

 

I detta avsnitt kommer jag att fördjupa mig i vad sekundärlitteraturen har att säga om ämnet. 

Jag har delat in avsnittet i följande underrubriker: ”Högläsningens fördelar”, ”Val av böcker”, 

”Föräldrakontakt”, ” Metoder för högläsning i syfte att främja läsförståelse”, ”Högläsningens 

svårigheter” och ”Ur läroplanen”. 

4.1. Högläsningens fördelar 

Med fördelar så menar jag vad vi får ut av högläsningen, det positiva som eleverna får med 

sig. Högläsningen menar författarna är en viktig del i skolan och här förklarar jag utifrån 

deras tankar varför. 

Körling (2012) menar att högläsningen är viktig i skolan då den ger eleverna något att lyssna 

på och tänka till. Eleverna utvecklar då ett samspel med olika texter och kan lära sig se 

skillnad på olika genrer. Eleverna lär sig hur man berättar en historia och får samtidigt 

kunskaper om grammatiken och meningsuppbyggnaden. Körling skriver att "den höglästa 

texten är en bro över till skriftspråket" (Körling 2012, s. 30). Eleverna får även lära sig känna 

igen olika genrer och texttyper. Högläsningen ger också en känsla av delaktighet, en 

gemenskap mellan lärare och elever (Körling 2012). 

Författaren Maj Björk har tillsammans med Caroline Liberg som är professor i 

utbildningsvetenskap skrivit en bok som heter Vägar in i skriftspråket - tillsammans och på 

egen hand (2009). De skriver att högläsningen är viktig då barnen behöver det för att lära sig 

skriftspråket. De får då höra ett mer professionellt skriftspråk, något som normalt ligger 

utanför deras språksfär. De får goda förutsättningar för att förstå hur olika textslag ser ut och 

förbättrar sin egen läsning av olika typer av texter. Björk och Liberg skriver att om läraren 

pekar på vissa ord under högläsningen ökar det förståelsen för dessa ord. Då kommer både 

den skriftliga och muntliga versionen av ordet fram (Björk & Liberg 2009).  

Pedagogikforskaren Ann-Katrin Svensson (2009) skriver sin bok Barnet, språket och miljön 

om att elever ska bli språkligt medvetna ska vi läsa för dem och sedan får eleverna återberätta 

texten och diskutera innehållet. Detta förebygger skriv- och lässvårigheter hos elever och helst 

ska detta börja redan i förskolan. Svensson menar att vid högläsningen influeras eleverna av 

författarens språk samt av hur ord och uttryck framkommer i texten och det påverkar då 
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elevens eget språk. Det är viktigt att samtala om texten för att språkutvecklingen ska 

förbättras (Svensson 2009).  

Mem Fox som är författare och specialist på läskunnighet (2010) har skrivit en bok som heter 

Läsa högt – en bok om högläsningens förtrollande verkan. I boken menar hon att 

högläsningen ger elever mer ord och uttryck. Det kan man se genom att det börjar dyka upp i 

deras dagliga tal och genom att eleverna kan uttrycka sig och sina känslor bättre. Eleverna blir 

även bekanta med rim, ramsor, rytm och upprepningar. De lär sig hur berättelser är 

uppbyggda och vet därför vad de kan förvänta sig av en bok hävdar Fox. Allmänbildningen 

förbättras för eleverna desto mer vi läser för dem. Då får eleverna mer erfarenhet och 

information vilket underlättar deras egen läsning (Fox 2010).  

4.2. Val av böcker 

Hur viktig är själva boken för att högläsningen ska ge positivt gensvar? Här redovisar jag 

sekundärlitteraturens syn på saken. 

Fox (2010) menar att det är många faktorer som spelar in för att ett barn ska tycka om en bok.  

– vad de själva är intresserade av för tillfället 

– vilket stadium i sin utveckling de befinner sig på 

– deras humör 

– vilken tid på dagen det är 

– trötthet 

– den entusiasm den som högläser visar 

Fox (2010) skriver att små barn gillar enkla pekböcker med mycket bilder på kända föremål, 

vilket ger barnen en slags igenkänning av föremålet. Även grundläggande fakta-böcker om till 

exempel dinosaurier och vädret tycker barn om att lyssna på. Fox menar att det är viktigt att 

variera ämnen då ett intresse som väcks redan i de yngsta åldrarna kan följa med hela livet. 

Bilderböcker är populära bland barn och dessa kan man sedan bygga vidare på med 

kapitelböcker som innehåller samma ämne hävdar Fox. En bra bok är helt enkelt en bok som 

berör oss, påverkar en med skratt eller gråt (Fox 2010). 
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Körling (2012) skriver att hon högläser litteratur som hennes elever inte kan läsa själva. 

Högläsningen ger nya ord och begrepp till eleverna. Den litteraturen ger mer 

miljöbeskrivningar, fler liknelser och metaforer men också ett mer komplext ordförråd. 

Körling anser att lärare kan högläsa alla former av texter, då kan läraren hjälpa eleverna att 

förstå texter som är för svåra (Körling 2012). 

Karin Taube som är professor i ämnet språkstudier (2007) menar att det finns rätta böcker till 

varje barn, utifrån barnets intressen och förmåga vilket hon skriver i sin bok Läsinlärning och 

självförtroende. Dock kan de böcker som passar vara för svåra för eleven att läsa själv så då 

är högläsning det enda alternativet hävdar Taube. Det kan vara svårt att hitta en bok som 

passar en hel klass men då kan läraren läsa i smågrupper med elever som har liknande 

intressen (Taube 2007). 

4.3. Föräldrakontakt   

Högläsningen är viktig för elevernas läsande, men räcker det bara med skolans högläsning? 

Därför ville jag gå in på hur viktig föräldrakontakten är för just barnets utveckling. Här 

redovisar jag hur författarna förklarar varför det är viktigt att också föräldrarna högläser för 

sina barn. 

Körling (2012) skriver att förälderns röst är den viktigaste rösten för barnet. Föräldrar ska läsa 

för sina barn för gemenskapen och närhetens skull, barnet tycker om att lyssna på berättelser. 

Skola och hem ska därför samverka. Vill föräldrarna att barnen ska lyckas bra i skolan kan de 

förbättra barnets chanser genom att börja läsa för dem i tidig ålder. Men Körling (2012) 

menar att föräldrar inte ska tänka på högläsningen som ett uppdrag utan se det som en rolig 

och spännande stund för barnet. Hon menar också att lärare och föräldrar kan gemensamt 

diskutera vilka böcker som kan högläsas hemma. Föräldrarna ska inte fokusera på hur barnet 

läser utan på vad och att barnet läser (Körling 2012). 

Björk och Liberg (2009) skriver att läraren bör presentera sin strategi och sitt program om 

läsundervisningen för föräldrarna på till exempel ett föräldramöte. Oftast visar föräldrarna 

intresse och läraren kan få deras åsikter om ämnet samt en inblick i barnets läsvanor hemma. 

Tillsammans kan lärare och förälder få ett gemensamt perspektiv för att få en så effektiv 

läsundervisning som möjligt. Björk och Liberg anser att föräldrarna bör känna till det eleverna 

lär sig i skolan, och då vet de hur de kan stödja eleverna hemma. Många föräldrar har läst för 

sina barn sedan de var små, och det är viktigt att de fortsätter med det även när barnet blivit 

läskunnigt (Björk & Liberg 2009). 
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Svensson (2009) skriver om att föräldrarna är förebilder som läsare. Om de har mycket böcker 

och annat skrivet material hemma eller inte har betydelse för barnen som framtida läsare. 

Hemmiljön påverkar barnens intresse för att lära sig läsa. Kontakten mellan hemmet och 

skolan har stor betydelse för barnets framgång i skolan. God kontakt mellan hem och skola 

gör att eleven känner att de två olika miljöerna arbetar mot samma mål och ökar elevens 

trivsel och prestationer i skolan (Svensson 2009). 

Taube (2007) menar att föräldrarna är, i nästan alla fall, de mest betydelsefulla människorna i 

barnens liv. Som lärare bör man ha en god kontakt med föräldrarna om man vill kunna 

påverka i barnets liv. Läraren bör ha i åtanke att föräldrar kan ha mycket krav och 

förväntningar på sina barn anser Taube. Det är ändå viktigt att föräldrarna hjälper med 

läsinlärningen och läser för och med sina barn hemma. Att ha författare med på 

föräldramöten, bokprat av barnboksbibliotekarier eller bokcirklar har ökat föräldrarnas 

engagemang i sitt barns läsning (Taube 2007). 

4.4. Metoder för högläsning i syfte att främja läsförståelse 

Det finns många metoder som är framtagna för att främja läsförståelse. Flera innefattar just 

högläsning, nedan presenterar jag tre av dessa metoder. 

När jag har varit ute på VFU har många skolor använt sig av läsförståelseprogrammet En 

läsande klass (www.enlasandeklass.se) som är en satsning av Martin Widmark (2014), 

författare och mellanstadielärare. Det är ett program som är framställt för att öka 

läsförståelsen för lågstadieelever. Programmet har en hemsida där allt material finns gratis för 

lärarna, där finns bland annat en studiehandledning och färdiga lektioner. De som skapat och 

leder programmet framåt gör också studiebesök på skolor och informerar om sitt program. 

Om man bara ska berätta kortfattat vad en läsande klass handlar om så är det om högläsning i 

huvudsak, både utifrån läraren och elever. Det är fem olika karaktärer som återspeglar olika 

strategier man kan använda när man läser en bok för att kunna fördjupa sin läsförståelse.  

Karaktärerna är "Spågumman", "Reportern", "Detektiven", "Cowboyen" och "Konstnären". 

Man behöver inte använda alla fem på en gång. I en förskoleklass jag studerade använde de 

sig endast av två karaktärer. Karaktärerna hjälper lärarna att få igång boksamtal och det blir 

roligare för barnen. De olika karaktärernas strategier och hur de används beskrivs såhär enligt 

hemsidan: 



10 
 

”Spågumman”: Hon kommer fram i början av läsningen. De klasser jag har studerat har också 

haft en spåkula och varje barn får säga vad de tror boken kommer att handla om. Läraren kan 

läsa på baksidan eller bara visa omslaget så får barnen gissa. Varje barn får i tur och ordning 

gissa vad de tror kommer hända att i boken och hur den slutar. Läraren kan välja att bara ta 

kapitelvis också, då får barnen gissa vad som händer i kapitlet bara. Barnen kan få frågor, 

oftast från läraren eller om de har några spågummekort, som till exempel Vad tror du kommer 

att hända? och Varför tror du det?  

”Reportern”: Han ställer frågor om texten, ibland om sådant som inte står, utan om det som är 

underförstått. Texten ska göra barnen nyfikna så de vill ställa följdfrågor. Barnen kan få 

frågor från läraren eller något reporterkort som till exempel Varför är flickan så arg?  

”Detektiven”: Han är den som reder ut orden och nya begrepp som inte barnen förstår. Barnen 

lär sig att övervaka sin läsning då de försöker läsa och förstå varje ord. De lär sig också hur 

man gör när det dyker upp ett ord eller begrepp som de inte förstår. De lär sig att fråga eller 

försöka komma på ordets betydelse själva, till exempel genom att läsa meningen flera gånger 

och sätta de nya orden i samband med resten av stycket.  

”Cowboyen”: Han är den som blickar tillbaka i det som precis lästs. Han och spågumman är 

väldigt snarlika då man kan använda dem samtidigt genom att kolla på vad som har hänt och 

vad barnen tror ska hända. Barnen får frågor som till exempel Vad hände förra gången? och 

Var det roligt? Eller svårt att förstå?  

”Konstnären”: Han är den som får fram hur texten påverkar oss. Texten kan vara rolig eller 

sorgsen, känslor som barnen kan känna när läraren läser en bok. Läraren kan fråga till 

exempel Hur kändes det att läsa den här boken?  

En läsande klass är inte en helt beprövad metod för att arbeta med läsförståelse utifrån 

högläsning då den är väldigt ny men många lärare använder den och tycker att den fungerar. 

Flera av utgångspunkterna för metodens karaktärer har lärare använt genom tiderna men nu 

finns det nerskrivet och mer anpassat för eleverna (Widmark 2014, www.enlasandeklass.se 

12/5-15). 

Universitetsläraren Karen J. Kindles (2009) artikel Vocabulary Development during Read-

Alouds: Primary Practices, handlar om hur ordförrådet förbättras genom högläsning. I 

artikeln tar hon upp några strategier hon har studerat:  
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1. Skriva frågor: frågor om texten till eleverna. 

2. Att ge en definition: förklara vad ett begrepp betyder. 

3. Ge en synonym: att använda en synonym till ett visst ord insatt i samma mening så eleverna 

förstår sammanhanget. 

4. Ge exempel: be eleverna om exempel från verkligheten till det som står i texten. 

5. Förtydliga eller korrigera elevernas svar: ställ en fråga och om läraren inte får ett helt 

korrekt svar förtydligar läraren frågan och får fram ett mer exakt svar.  

6. Förlänga elevens svar: läraren förtydligar och berättar mer ingående så att alla elever kan 

förstå svaret om eleverna svarar för enkelt. 

7. Sätta ord på: läraren kan peka på ett föremål på bilden i boken så att eleverna förstår vad 

ordet betyder. 

8. Bildspråk: läraren använder sitt kropps- eller ansiktsspråk vid högläsningen och tar hjälp av 

rörelser och/eller ljud för att få inlevelse i texten.  

9. Ord analys: eleverna får analysera ett ord de inte riktigt förstår, till exempel då ordet fått en 

påbyggnad som i ordet ”indirekt”. Eleverna förstår ordet ”direkt” men blir osäkra på vad 

”indirekt” betyder. 

Kindle (2009) gjorde flera observationer under stunder med högläsning till sin studie och har 

efter det kommit fram till dessa nio strategier. Hon menar att lärarna inte använde sig av en 

utan flera strategier under högläsningsstunden. Kindle såg att lärarna använde sig av olika 

strategier beroende på vilken bok de läste från, till exempel att sätta ord på föremål användes 

mest vid bilderböcker.  

 

Kindle (2009) skriver också att det är skillnad på i vilken årskurs lärarna undervisar, i det fall 

som hon observerat så fokuserade båda årskurs två lärarna på ordförråd och sammanhang i 

texten. Lärarna använder sig av de flesta strategier men med varierande framgång då barnen 

lär sig bättre om en lärare är mer entusiastisk än en annan lärare.  

 

Författaren Kerstin Lundberg Hahn (2008) har skrivit en bok som heter Bakom masken. 

Därefter har hon tillsammans med Charlotta Lövbrand och Gunilla Ulefors gjort en 
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handledning (2014) om högläsningsstrategier utifrån boken. Handledningen är en introduktion 

till hur läraren ska gå tillväga före, under och efter läsningen. Boken handlar om tre barn som 

lever ett spännande liv. Bokens text finns i handledningen fast där får läraren hjälp genom 

understrukna ord och det finns också ledtrådar att ge i marginalen. 

 

Lundberg Hahn, Lövbrand och Ulefors (2014) skriver i handledningen att före läsningen är 

det viktigt att gå igenom svåra ord som kommer i kapitlet de ska läsa. Svåra ord finns redan 

markerade i texten, förklaringar finns i boken. Det är upp till läraren vilken kunskapsnivå 

klassen har och hur många av orden eleverna förstår. Handledningen förmanar eleverna att 

göra förutsägelser om vad som kommer att hända i kapitlet. De skriver också vilka speciella 

strategier de ska använda till vilka kapitel. Strategierna de använder sig av är: sammanfatta, 

göra förutsägelser, ställa frågor, reda ut oklarheter, göra inferenser och skapa inre bilder. Till 

exempel i kapitel 1 ska eleverna fokusera på att göra inferenser, alltså sådant som inte står 

direkt i texten ska de lista ut (Lundberg Hahn, Lövbrand & Ulefors 2014).  

 

Under läsningen ska läraren tänka högt eller ställa frågor utifrån texten. Det står tydligt i 

handledningen när läraren ska stoppa och tänka högt och diskutera texten med eleverna. Det 

är dock viktigt att inte göra för många avbrott för då kan eleverna tappa fokus menar 

Lundberg Hahn, Lövbrand och Ulefors (2014). 

 

I handledningen finns exempel på sådant som kan diskuteras när läsaren läst texten. Man kan 

prata om personerna som texten handlar om, skriver Lundberg Hahn, Lövbrand och Ulefors 

(2014) i handledningen. Man kan studera omslagsbilden till boken. Läraren kan låta eleverna 

diskutera med varandra om vad som hänt i texten, då kan de tänka utifrån egna erfarenheter 

och jämföra med varandra. 

 

Lundberg Hahn har skrivit flera böcker med samma inriktning och gjort handledningar till 

som ska förenkla det för läraren och hjälpa förbättra läsförståelsen för eleverna. Det är ett 

enkelt sätt för läraren att få variation på lektionerna och få in flera strategier genom klara 

upplägg för högläsningsstunden. Lundberg Hahn, Lövbrand och Ulefors (2014) har små 

häften med minneskartor och tidslinjer som hjälp till eleverna för att de enklare ska kunna 

förstå texten. Varje lektion har en strategi och ett syfte för texten. Läraren ska lära ut denna 

strategi till eleverna så de får förståelsen för strategin och hur de går tillväga. Syftet är också 
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olika för varje kapitel, som till exempel att lära sig att göra inferenser (Lundberg Hahn, 

Lövbrand & Ulefors 2014).  

 

Björk och Liberg (2009) skriver att läraren måste läsa texten på ett engagerande och livfullt 

sätt och betona ord som rimmar eller färgstarka ord. Detta är för att skapa intresse för texten. 

De skriver i boken om att när en lärare läser och pekar på varje ord i boken ska eleverna få 

förståelse för sammanhanget mellan ett skrivet ord och ett uttalat ord menar Björk och Liberg. 

Det är viktigt att läsa klart och tydligt när man använder denna strategi, om det går för fort 

hinner inte eleverna med att studera orden. Pekandet får dock inte överskugga läsningen som 

ska vara en spännande och rolig stund för eleverna (Björk & Liberg 2009). 

4.5. Högläsningens svårigheter 

Det finns inte mycket negativt med högläsning, men jag hittade några svårigheter som lyfts 

fram i litteraturen. Dock handlar de inte helt om själva högläsningen i sig utan om hur 

svårigheter kring högläsningen kan ge negativ respons från eleverna 

Svensson (2009) menar att den som högläser har ett stort inflytande på hur bokens innehåll 

tolkas. Därför är det inte bara att läsa rakt ur en bok, läsaren måste veta bokens handling och 

hur den ska framföras skriver Svensson. Innehållet kan uppfattas som negativt eller positivt av 

eleverna vilket läraren måste tänka på innan högläsningen och forma rösten efter berättelsen 

skall framstå. Svensson skriver också att ett problem kan vara att högläsningens effekt beror 

på hur intresserad och koncentrerad den som lyssnar är (Svensson 2009).  

Taube (2007) skriver att för många elever är böckernas värld något okänt innan de kommer 

till skolan. Taube hävdar att många elever saknar läsmodeller i hemmet så då är det viktigt att 

eleverna får det i skolan, att läraren ger tid att läsa och att läsa bra böcker som är anpassade 

till eleverna (Taube 2007). 

4.6. Ur läroplanen 

Vi lärare går efter läroplanen och då vill jag få med de som högläsningen kan stämma med 

de olika mål som finns i läroplanen. Jag har därför plockat ut de mål som kan påverkas av 

högläsningen, utifrån det författarna och forskarna har beskrivit i tidigare avsnitten. 

Läroplanen (Skolverket, 2011) anger de riktlinjer alla lärare ska följa. Som jag tidigare skrev i 

inledningen är det många mål ur det centrala innehållet i svenska för årskurs 1-3 som kan 

påverkas av högläsning. Eleverna får genom högläsning höra olika typer av texter som till 
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exempel bilderböcker, kapitelböcker och sagor. De får också förståelse för hur en text ska 

vara uppbyggd med inledning, händelseförlopp och avslutning. Högläsningen ger många ord 

och nya begrepp som ökar elevernas kunskaper. Högläsningen ger eleverna mycket kunskap 

utifrån dessa mål, men dock är det inte bara högläsningen som kan uppfylla målen 

(Skolverket, 2011). 

5. Metod  

 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie och jag kommer att använda mig av intervjuer och 

observationer. Syftet med denna typ av undersökning är att få svar från erfarna lärare som 

undervisar i ämnet. Enligt boken Kvalitativ forskning i praktiken som skrivits av forskaren 

Karin Widerberg (2002) handlar kvalitativ forskning om att klargöra och söka innebörden av 

ett fenomen. Forskaren ska kunna lyfta fram ämnet och förklara vad ämnet handlar om. 

Widerberg förklarar att en observation handlar om att studera och tolka andras uttryck och 

agerande, och intervjuer är en samtalsform då forskaren får fram muntliga uppgifter och svar 

på frågor (Widerberg 2002). 

Kort uttryckt: Om man vill belysa ett fenomen genom att studera det "in real life" eller "in 

action", så väljer man observationer som metod. Vill man däremot få fram människors 

förståelse av fenomenet, väljer man intervjuformen (Widerberg 2002, s. 17). 

Jag utgår från mina frågeställningar i studien och använder mig främst av intervjuer då jag får 

direkta svar från lärarna. Jag vill också använda mig av observationer för att se 

intervjupersonens agerande under högläsningen. Widerberg (2002) skriver att det bästa är att 

observera efter intervjun för då vet intervjupersonen vad som undersöks mer och kan känna 

sig tryggare. Helst ska forskaren då följa upp med ytterligare en liten intervju eller ett kort 

samtal för att kunna få svar på frågor som dykt upp under observationen. Det ger även 

intervjupersonen i fråga en chans att hävda sitt agerande och förklara sig (Widerberg 2002). 

Även enligt föreläsaren Ann Quennerstedt (2014) får man under en intervju svar på sådant 

som inte kan observeras, som till exempel deras åsikter och egna känslor (Quennerstedt 

2014). 
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5.1. Urval 

 

Jag har valt att intervjua fyra lärare som är verksamma i åk f-3 från två mindre skolor i olika 

kommuner. De är alla klasslärare som inte har någon speciell ämnesinriktning. Valet på skolor 

till denna studie har valts utifrån tidigare kontakter, som forskaren Bryman (2002) då menar 

att forskaren väljer lättillgängliga personer att studera som sin målgrupp för att underlätta 

urvalet.  

Lärare 1: klasslärare för en förskoleklass med 11 elever. Högläser minst en gång om dagen. 

Lärare 2: klasslärare för en åk 1 med 21 elever på måndagar. Hjälplärare tisdag-fredag. 

Högläser varje måndag och så ofta hon kan. 

Lärare 3: klasslärare för en förskoleklass med 22 elever. Högläser minst en gång om dagen. 

Lärare 4: klasslärare för en åk 1 med 22 elever. Högläser minst en gång om dagen. 

Jag har även intervjuat en lärare och författare som heter Anne-Marie Körling vars bok jag 

använder i min studie. Jag har valt att intervjua henne för att få spontana svar på samma 

frågor som jag ställer till lärarna och för att kunna ställa följdfrågor om ämnet. Hon är 

utbildad grundskolelärare och har även utbildat blivande lärare. Körling har också arbetat åt 

Skolinspektionen och granskat hur skolor arbetar med texter. 

Jag har observerat två av lärarna på olika skolor i högläsningssituationer för att se hur det går 

till och för att få en bild av elevernas och lärarens agerande vid dessa situationer. Jag valde att 

bara observera två lärare då observationen inte är helt relevant för mina frågeställningar utan 

mest för att se trovärdigheten i lärarnas svar på intervjufrågorna. En annan orsak till 

observationen var att få en större förståelse för högläsningsmetoden som läraren använde och 

för elevernas intresse vid högläsningstillfället. 

5.2. Genomförande 

 

5.2.1. Intervjuer 

 

Innan datainsamlingen skulle intervjupersonerna hittas och kontaktas via telefon eller mail för 

att bestämma plats och tid. När jag läst litteraturen kom jag fram till intervjufrågorna som 
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skulle ge svar på mina frågeställningar. Innan intervjun bad jag om tillåtelse att få spela in 

samtalet istället för att anteckna vilket ger en mer utförlig intervju med frihet till följdfrågor. 

Steinar Kvale, psykolog och professor inom pedagogik (1997), skriver att under en inspelad 

intervju får vi med orden, tonfallet, pauserna och dylikt i sin artikel Den kvalitativa 

forskningsintervjun. Dock blir det bortfall av ansikts- och kroppsuttryck (Kvale 1997).  

Jag informerade även intervjupersonerna om vad intervjun skulle innehålla för frågor och vad 

de skulle användas till för att de skulle vara medvetna om intervjuns syfte. Jag valde att ha en 

halvstrukturerad intervju. Kvale (1997) beskriver den som en intervju med en rad teman och 

förslag med följdfrågor till temat. Det finns möjlighet till förändringar i intervjun, som formen 

på frågorna och ordningsföljden (Kvale 1997). Intervjuerna utgick från samma intervjuguide, 

vilket Widerberg (2002) menar ger en trygghet hos intervjupersonen som inte behöver känna 

sig utlämnad eller utpekad. Då får alla samma frågor och ingen blir olikt behandlad. Frågorna 

finns som bilaga längst bak i studien. 

Under själva intervjun ställde jag frågor och intervjupersonen svarade. Jag använde mig 

mycket av uppföljningsfrågor, instämmande "mm" och nickade på huvudet för att läraren 

skulle fortsätta med sin beskrivning. Kvale (1997) skriver att detta är ett bra sätt för vidare 

utläggningar. Det får även intervjupersonen att känna att svaren har betydelse. 

Jag intervjuade Anne-Marie Körling genom telefon. Det gick till på ett liknande sätt som de 

övriga intervjuerna. Jag spelade in via mobilen för att kunna transkribera intervjun efteråt.  

5.2.2. Observationer 

 

Innan själva observationen gjorde jag ett observationsprotokoll för att enklare kunna 

sammanställa de saker jag ville studera. Observationen skedde efter intervjun så läraren var 

medveten om vad jag skulle studera och jag visste mer om lärarens högläsning. Det finns 

dock nackdelar med att göra observationen efter intervjun. Widerberg (2002) förklarar att 

både forskaren och den intervjuade känner sig styrda av det som sagts under intervjun. 

Forskaren letar efter sådant som intervjupersonen sagt och den personen får press på sig att 

leva upp till vissa förväntningar (Widerberg 2002).  

Observationen går till så att forskaren skriver så tydligt som möjligt vad som sker och hur ofta 

det som man studerar händer. Forskaren sätter upp punkter innan vad som ska granskas mer 

ingående. Jag använde mig av ett observationsprotokoll för att enkelt kunna se hur ofta frågor 
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uppstår och ord behöver förklaras. Observationsprotokollet finns med som bilaga längst bak i 

studien. 

Att ha en uppföljning efter observationen menar Widerberg (2002) ger personen chans att 

försvara sina handlingar och förklara den bild observatören fått. Det är också en fördel för 

forskaren att få ett tillfälle att fråga mer om situationen. 

5.3. Trovärdighet 

 

För att jag ska vinna mer trovärdighet för det material jag samlat in valde jag att göra 

observationer också. Vilket metodikforskarna Patel och Davidson (2003) styrker i sin bok 

Forskningsmetodikens grunder där de skriver att observationer görs för att tydliggöra 

intervjuns svar. Genom att observera efter intervjun kan forskaren se med egna ögon det som 

sagts under intervjun och få ett eget intryck av situationen. Patel och Davidson (2003) menar 

att trovärdigheten styrks också när det är fler personer som intervjuats för att få ett större 

perspektiv, då flera röster håller med om en sak eller få olika åsikter om samma ämne (Patel 

& Davidson 2003). 

För att öka trovärdigheten används också många citat från intervjumaterialet. Larsson (2011) 

menar att citat hjälper läsaren att fånga innebörden av intervjupersonernas uppfattningar. 

Dock menar Larsson (2011) att man inte ska använda för långa citat då läsningen blir 

ointressant. 

5.4. Analys 

 

Första steget i en studie är att man som forskare samlar in sitt material, transkriberar 

intervjuerna och läser igenom allt flera gånger så att man blir förtrogen med materialet. 

Staffan Larsson (2011) skriver i sin artikel Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi att 

man ska läsa igenom och koncentrera sig på det som är relevant och förstå det som är 

underförstått. Det gäller att läsa igenom intervjuerna om och om igen. Nästa steg är att få fram 

ett kategorisystem, att sätta in intervjuernas innehåll i olika kategorier som inte överlappar 

varandra och är väl förankrade i intervjumaterialet, menar Larsson (2011).  

Resultatet från observationerna jämfördes med varandra utifrån observationsprotokollen. Jag 

jämförde även protokollet med intervjusvaren från läraren i fråga. Jag studerade det som jag 
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såg under observationerna som jag inte kunde få svar på under intervjuerna som även 

presenteras i ”Resultat”.  

6. Resultat 

 

I avsnittet ”Resultat” presenteras svaren från intervjuerna och observationerna. Jag har delat 

in det i fem underrubriker: ”Högläsningens fördelar”, ”Val av böcker”, ”Högläsningens 

svårigheter”, ”Föräldrakontakt” och ”Metoder för högläsning i syfte att främja läsförståelse”. I 

resultatet har jag lagt in citat för att tydligt visa hur lärarna ser på frågan. Citaten är inlagda 

för att visa på exempel, alla intervjupersoners åsikter är med. Jag citerar med detta tecken […] 

då det betyder att det har sagts något innan som inte är relevant för texten eller att en eller 

flera meningar är borttagna mitt i. Jag avslutar med ett avsnitt om mina resultat från 

observationstillfällen. 

6.1. Högläsningens fördelar 

 

Analysen av intervjuerna visar att alla lärare som blivit intervjuade anser att högläsningen är 

en viktig del i skolan. Högläsningen ger en gemensam och lugn stund för barnen, vilket också 

framkommer under observationen. Båda högläsningsstunderna jag observerade var vid 

fruktstunden innan första rasten och det ger barnen en chans att varva ner och äta sin frukt 

innan de ska ut och springa av sig. Barnen satt på golvet vid observationstillfällena, inte på 

sina bänkar eller bord som de arbetar vid. Det gav en känsla av lugn och gemenskap då de satt 

i en ring på golvet och lyssnade på sin fröken.  

[…] en lugn stund på dagen också, komma ner i varv (Lärare 1). 

Nu har de varit i samband med att dom äter mellanmål innan dom går ut på rast till 

exempel för att samla ihop dom och sen i slutet på dan så kan det hända […] att vi pratar 

lite om dagen och sen så avslutar vi (Lärare 4). 

Jag började varje lektion med högläsning för att de va ett sätt också att samla eleverna, 

varva ner lite inför, och så blev dom intresserade, alla kom i tid och det reglerade massa 

ordningsproblem. Dom va nyfikna på så här och va kommer hända (Anne-Marie 

Körling). 
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Högläsningen är också viktig för fantasin och igenkänning vilket menas att eleverna kan 

känna igen innehållet utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Vid observationen läste 

båda lärarna ur bilderböcker som de visade för eleverna. Fantasin och de inre bilderna är dock 

viktiga för barnen att träna på, bilderna i boken ska därför inte visas på en gång enligt Lärare 

2. Vid observationen läste läraren hela sidan och sist av allt visade hon bilderna.  

Ger dom fantasi […] jätteviktigt att dom får en bild för alla barn har inte bilder men att 

då, man får skapa sig bilder och det har man nytta av i alla ämnen (Lärare 4). 

[…] stannar upp och även så brukar vi prata om de i förskoleklass att man sätter på sin 

inre kamera så att när de lyssnar och hör så liksom får dom bilder i sitt huvud hur saker å 

ting ser ut och känns och just när de är beskrivande text och sånt också (Lärare 1).  

Ja för de är rätt spännande att se dess inre bilder och bilderna i boken så man får ju inte 

visa bilderna först (Lärare 2). 

Lärarna menade att skriftspråket förbättrades genom högläsning. Genom att höra på en 

berättelse kunde barnen lära sig hur en berättelse ska se ut. Observationen visade även att 

lärarna stannade upp vid svåra ord och förklarade dem och att barnen frågade om det var 

något konstigt ord de inte förstod.  

[…] och kanske förståelse för skriftspråket och just att böcker kan skrivas på väldigt olika 

sätt, faktaböcker och sagoböcker och att de skiftar väldigt mycket (Lärare 1). 

[…] eleverna lär sig både skriva och de lär sig om text är, skillnad mellan tal och text, 

talspråk och skriftspråk (Körling). 

Språkutvecklingen är det allra viktigaste med högläsningen, menar de intervjuade lärarna. De 

menar att eleverna får höra språket och nya ord vid varje högläsningstillfälle vilket utvecklar 

språket, speciellt för de elever som har svenska som andraspråk. Alla klasslärare som varit 

med i studien har haft elever med invandrarbakgrund som inte kan språket så bra. Då 

använder de sig av högläsning för att främja det svenska språket. 

De gör att man får ett rikare språkbruk de tror jag, och man blir tryggare i språket, och 

även om du har problem med talsvårighet ohsådär så tror jag att höra det mycke så tillslut 

hör du själv liksom, va de är som är galet (Lärare 3). 

[…] så de är inte bara just när man läser utan även diskussionen runt boken, de är också 

främjande för svenska språket (Lärare 1). 
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Men när jag högläser så blir de är tydligare mellanrum, det är mer distinkt om vad orden 

är […] de bildar ordförråd och inre bilder, mer att dom får språk att använda sig av, 

liknelser att använda. Barnen tar uttryck från boken för sitt eget ordförråd (Körling). 

Svaren visar att det finns väldigt många fördelar med högläsning. Körling menar att 

medverkan, fokus och delaktighet är de främsta fördelarna vid högläsning. Eleverna får känna 

gemenskap och delaktighet vid högläsning då alla har samma mål och hör samma ord. Då blir 

eleverna mer fokuserade då alla ligger på samma nivå, ingen behöver känna sig efter eller 

före. Läraren ska få med sig eleverna på ett sätt så de känner sig delaktiga i 

högläsningsstunden genom frågor och rörelser.  

6.2. Val av böcker 

 

Intervjuerna visar att lärarna anser att böckerna har betydelse för högläsningen, alltså är de 

inte slumpmässigt utvalda. Boken måste vara intressant och inte för lång så att eleverna tappar 

fokus. Handlingen i boken bör vara spännande och lockande för att barnen ska bli 

intresserade. De intervjuade lärarna hade alla elever på lågstadiet så boken behöver vara enkel 

att förstå och ha många bilder tycker lärarna.  

Just nu är de att jag vill ha bilder i den, för att de ska kunna […] att man ska kunna 

liksom relatera mycke till bilden och visa, är de en keps man läser om ska man kunna visa 

kepsen (Lärare 3). 

De intervjuade lärarna menar att de ofta anpassar boken till klassen. Det kan vara ett tema 

eller om det är några speciella händelser i skolan. Under observationerna i ena klassen 

framkom det att eleverna fått välja bok. Den var lite svårare att läsa och den hade mer text än 

bilder. Läraren menade att eleverna blev mer nyfikna eftersom de hade fått välja bok. Den 

andra klassen hade ett tema för veckan som då var spännande böcker som eleverna fått välja. 

Två av lärarna betonar att eleverna ofta får välja själva eller att de tar fram tre böcker så får 

eleverna rösta om vilken de vill ha.  

[…] så brukar jag ha två eller tre så får dom välja, så lägger dom kaplastavar på den dom 

vill ha som lite röstning, och innan dom får göra röstningen så läser jag på baksidan eller 

så har jag läst lite i boken så jag kan lite om dom och dom som inte har svenska som sitt 

huvudspråk så visar jag bilderna lite (Lärare 3). 
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[…] att man låter liksom barnen välja böcker också, både kapitelböcker och bilderböcker 

så dom är med och känner att nu har jag valt den här boken och då kanske man också 

känner att man blir extra nyfiken (Lärare 1). 

Lärarna har knutit högläsningsboken till temat för veckan. Det kan till exempel vara veckans 

bokstav, då läses en berättelse som börjar på den aktuella bokstaven. Lärare 4 pratade om 

tema rymden, och läste då en berättelse som handlar om rymden. I en klass arbetade de med 

känslor och i en annan klass om kroppen, då handlade böckerna som lästes högt om dessa 

ämnen. 

Ja, ganska mycket var jag har klassen, för just nu har jag många elever som har jättesvårt 

att avläsa om andra är glada och ledsna och därför jobbar vi mycket med känslor just nu 

(Lärare 2). 

Intervjuerna visade även att lärarna läser vanliga högläsningsböcker som de kallade det, 

kapitelböcker som inte har någon inriktning på något speciellt ämne, som till exempel Astrid 

Lindgrens eller Roald Dahls böcker. Studien visade att det är stor variation på böckerna som 

läses, både mellan lärarna och i klassrummet. 

Ja jag har ju använt mycke av Roald Dahls böcker, jag tycker att dom är superbra plus att 

jag kan boken innan och utan och har mycke lättare att leva mig in i boken, jag vet va 

som kommer och sånt jag är väldigt förberedd på hans böcker (Lärare 1). 

[…] vissa böcker går bra i en klass och då kanske såna här roliga böcker då går bra i vissa 

klasser och i andra klasser skrattar dom nästan ingenting så det är väldigt olika på klasser 

(Lärare 4). 

Att jag vet vad den handlar om själv, att jag har läst den, att jag provläst, om jag inte har 

läst hela så ska jag ha läst ett kapitel högt för mig själv så jag förstår att jag kan läsa den 

högt, om de är en sån bok, men och sen att den måste knyta an till nånting som jag vill 

berätta (Körling). 

Boken kan ha stor betydelse för vad man vill att eleverna ska få med sig, men kan även bara 

vara en bok att högläsa ur för att få en lugn stund med eleverna. Högläsningen ger fördelar 

nästan oavsett vilken bok det är, bara den är lämplig för barnen. Körling menar att man som 

lärare ska högläsa all text, alla matematiktal och faktatexter, det är en typ av högläsning det 

också. 
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6.3. Högläsningens svårigheter 

 

Intervjuerna visar att lärarna hade lite olika uppfattningar om svårigheter med högläsning. Två 

av lärarna menar att det är svårt med högläsning när klassen består av dels elever med svenska 

som andraspråk och dels elever som nästan kan läsa själva. Det svåra blir då att välja en 

lämplig högläsningsbok som passar hela klassen. 

För att alla barn hänger inte mä och då kan dom ibland sluta lyssna, dom tänker och nu tar 

hon fram högläsningsboken och jag kommer inte förstå och då ser man hur dom glider 

iväg i tankarna eller mä blicken, och de är ett litet dilemma för ibland behöver ju dom 

svenska barnen få höra och utvecklas (Lärare 2). 

[…] nackdel men de är ju lite svårare tycker jag det är ju såhär nu när vi får in dom som 

kanske inte har läst svenska mer än några veckor månader ohså kommer dom in och har 

väldigt svaga kunskaper om svenska språket och så har vi dom som läser i princip själva 

och då tycker jag de är jättesvårt (Lärare 3). 

En lärare och Körling menar dock att det kan vara läraren som är problemet. Högläsning bör 

göras av en påläst lärare som vet vad boken handlar om och att boken är anpassad till klassens 

nivå.  

De gäller ju liksom att ha inlevelse, känner man att de är en svår bok eller en bok man 

aldrig har läst förut att man läser igenom den en gång innan man läser upp till barnen så 

att de blir spännande och intressant att man använder olika tonlägen och sånt för.. läser 

man väldigt monotomt och kanske väldigt snabbt så kanske inte alla barnen hinner höra 

ordentligt vad man säger och då blir de ju väldigt tråkigt för dom också och att inte dom 

är med i nå diskussioner eller att man stannar och pratar om text och sånt så kanske de 

också blir att man rätt som de är sitter och tänker på nå annat (Lärare 1). 

Jaa om man inte är påläst själv och vet vad man ska göra med texten och när man läser 

utan intresse själv, man ska inte bara högläsa, man ska veta varför man gör de så att ba ta 

en bok som man ska läsa för att man ska läsa de är inte högläsning (Körling). 

Nee de vet jag inte, kommer inte på nå (Lärare 4). 
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6.4. Föräldrakontakt   

 

Vid nästan samtliga tillfällen under intervjuerna kom lärarnas kontakt med föräldrar upp, och 

därför kändes det relevant för studien att ta upp ämnet. Lärarna kan se skillnad på de elever 

som har föräldrar som läser högt för dem eller om föräldrarna inte läser alls. Lärarnas 

erfarenhet är att ordförråd och talspråk blev förbättrade om eleven var uppväxt med 

högläsning hemifrån. Det var bara Lärare 3 som inte tog upp föräldrakontakten. 

Asså vi försöker ju fråga föräldrarna ibland om dom läser och där känner vi att deras barn 

med annat språk de är ju jättebra om dom både hör läseböcker på sitt eget hemspråk men 

också att de kanske besöker biblioteket då och då och lånar svenska böcker och läser, då 

lär sig ju föräldrarna också (Lärare 2). 

[…] de uppmanar vi också alla föräldrar på föräldramöten att de är jättejätteviktigt att ni 

läser mycke för barnen och följ gärna med så barnen kan se i texten de läser (Lärare 1). 

Ja har ju många föräldrar som säger ne han vill, eller han eller hon vill inte att jag läser 

för, då tycker dom att dom läser inte så bra men då brukar jag säga att det finns ju 

intalade böcker, talböcker som man kan lyssna på, att man kan sitta tillsammans och 

diskutera me föräldrarna, om nu inte föräldrarna tycker om att läsa (Lärare 4). 

Under intervjun med Körling passade jag på att fråga om föräldrakontakten och hon menar att 

det inte är hemmets ansvar att skapa läsare utan att det är skolans ansvar. Läraren ska hela 

tiden ha ett språkutvecklande uppdrag i klassrummet, och som lärare får man aldrig döma 

elever efter det talspråk de har. Körling menar att läraren ska förutsätta att alla kan lika 

mycket och anpassa undervisningen efter det gällande högläsning. Hon uppmuntrade 

föräldrarna att läsa högt för sitt barn hemma speciellt på föräldramöten och berättade om 

fördelarna med högläsning. Hon betonade även vikten av att fortsätta läsa för sitt barn när 

barnet har börjat läsa självt. 

Dom är inte färdiga fast dom kan läsa så kan dom inte färdiga som, som faktatextläsare 

eller skönlitterärläsare, det är dom inte […] dom har precis lärt sig cykla och dom vinglar 

fortfarande (Körling). 
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6.5. Metoder för högläsning i syfte att främja läsförståelse 

 

Intervjuerna skedde på två olika skolor och båda skolorna använde sig av Martin Widmarks 

"En läsande klass" i varierad utsträckning.  

Ja men jag tycker att de är jättebra och en läsande klass har jag jobbat med nu under höst 

och vårterminen men egentligen så har man gjort de hela tiden, alltid […] och man har 

inte benämnt det detektiven och spågumman och såna saker men ah man har gjort det i 

stort sett jämt (Lärare 1). 

Då när jag läser i högläsningsboken så först försöker jag vara den här spågumman så har 

man såna här kort då som vi, har rubrik, bild, text ah och lite olika punkter […] och då 

blir vi ju dels den här cowboyen som vi sammafattar me, vad börjar texten me och va 

händer sen och hur slutar den mä […] och reportern ställer frågor på svåra ord som dyker 

upp […] detektiven frågar ju dom svåra orden och hittar andra synonymord […] och  

konstnären då, det är dom inre bilderna som när man har läst texten, vad får man för 

bilder (Lärare 2). 

Dock hade lärarna även lite egna metoder som de använde sig av. Två av lärarna betonar 

vikten av att diskutera boken, först att prata om vad som hände förra gången och vad klassen 

tror kommer att hända. Efter läsningen är det viktigt att gå tillbaka och se vad eleverna har 

fokuserat på och vad de tyckte om boken. På det sättet utvecklas förståelsen för boken. Lärare 

2 menar att hon förklarar början, handling och avslut för eleverna. När eleverna själva ska 

skriva berättelser så vet de hur uppbyggnaden ska se ut. Den röda tråden genom hela boken 

behöver också nämnas.  

[…] sen läser vi genom boken, och efter så går jag alltid tillbaks och frågar om va vi har 

läst och lite frågor som dom har snappat upp ohså (Lärare 3). 

[…] får barnen återberätta den så att vi pratar om inledning handling och avslut för det, 

sen när dom skriver en berättelse ska dom tänka på den röda tråden (Lärare 4). 

Under observationerna så studerade jag hur mycket frågor om texten som ställs från både 

lärare och elever. Intressant var också barnens egna erfarenheter som var liknande med 

bokens innehåll. Läraren kunde ställa frågor som Har ni några husdjur? om boken handlade 

om husdjur eller Får man ljuga? då de läste om Pinocchio och hans näsa som växte varje 

gång han ljög. Som observatör uppmärksammade jag att barnen lyssnade mer ifall de skulle få 

en fråga och blev därför mer delaktiga i samtalet. Under observationerna antecknade jag hur 
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många gånger ord förklarades, till exempel ord som ur (klocka) eller förstånd. Genom 

ordförklaringarna ökar ordförståelsen hos eleverna. 

Körling menar att hon har olika metoder för att högläsa, beroende på vad hon vill få ut av 

läsningen. Det kan vara ur matematikboken där hon högläser ett tal, eller om hon fokuserar på 

grammatiken i läsningen beroende på vad hon vill att klassen ska lära sig.  

En är ju en vanlig traditionell, där man är förberedd och vet vad de är man läser till 

exempel en högläsningsbok, den som är den vanligaste formen men sen har jag 

högläsning i korta stycken, eh read out think out där jag visar hur jag tänker, strategisk 

högläsning och så har jag begrepp och meningar, skiljetecken liksom all grammatisk 

högläsning (Körling). 

Det finns olika metoder beroende på vad man vill att eleverna ska fokusera på i läsningen 

enligt Körling. Hon anpassar texten till vad hon vill att eleverna ska uppfatta, till exempel kan 

hon lägga fokus på begrepp då hon förtydligar begrepp och förklarar dem. Grammatisk 

högläsning använder Körling sig av då hon förtydligar grammatiken i texten så eleverna kan 

uppfatta det hon vill att eleverna ska lära sig mer av.  

6.6. Observationernas resultat 

 

Jag observerade bara högläsningstillfällen som varade under tio till femton minuter i 

klassrummet. Jag använde mig av ett observationsprotokoll, se bilaga, för att enkelt kunna se 

hur lärarna gör vid dessa tillfällen med barnen. Detta för att få en uppfattning om hur 

högläsningstillfällen kan se ut och hur det kan se ut med olika lärare. Jag har fått med en del 

resultat från observationerna i de tidigare kapitlen men här redovisas de utförligare.  

6.6.1. Observationstillfälle 1 Förskoleklass 

 

Inledning till högläsningsstunden: detta tillfälle fanns med på schemat och tillsammans med 

fruktstunden. De kombinerade dessa genom att läsa samtidigt som de åt sin frukt. Barnen var 

medvetna om vad som skulle hända när de satt vid sitt bord där de annars sitter när de jobbar 

med skolämne. Läraren delade in eleverna utifrån de frukter som de hade med sig, till 

exempel de som hade en banan fick gå och sätta sig först. Barnen hade inga valda platser utan 

de satt i en ring på en matta. Läraren satte sig ungefär i mitten, alla barnen började äta på sin 

frukt och satt på sina platser, vissa kunde sitta stilla och vissa inte men de höll sig på mattan. 
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Val av text: läraren läste ”Pinocchio” som eleverna själva hade valt. Hon ansåg att den var lite 

svår men eftersom eleverna valt den så läste hon den. Då kapitlen var rätt så långa läste hon 

sida för sida tills det var dags för rast och stannade där. 

Samspel lärare - elev: läraren började läsningen med att prata om föregående kapitel och visa 

bilderna, hon gav också eleverna möjlighet att gissa vad som skulle hända härnäst. Ibland 

läste läraren en mening och lät eleverna fylla i med rätt ord. Hon ändrade röstläget efter 

berättelsen och gjorde rörelser mot eleverna, hon visade bilderna efter varje sida så att alla 

elever fick se. Hon gav också eleverna frågor om boken, både öppna frågor som Hur tror du 

han känner sig nu? och testfrågor för att se hur bra eleverna lyssnade på boken. Läraren höll 

bra koll på eleverna och sa till om hon såg att de började sväva iväg och tänka på annat. 

Samspel elev - lärare: barnen frågade om det var något de inte förstod eller flikade in egna 

kommentarer om erfarenheter. Nästan alla elever lyssnade bra och åt sin frukt under tiden.  

Avslutning: när tiden var inne så avslutade läraren sidan och klassen diskuterade lite kort om 

vad de läst i boken. Barnen åt upp sina frukter olika fort och efter att de blev klara fick de gå 

ut på rast. 

Frågor elever till läraren 4 

Frågor lärare till elever 15 

Ordförklaringar 4 

 

6.6.2. Observationstillfälle 2 Årskurs 1 

 

Inledning till högläsningstillfälle: i slutet av en lektion fick alla elever plocka ner materialet 

de hade på bänkarna. Eleverna fick sitta kvar vid bänkarna och läraren satt vid sin kateder och 

läste. Hon ställde frågan om någon kunde berätta vad som hänt från förra kapitlet och några 

elever räckte upp handen och berättade.  

Val av text: läraren läste en bok om Lasse Majas detektivbyrå. Hon kände att den är 

spännande och kan vara lite klurig när man ska försöka lista ut vem som är boven. Hon tyckte 

att de böckerna var lite extra roliga när man fick leka lite detektiv och man lärde känna 

karaktärerna snabbt om man läser fler av de böckerna. 
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Samspel lärare - elev: läraren gav eleverna ordet för att förklara vad som hände förra gången. 

Hon läste ett kapitel och frågade eleverna om de förstod två ord under läsningen. 

Samspel elev - lärare: eleverna svarade på frågorna från läraren men ställde inga egna frågor. 

En elev berättade i slutet att den också hade varit på en cirkus som boken handlade om. 

Avslutning: När kapitlet var klart så stängde läraren igen boken och barnen fick gå ut på rast 

och ta sin frukt.  

Frågor elever till läraren 0 

Frågor lärare till elever 2 

Ordförklaringar 2 

7. Diskussion 

 

Diskussionen utgår från resultatets fem delar: ”Högläsningens fördelar”, ”Val av böcker”, 

”Högläsningens svårigheter”, ”Föräldrakontakt” och ”Metoder för högläsning för att främja 

läsförståelse”. Litteraturen diskuteras tillsammans med resultatet från intervjuerna och 

observationerna. I "Diskussion" tas all fakta jag har fått fram i studien upp och vävs ihop. 

7.1. Högläsningens fördelar 

 

Samtliga lärare var överens om att högläsningen gav en lugn stund på dagen. Körling (2012) 

skriver att högläsningen ger en gemenskap i klassen och att eleverna känner sig delaktiga. 

Under intervjun säger Körling att alla elever kan känna sig delaktiga i högläsningen då 

högläsningen inte är krävande för varken elever eller lärare, det är inget prov och eleverna 

känner inte att de måste prestera något. De intervjuade lärarna upplever att högläsningen är en 

lugn stund och de arbetar mycket med öppna frågor som till exempel Varför tror ni han 

gjorde så? Under min VFU har jag varit på olika skolor och jag upplever att högläsningen tas 

emot väldigt positivt av eleverna, under observationerna hördes inga klagomål eller suckar. 

Eleverna gillar när någon läser för dem, menar Körling i sin bok (2012), de får en känsla av 

att den som läser tycker om dem.  
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Fox (2010) menar att det dagliga talet förbättras genom högläsningen, vilket lärarna var 

rörande överens om. Både skrift och talspråket förbättras vilket Körling också menar, då 

ordförrådet växer och eleverna får lättare att uttrycka sig. Fox (2010) menar också att 

allmänbildningen förbättras ju mer vi läser för barnen, något som lärarna också förklarade 

under intervjuerna, att igenkänningen av texten är viktig till exempel plats eller händelse. Ju 

mer allmänbildning barnen har, desto mer kan de känna igen sig i böckerna och i sig själva 

menar lärarna.  

All högläsning är bra, även den spontana högläsningen som det inte finns någon tanke bakom 

säger Körling. Som fler av de intervjuade lärarna berättade kan de ibland läsa för barnen utan 

någon tanke bakom det. En elev kanske kommer fram och ber läraren läsa, eller om det har 

varit stökigt en dag så kan lite lugn och ro behövas innan dagens avslut. Körling läste alltid i 

början på lektionen och det påverkade ordningen genom att alla elever ville komma i tid. Fox 

(2010) skriver om en förälder som frågade hur högläsningen går till, då ville hon svara "Jo, 

man tar en bra bok och ett barn och sedan sätter man sig ner och läser boken för barnet" (Fox 

2010, s 40). Högläsningen behöver ibland inte vara svårare än att bara läsa högt ur en bok. 

Björk och Liberg (2009) skriver att det är viktigt att avsätta en tid för högläsning så den inte 

bara inträffar när det är tid över. Detta hade samtliga lärare vid intervjuerna gjort och de hade 

alla högläsningsstunden vid fruktstunden. Lärarna menar att eleverna får rutin kring 

högläsningen och att de vet att de får höra ur boken varje dag. Vid observationerna hade båda 

klasserna en rutin inför högläsningen, eleverna visste var de skulle sitta och hur länge.  

7.2. Val av böcker 

 

Valet av högläsningsböcker var väldigt varierande men genomtänkt av lärarna som blev 

intervjuade. De flesta böcker hade valts medvetet till högläsningen. Fox (2010) menar att den 

vuxnes entusiasm spelar in, det gäller som högläsare att också vara intresserad av boken 

annars märker eleverna att man inte är det. Vilket lärarna också menade, om de läste med 

glädje och entusiasm så blev eleverna mer intresserade. Fox (2010) menar också att boken ska 

beröra eleverna och få dem att känna någonting som till exempel skratt eller sorg. Lärarna 

förklarade under intervjerna att boken måste vara anpassad efter just den klassen, då alla 

böcker inte passar alla klasser.  



29 
 

Lärarna var väldigt noga med att boken skulle ge eleverna något mer, böckerna valdes ofta 

efter något speciellt tema eller efter veckans ord, vilket en klass hade. Högläsningsboken hade 

oftast en större betydelse än bara underhållning under en mysig stund. Körling säger att hon 

väljer en bok som innehåller något hon vill berätta, något som är viktigt för klassen. En annan 

lärare valde endast böcker med mycket bilder för att boken skulle passa till hennes klass. En 

lärare valde en speciell författare när hon läste högt för att hon var inläst på hans böcker och 

kunde läsa med inlevelse. 

Körling (2012) skriver att hon högläser allt, det behöver inte vara en bok utan det kan vara 

matematiktal eller en liten faktatext bara. Meningen är att hon läser det högt, det kan ge 

eleverna mer förståelse till vilken text det än är. Körling (2012) menar också att hon oftast 

läser böcker som eleverna inte skulle klara själva att läsa. Det ger dem nya ord och begrepp, 

vilket också lärarna instämde i. En lärare sa under intervjun att hon gärna läste Astrid 

Lindgrens böcker för att den författaren hade ett bra ordförråd. 

Lärarna sa att eleverna ofta fick vara med och välja högläsningsbok, vilket överensstämmer 

med en av faktorerna som Fox (2010) menar spelar in för att ett barn ska tycka om en bok. 

När eleverna själva får välja en bok de är intresserade av för tillfället ökar chanserna att de ska 

tycka om boken. En av lärarna hade som strategi att ta fram tre böcker som eleverna fick rösta 

på. På det sättet kände sig eleverna delaktiga i valet, men det var fortfarande läraren som hade 

valt alla tre böckerna. Taube (2007) menar också att det finns böcker för alla barn, det gäller 

bara att hitta en med rätt innehåll och språkbruk som gör eleverna intresserade. 

7.3. Högläsningens svårigheter 

 

Jag har genom denna studie kommit fram till att det finns väldigt få svårigheter med 

högläsning. Det finns inga problem med själva högläsningen, men i de fall där högläsningen 

upplevs som negativt beror det på läraren eller eleven. Lärarna som intervjuats menade att det 

hänger på den som högläser, om boken läses monotont och tråkigt blir det inte intressant för 

eleverna och de tappar fokus. Svensson (2009) menar att mycket beror på läsaren för att 

innehållet i boken ska upplevas på rätt sätt av de som lyssnar. Det gäller att man som lärare 

läser igenom boken och vet vad den handlar om för att kunna läsa med inlevelse och få 

eleverna intresserade. Taube (2007) menar också att det måste ges mycket tid till läsning i 

klassrummet och att det är rätt bok. Eleverna ska inte känna sig kvävda och tvingas tycka det 
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är svårt att förstå, utan de ska tycka att det är roligt att lyssna och öka sin egen läslust (Taube 

2007). 

Svensson (2009) menar att det också hänger på den som lyssnar. Om eleverna är ointresserade 

och inte är koncentrerade på läsningen så får de ut mindre av den. Lärarna menar att det är 

svårt att veta vilken läsnivå boken ska ha för att få hela klassen intresserad. Ingen klass har 

elever som ligger på samma språkkunskapsnivå. En av lärarna förklarade under intervjun att 

om hon väljer en lätt bok så känner de elever som nästan kan läsa själva ingen utmaning och 

tappar fokus. Men om läraren väljer en svår bok förstår inte elever med andraspråk så bra och 

kan då sväva iväg med tankarna.  

Det är ofta faktorerna runt om som spelar in för att högläsningsstunden ska bli en så bra stund 

som möjligt för alla elever. Det är ett svårt uppdrag menar lärarna att få med alla elever i 

högläsningen och att välja en bok utifrån allas olika kunskapsnivåer. 

7.4. Föräldrakontakt 

 

Körling (2012) skriver att förälderns röst är den viktigaste. Därför bör lärarna betona vikten 

av att föräldrarna högläser för sitt barn hemma. Lärarna instämmer i detta och de försöker 

uppmuntra föräldrar till att läsa hemma. Föräldrarna har dock inget språkuppdrag som lärarna, 

menar Körling. Under intervjun menar hon att det inte är hemmet som skapar läsarna utan det 

är skolans uppdrag.  

Lärarna menar att de informerar föräldrar på föräldramöten och utvecklingssamtal om hur 

viktig högläsningen är, vilket Björk och Liberg (2009) också skriver om. Läraren bör 

presentera hur de gör i skolan med sin läsundervisning så att det inte blir några missförstånd 

för eleven. Ofta har föräldrar åsikter om lärarnas undervisning och hur de gör, då är kontakten 

mellan lärarna och föräldrarna viktig så att de inte tänker olika. Barnet kan få svårigheter om 

läraren har ett sätt i skolan och föräldrarna ett annat i hemmet, menar Björk och Liberg 

(2009). Taube (2007) skriver också att läraren ska vara försiktig med klagomål på eleven då 

man inte vet hur föräldrarnas förväntningar på eleven ser ut.  

Svensson (2009) menar att ju mer kontakt mellan föräldrar och lärare, desto mer kan eleven 

känna att de jobbar mot samma mål. Läraren får också genom föräldrakontakten veta hur 

elevens läsvanor ser ut hemma, menar Björk och Liberg (2009). Det är viktigt att föräldrarna 

vet hur de ska kunna stötta elevens läsundervisning. Lärarna som intervjuats sa också att de 
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frågar föräldrar om de läser hemma och i vissa fall berättar föräldrarna att barnet inte vill att 

de skall läsa. Då är kontakten viktig för att gemensamt kunna lösa problem och ge föräldrar 

och elev så mycket hjälp de kan få. För att uppmuntra föräldrarna till att vara engagerade i 

barnets läsning kunde lärarna till exempel ha en barnboksförfattare med på föräldramötet 

enligt Taube (2007), då får de tips och råd till böcker från en riktig författare som har kunskap 

om vilka böcker som ska läsas för barn. 

Föräldrarna har alltid varit barnens förebilder och även inom läsning. Svensson (2009) skriver 

att hemmiljön påverkar elevens intresse för läsning. Beroende på om föräldrarna äger mycket 

böcker och är flitiga läsare själva eller om de inte läser något alls påverkas elevens intresse för 

läsning. 

7.5. Metoder för högläsning i syfte att främja läsförståelse 

 

Två av lärarna som jag har intervjuat har flitigt använt sig av Widmarks (2014) program En 

läsande klass, med de fem karaktärerna som hjälp. Lärarna menar att de egentligen alltid har 

använt denna strategi men att de inte satt namn på det tidigare. Under mina observationer 

fanns inte karaktärerna med i klassrummet men jag upplevde att de använde sig av 

strategierna utan att benämna dem. "Spågumman" och "Cowboyen" användes ihop både före 

och efter själva högläsningen. "Detektiven" är den som förklarar ord vilket läraren var väldigt 

noga med, vid ena observationstillfället så förklarades åtta ord. Det skedde både när läraren 

stannade upp och frågade om ett ord och även när eleverna frågade efter förklaring av ett visst 

ord. "Reportern" dök också upp med lite mer öppna frågor som eleverna kunde svara på. 

Widmarks (2014) program och Lundberg Hahn, Lövbrand och Ulefors (2014) handledningar 

har liknande upplägg med färdiga lektioner. Göra förutsägelser, diskutera svåra ord och öppna 

frågor är något som finns i båda högläsningsprogrammen. Lärarna får mycket hjälp genom 

hela texter utifrån handledningarna och kan få ut det mesta ur högläsningsstunden. Skillnaden 

är att Widmark (2014) har karaktärer som kan användas i alla böcker vilket gör det lite 

smidigare än Lundberg Hahn, Lövbrand och Ulefors (2014) som är mer specificerade på de 

böcker som Lundberg Hahn skrivit. 

En läsande klass stämmer in på Kindles (2009) strategier om högläsning men vissa delar som 

att sätta ord på någonting som en bild visar finns inte med i En läsande klass. Lärare 3 

betonade att det var viktigt med bilder för att eleverna ska förstå ordets betydelse. Många 
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elever med svenska som andraspråk har inte det ordförråd som elever födda i Sverige har. 

Vanliga ord som keps eller skafferi som Lärare 2 pratar om under intervjun är inte så enkla att 

förstå om man inte har sett en bild på det. Alla har inte ett skafferi hemma och för att de ska 

förstå vad ordet betyder kan läraren visa en bild. 

Samtidigt är det viktigt menar lärarna, att de har inlevelse när de läser för sina elever, att de 

använder sitt kroppsspråk för att kunna förmedla texten till eleverna och väcka deras intresse. 

Kindle (2009) skriver om att ta hjälp av ljud och rörelse för att få texten till liv. Eleverna ska 

kunna se berättelsen i fantasin och bli meddragna i texten. Under ett observationstillfälle så 

läste läraren ur "Pinocchio" och gjorde rörelser från boken. När näsan växte så visade läraren 

det med handen och när någon kände sig förtvivlad så förvrängde läraren ansiktet till en sådan 

grimas. Läraren kan även använda kroppen till att peka och låta eleverna följa med ord för ord 

i boken, som Björk och Liberg (2009) skriver om. Då får eleverna både den skriftliga och 

muntliga versionen av ett ord.  
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8. Slutsats och vidare forskning 

 

Högläsning är en stor del i svenskämnet och är en tradition i skolan. De flesta lärare verkar 

använda sig av det och av de fem lärare som jag har intervjuat har alla läst minst en gång varje 

dag för sin klass. Fördelarna är många och högläsningen är så mycket mer än bara en skön 

stund på dagen. I studien har jag kommit fram till att högläsningen ger ett ökat ordförråd, 

bättre språkbruk, skriftspråk, talspråk och så vidare. Alla lärare har sitt sätt att högläsa på 

vilket ger stor variation för eleverna. Som lärare måste man tro på vad man gör och vad det 

kan ge eleverna.  

Körling (2012) skriver att högläsningens effekter inte kan mätas omedelbart. Det är svårt att 

se vinsterna med det på en gång, det är något som växer fram med tiden. Lärandet är 

långsiktigt och med högläsningen går det inte att pricka för några mål eller ha ett diagram 

över lärandet. Det är någonting lärare måste lita till och tro på. 

Högläsningen ger fördelar beroende på olika faktorer som visas i figuren nedan. Valet av 

texten spelar in beroende på vad läraren vill att eleverna ska höra. Vilken strategi som 

används beror på läraren och vad eleverna behöver träna på. Främst gemenskapen påverkar, 

högläsningsstunden ska samla klassen och ge eleverna något mer än kunskap. Delaktighet och 

gemenskap är viktigt för alla elever för att de ska känna sig trygga och uppleva skolan som en 

bra plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsförståelsestrategier 

Val av text Gemenskap 
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Hur ska man kunna forska vidare på det här? Det skulle vara intressant att forska om 

högläsningen förbättrar fördelarna som denna studie kommit fram till. Det är väldigt svårt att 

mäta och avgränsa högläsningens resultat eftersom eleverna arbetar med annat inom 

svenskämnet samtidigt. Det vore även intressant att forska på skillnaden mellan elever som 

har föräldrar som högläser och de föräldrar som inte läser alls. 
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10. Bilagor 

10.1. Intervjuguide 

 

1. Vilken ålder är du lärare för? 

2. Hur ofta högläser du för dina eleve? 

3. Har du någon högläsningsstrategi när du läser för eleverna? 

ex följdfråga: varför använder du dig av detta?  

4. Vad tycker du högläsningen kan ge eleverna?  

ex följdfråga: hur vet du det?  

5. Finns det nackdelar med högläsning?  

ex följdfråga: hur kan det arbetas bort? 

6. När läser du för eleverna, något speciellt sammanhang?  

ex följdfråga: hur påverkar det eleverna? 

7. Vad spelar in när du väljer en högläsningsbok?  

ex följdfråga: anpassar du boken efter din klass eller händelser i klassen? 

8. Hur anser du språkutvecklingen hänger ihop med högläsningen? 

ex följdfråga: hur viktig är boken i det syftet? 

Extrafrågor till Anne-Marie Körling:  

9. Du skriver mycket om högläsning hemma och föräldrarösten, hur viktig är lärarens röst då?  

ex följdfråga: påverkas gemenskapen något i klassen vid högläsningen? varför/varför inte? 

10. De elever som inte får den hjälpen med läsning hemifrån, hur ska läraren få med den 

eleven på samma grad som de elever som har hjälp hemma?  

ex. följdfråga: hur kan man som lärare påverka föräldrar som inte vill/har tid att hjälpa barnet? 

 



38 
 

10.2. Observationsprotokoll  

 

Inledning till högläsningsstunden: 

 

 

Val av text:  

 

 

Samspel lärare - elev:  

 

 

 

Samspel elev - lärare:  

 

 

Avslutning:  

 

 

 

Frågor elever till läraren:  

Frågor lärare till elever:  

Ordförklaringar:  

 


