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Syftet med studien är att undersöka och jämföra några elevers uppfattningar 
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1 Inledning 

När vi tänker tillbaka på tiden när vi gick i lågstadiet så minns vi 

högläsningsmomentet som en rolig och stimulerande aktivitet. Som elev samlades 

man vid stora mattan med sin frukt och när man blev äldre fick man tända ljus vid 

bänken. Läraren satt oftast längst fram i klassrummet och läste högt. Läraren tog sig 

tid och levde sig in i karaktärerna och den spännande handlingen. Vi minns hur detta 

fångade vår uppmärksamhet och man började fantisera fram bilder om bokens 

handling. Man var nu en karaktär i boken och man kunde för en sekund släppa 

världen som cirkulerade runt omkring en. När högläsningen sedan var slut var det 

ofta att klassen protesterade och ville att läraren skulle fortsätta läsa. 

          En annan verklighet som vi under vår praktik har fått möta ute i skolor är lärare 

som tar fram högläsningsboken den sista tiden innan rasten. Elever som suckar högt 

och utbrister att högläsning är tråkigt och onödigt. Lärare skyndar sig därför genom 

boken för att eleverna sitter otåligt på stolarna och har tankarna på annat håll.  

          Pinter (2006) poängterar vikten av att få lyssna till någon som berättar, hon 

menar att människor lär sig genom att lyssna och utvecklar också nya ordkunskaper. 

Författaren talar om att människor lär sig ca 1200 nya ord per år genom att lyssna på 

andra (s.22). Läsrörelsen och Junibacken rapport (2012) skriver att högläsning ligger 

till grund för elevers språk och läsutveckling. Rapporten förtydligar att elevers språk 

och läsutveckling även kan påverka elevers utveckling av läsförståelse.  

          Axelsson och Jönsson (2009) framhåller att högläsning i undervisningen även 

utvecklar elevernas kreativa förmåga och fantasi. De menar att elevers 

språkmedvetenhet stärks genom att de får lyssna på en vuxen som läser. Enligt 

Skolverket (2011) ska eleverna i undervisningen få möta och utveckla kunskaper om 

skönlitteratur. Mötet ska utveckla elevens språk, den egna identiteten samt skapa en 

förståelse för omvärlden. Men begreppet högläsning finns inte definierat i 

styrdokumenten. Lärare kan med andra ord tolka styrdokumenten utifrån sina egna 

perspektiv och synvinklar.  Detta kan vidare bidra till att syftet med högläsning kan 

ses på olika sätt, beroende på vem som undervisar.  
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1.1 Problemområde och syfte 

Det är oklart om några elever i utvalda skolor är medvetna om 

högläsningsmomentets syfte. Anammar några grundskolelärare momentet 

högläsning som en tid för inlärning eller används det som tidsfördriv?  

          Vårt syfte med studien är att undersöka och jämföra elevernas och 

grundskolelärares uppfattningar och inställningar till högläsning. Det är såldes 

intressant att även undersöka vad några grundskolelärare anser att syftet med 

högläsningsmomentet är? Detta tycker vi är angeläget för att kunna skapa en 

uppfattning om elevernas medvetenhet om högläsningens syfte i undervisningen. 

1.2 Forskningsfrågor 

 Vilket syfte har några grundskolelärare med högläsning? 

 Vilka uppfattningar har några elever om högläsning? 

 Vilka likheter och skillnader synliggörs mellan elevernas uppfattningar och 

grundskolelärarnas syfte av högläsning?  

1.3 Uppsatsens disposition  

Kapitel 1 presenterar en inledning om studiens syfte, problemområde samt 

forskningsfrågorna. Kapitel 2 beskriver bakgrunden till arbetet där behandlas 

områden som begreppsdefinitioner, kopplingar till styrdokument samt en 

redogörelse för den relevanta bakgrundslitteratur som är aktuell för området. I 

kapitel 3 presenteras ett teoretiskt perspektiv som utgör en grund för 

diskussionen. Kapitel 4 berör de aktuella metoderna med avsnitt som urval, 

metodval, genomförande samt databearbetningsmetod. I kapitel 4 presenteras 

de etiska övervägandena och begreppen tillförlitlighet och giltighet som ligger 

till grund för hela arbetet. Kapitel 5 presenterar studiens resultat och analys. I 

kapitel 6 framförs diskussioner av resultatet utifrån den teoretiska bakgrunden. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att presentera relevanta definitioner som används genom hela 

arbetets gång. Kapitlet tar upp relevanta kopplingar till den aktuella läroplanen samt 

presenterar tidigare forskning inom området högläsning.  

2.1 Definitioner 

Barnlitteratur – böcker som är publicerade för barn från åldrarna 1–15. 

Elever-  Fokuserar i vårt arbete på barn som går i årskurs två. Barnen kan vara i olika 

åldrar beroende på när de är födda på året men är generellt mellan 7–9 år. 

Grundskolelärare– en benämning på lärare som undervisar i årskurserna 1–3 i 

grundskolan. 

Högläsning – en skönlitterär text som någon läser högt för närvarande åhörare. Det 

kan inkludera grundskolelärare som läser högt för gruppen men även elever som 

läser högt för sina klasskamrater. Detta kan även ske i mindre grupper eller framför 

en hel klass eller om klassen läser gemensamt (exempelvis att grundskoleläraren och 

eleverna läser i kör).  

Styrdokument- Ett samlat begrepp av aktuella läroplaner, skollagar och kursplaner 

som ligger till grund för hur grundskolelärare planerar och genomför sin 

undervisning.  

Syfte- en fokusering i läroplanen som beskriver ett ämnens mål som grundskolelärare 

ska sträva efter att eleverna uppnår. 

Uppfattningar- i denna studie fokuserar begreppet uppfattningar på elevernas 

föreställningar, lärdomar, tankar, intressen och intryck av momentet högläsning. 

2.2 Högläsning i läroplanen 

Enligt Skolverket (2011) syftar ”undervisningen i ämnet svenska till att eleverna 

utvecklar kunskaper i och om det svenska språket ” (s.222) Undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Samtidigt som eleverna ska möta 

olika typer av texter och därav ges förutsättningarna att utveckla det enskilda språket 



 4 

ska eleverna utveckla den egna identiteten samt skapa en förståelse för omvärlden. 

Skolverket nämner dock inte konkreta exempel på hur läraren i undervisningen ska 

uppnå dessa mål.   

          I det centrala innehållet under rubriken Tala, lyssna och samtala står det 

följande, som beaktas som aktuellt för högläsningsmomentet. 

 ”Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.” (s.222) 

 Berättande i olika kulturer, under olika tider för skilda syften.” (s.222) 

I det centrala innehållet i svenska för årskurs 1–3 under rubriken Berättande 

texter och sakprosatexter så står det även att eleverna ska utveckla kunskaper om 

följande områden som är aktuella för momentet högläsning. 

 ”Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar 

av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, 

lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser 

människors upplevelser och erfarenheter” (s.222) 

 ”Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text 

kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar.” (s.222)  

 ”Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.” (s.222) 

          Enligt Skolverket (2011) ”är språket människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin 

identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker” (s.222) Trots detta benämns inte momentet högläsning i dagens 

styrdokument. 

 

2.3 Berättandets utveckling 

Innan människor kunde skriva och läsa fanns det en berättandetradition. Den 

innebar att människor från framförallt de lägre samhällsklasserna samlades och 

berättade sagor och historier för varandra. Både vuxna och barn lyssnade till dessa 
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sagor som idag kallas för folksagor (Boglind och Nordenstam 2015). Folksagorna 

hade sitt ursprung i den verklighet som människorna befann sig i men hade ofta 

moraliska och uppfostringsetiska syften, vilket innebar att handlingen ibland kunde 

vara riktigt hemsk. Folksagorna kunde till exempel ha inslag av övernaturliga 

fenomen som exempelvis troll, spöken och häxor.  Om ett barn då, inte respekterade 

sina föräldrar så kunde föräldrarna hota med att barnet skulle bli hämtat av ett troll. 

Troll beskrev som hemska varelser som gärna åt upp människobarn om de fick tag i 

något. Folksagorna spreds runt om i världen och sagornas verklighetsanknytning 

bidrog till att människor uppfattade innehållet i sagorna som en verklighet vilket 

fångade människors intresse och engagemang (Boglind och Nordenstam 2015). 

          Boglind och Nordenstam (2015) förklarar vidare om utvecklingen av 

boktryckarkonsten som innebar att folksagor samlades in, skrevs ned samt trycktes 

upp och blev tillgängligt. I takt med att människor även blev läskunniga så 

utvecklades böckernas status och människor märkte att sagor var en genre som både 

vuxna och barn samlades kring. Utifrån detta utvecklades det muntliga berättandet 

till dagens högläsningskultur och idag är högläsning av skönlitteratur en vardaglig 

aktivitet i skolundervisningen (Boglind och Nordenstam 2015). 

2.4 Högläsningens fostranssyfte 

Fox (2003) skriver om vikten av att läsa högt för barn redan i tidig ålder, detta för att 

öva på sin koncentrationsförmåga och även utveckla sin förmåga att kunna fokusera. 

Det handlar om att som grundskolelärare skapa en vana hos eleverna att sitta stilla 

och lyssna. Om eleverna har lärt sig att vara goda lyssnare så skapas automatiskt en 

lust till att fortsätta lyssna när grundskoleläraren läser (Fox, 2003). Lindberg (2011) 

instämmer med Fox (2003) som påpekar att momentet högläsning övar elevernas 

förmågor i att lyssna på information samt vara uppmärksam på ord och handling i 

olika texter. Lindberg (2011) förtydligar därav att högläsningen kan ha ett 

fostranssyfte då eleverna utvecklar egenskaper som uppmärksamhet och lyhördhet. 

          Probst (1992) beskriver vikten av högläsning och förtydligar att läsning av 

skönlitteratur i dagens undervisning är en viktig del i den mänskliga 

utvecklingsprocessen. Genom att eleverna får lyssna på och läsa litteratur utvecklar 

de kunskaper: om sig själv, om andra, om människliga sammanhang och 

meningsskapande processer. (Probst, 1992) Kunskaper om sig beskriver Probst 

(1992) att de utvecklar när de själva kan reflektera kring högläsningsaktiviteten och 
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litteraturen. Reflektionen kan vara fokuserade kring elevens egna liv och erfarenheter 

i förhållande till litteraturen. Litteraturen kan även verka som tankeställare över 

andra människors liv. Den kunskapen mynnar ut i vetskapen kring att alla elever i ett 

klassrum är olika vilket kan medföra att eleverna upplever litteraturen på olika sätt. 

Kunskaper om mänskliga sammanhang är också angeläget då eleverna genom 

högläsningen kommer i kontakt med olika karaktärer och deras känslor samt tankar. 

Enligt Probst (1992) bidrar detta med en utvecklingsprocess då eleverna får reflektera 

över hur människor i samhället är olika men att alla behövs för att ett samhälle ska 

fungera. Meningsskapande processer sker när elever kan reflektera över handlingar 

och dess verkan och hur de är delaktiga i något större. (Probst,1992) 

2.5 Högläsning som kunskapsutvecklare 

Reichenberg och Lundberg (2011) skriver om högläsning som kunskapsutvecklare. 

De menar att det inte bara handlar om en mysig stund för eleverna utan att 

högläsningen bidrar till utvecklingen av kunskap. Reichenberg och Lundberg (2011) 

fortsätter med att berätta att redan i spädbarnsålder kommer många barn i kontakt 

med böcker när de med föräldrar kan sitta och bläddra i dem. Detta beskrivs utveckla 

barnens förståelse av ordningsföljd och även för hur berättelser kan vara 

konstruerade. Genom att presentera böcker för barn redan i tidig ålder kan det hjälpa 

dem att utveckla sitt ordförråd då de lyssnar på ord och får dem förklarade för sig om 

dem är svåra att förstå, men det kan även hjälpa barnen att förstå hur vissa ord är 

uppbyggda (Reichenberg & Lundberg, 2011).  Pinter (2006) påstår även hon att 

ordförrådet utvecklas under möten med litteratur till exempel vid momentet 

högläsning. Författaren ger som exempel att eleverna lär sig ca 1200 nya ord per år 

genom att lyssna och utvecklar därmed förmågan att använda nya ord i olika 

sammanhang.  

          Dahlgren (2006) anser likt Reichenberg och Lundberg (2011) att om barn i tidig 

ålder får möta olika typer av texter, ord och skriftbilder på samma sätt som när de lär 

sig tala blir även det ett vanligt sätt att kommunicera på. Dahlgren (2006) fortsätter 

med att skriva om högläsningens påverkan och uttrycker sig om att barn genom 

mötet med olika typer av texter utvecklar kunskaper om ord och bokstäver , det kan 

öka medvetenheten kring texters uppbyggnad samt att texter kan nå andra 

människor. Högläsningen hjälper eleverna att utveckla en förståelse för att man med 

stöd från det skrivna ordet kan framföra något och återberätta vad som hänt. 
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(Dahlgren 2006) 

          Taube (2007) talar om hur viktigt det är att grundskoleläraren arbetar med 

högläsning då det beskrivs utveckla elevernas språkmedvetenhet. Om 

grundskoleläraren aktivt arbetar med ord i de olika texterna eleverna möter samt 

dagligen läser högt så utvecklas elevernas läsförståelse, ordförråd och fonologiska 

medvetenhet. Axelsson och Jönsson (2009) förklarar i likhet med Taube (2007) att 

högläsning ger positiva effekter på elevernas språkmedvetenhet men förtydligar att 

det är en komplex arbetsmetod. Grundskolelärarna bör ha en noggrant planerad 

arbetsplan där de använder sig av olika strategier i undervisningen. Exempelvis kan 

grundskolelärarna lyfta svåra ord tillsammans med eleverna för att sedan diskutera 

dess betydelse i bokens sammanhang. 

2.6 Högläsning som en källa till motivation 

Chou, Cheng och Cheng (2016) är forskare som har undersökt hur högläsningen 

påverkar elevers läslust och motivation. Gemensamt formade Chou, Cheng och Cheng 

(2016) ett högläsningsprojekt i Taiwan där de skulle undersöka hur högläsningen i 

undervisningen påverkade elevers läsutveckling samt lärande. Projektet var utformat 

ifrån momentet högläsning och bestod av aktiviteter som till exempel daglig 

högläsning under en bestämd tid, god tillgång till litteratur i klassrummet, 

diskussioner som hade sin grund i gruppens utformning samt att 

högläsningslitteratur lånades tillsammans med både lärare och elever. Resultatet som 

forskarna presenterade visar att dessa aktiviteter hade en positiv påverkan på 

elevernas motivation och läslust. Att högläsningsmomentet var en central 

utgångspunkt i undervisningen resulterade i att eleverna till en större del kände sig 

mer engagerade och involverande i litteraturen samt i högläsningsmomentet. 

          Hasselbaum (2006) instämmer med Chou, Cheng och Cheng (2016) som 

berättar att aktiviteten högläsning kan engagera och motivera eleverna samt utveckla 

ett intresse för böcker. Hasselbaum (2006) påstår att intresset för böcker bidrar till 

att eleverna vill läsa mer och då har en glädje samt ett intresse till att fortsätta läsa. 

Att läsa litteratur beskriver författaren som en viktig del i elevernas utveckling, då de 

utvecklar kunskaper om texters uppbyggnad, meningsbyggnad samt utvecklar 

kunskaper om nya ord. 
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2.7 Högläsning som en tid för avkoppling 

Hasselbaum (2006) anser att högläsning kan ha en lugnande, avstressande och 

avkopplande effekt på eleverna. Hasselbaum (2006) menar att om alla elever känner 

sig lugna och avslappnade tillsammans med högläsningsmomentet så skapas en 

gemenskap som verkar stärkande för gruppen. Den gemensamma läsupplevelsen kan 

vara en utgångspunkt som skapar sammanhållning i klassrummet. Högläsningen i 

undervisningen kan alltså stärka en klass sammanhållning, vilket kan innebära att 

gruppdynamiken i klassrummet kan fungera bättre (Hasselbaum, 2016). Jönsson 

(2007) beskriver begreppet läsargemenskap som anses aktuellt i detta sammanhang. 

Läsargemenskap syftar i detta fallet till att högläsningen blir en utgångspunkt för en 

gemenskap. Gemenskapen skapas utifrån högläsningsbokens innehåll och att 

samtliga elever lyssnar och är delaktiga i läsningen, oberoende av den enskilda 

individens läsförmåga. Jönsson (2007) framhåller även att grundskolelärararen 

utifrån läsargemenskapen kan välja litteratur baserat på den nivå som gruppen med 

elever befinner sig på. Då samtliga elever är delaktiga kan de olika texterna väcka nya 

tankar, diskussioner och idéer i klassrummet, vilket gynnar elevernas 

reflektionsförmåga (Jönsson, 2007).  

          Enligt Jönsson (2007) finns det fler fördelar med att högläsningen verkar som 

en gemenskap.  Den gemensamma upplevelsen av en text kan stimulera elevernas 

fantasi och inlevelseförmåga. Högläsningens syfte verkar då som socialt- och 

kunskapsstärkande, då grundskolelärarna förmedlar nya världar, erfarenheter och 

tankar till eleverna. Författaren beskriver förmedlingen som en viktig del i att 

stimulera elevernas fantasi och få dem att skapa inre bilder av texten innehåll. Säljö 

(2014) berättar om det sociokulturella perspektivet som Lev Vygotskij är förordade. 

Det sociokulturella perspektivet handlar om att lära av och om varandra, att lärandet 

har sin utgångspunkt i interaktionen med andra. Säljö (2014) skriver likt Jönsson 

(2007) om att gemensamma upplevelser stärker elevernas kreativitet och förmågan 

att samarbeta.  
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3 Teori 

Valet av teori motiverar vi genom våra forskningsfrågor, då fokusering i vårt arbete 

vill belysa lärares syfte med högläsning samt elevers uppfattningar, så anser vi att 

barnperspektivet respektive barnets perspektiv är två synvinklar som är aktuella. 

Barns perspektiv visar på elevernas egen syn och uppfattningar av högläsning. 

Barnperspektivet speglar i vår studie grundskoleläraren, alltså den vuxnes syfte och 

syn på högläsning. Vårt resultat kommer utifrån teorierna att diskuteras med 

bakgrunden och jämföras i kapitlet diskussion. 

3.1 Barns perspektiv 

Enligt Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) har begreppet barns 

perspektiv en fokusering på att förstå ett barns tankar, känslor och handlingar. 

Författarna förtydligar att det handlar om att ge barnen fria händer att förklara och 

visa sina tankar, känslor och aktuella händelser. Halldén (2013) beskriver att barns 

perspektiv har en utgångspunkt i barnet själv och barns åsikter och faktiska uttryck. 

Lundgren (2007) anser även att barns perspektiv beaktas när en vuxen ser världen 

utifrån barnens ögon och behandlar deras åsikter och förmågor genom att ta dem på 

allvar.  

          Sommer et.al (2011) skriver om hur den svenska läroplanen har mål angående 

barns delaktighet och menar därmed att det förutsätter att de vuxna inom 

skolverksamheten alltid ska ta hänsyn till barns perspektiv. Författarna förklarar att 

de som arbetar i skolverksamheten i Sverige tar för givet att alla barn kan uttrycka sig 

själva och att det är en självklarhet att alla barn blir lyssnade på. Sommer et.al (2011) 

förklarar att barns perspektiv som enklast kan tas hänsyn till när barn synliggörs som 

just vad de är: -barn. De anser att vuxna ofta ser barn som är på väg att bli vuxna och 

menar att det då blir ett hinder att träda in och se situationer ur barns perspektiv. Det 

är när man ser barn som just barn, som möjligheten att göra entré i deras livsvärld 

träder fram. Ett barns perspektiv kan tas hänsyn till i skolverksamheterna genom att 

t.ex. diskutera med eleverna, lyssna på elevernas åsikter samt att kunna kompromissa 

med dem. (Sommer et.al, 2011). 
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3.2 Barnperspektiv 

Barnperspektivet är ett vanligt begrepp som förekommer i aktuella styrdokument och 

i politiska debatter. Halldén (2013) menar att begreppet vuxit fram utifrån Sveriges 

undertecknade av barnkonventionen, vilket medförde att barnens rättigheter 

framhölls och prioriterades. Idag finns barnombudsmän som ser till att barns 

rättigheter belyses i skolverksamheterna.  

          Halldén (2013) förklarar att barnperspektivet innebär att lyssna in och återge 

barnens perspektiv på olika händelser och situationer. Det kan handla om 

diskussioner kring vilken plats barn ges i vårt samhälle. Johansson (2003) förklarar 

barnperspektiv som ett synsätt för vuxna, att se och tolka barn. Det kan handla om 

hur grundskolelärare hanterar elevers erfarenheter, hur de kommunicerar med 

eleverna genom sättet att tala till och om dem samt hur eleverna inkluderas i sin egen 

utveckling. Lundgren (2007) menar att genom barnperspektivet företräder en vuxen 

barnen och översätter innebörden av vad de tycker och tänker till generella åsikter. 
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4 Metod 

Detta kapitel kommer att inledas med en presentation av det urval som använts i 

studien. Vidare presenteras metodval samt en beskrivning av genomförandet och hur 

data samlades in och bearbetades. Avslutningsvis beskrivs de forskningsetiska 

övervägandena och ett resonemang om begreppen giltighet och tillförlitlighet 

framföras.  

4.1 Urval 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra vad fyra grundskolelärare i årskurs 2 

har för syfte med högläsning i förhållande till elevernas uppfattningar och 

inställningar till högläsningsmomentet. Denna studie baseras på en kvalitativ ansats 

och det är angeläget att genom detta se tendenser på några grundskolelärares syfte i 

jämförelse med elevernas uppfattningar. Undersökningen genomfördes på fyra olika 

skolor i olika kommuner, med totalt fyra grundskolelärare i årskurs 2. Fyra elever 

från varje klass valdes även ut för att genomföra vår intervju. 

          Denna undersökningsgrupp består av fyra grundskolelärare där alla är 

utbildade grundskolelärare med olika lång yrkeserfarenhet. Grundskolelärarna valdes 

ut av bekvämlighetsskäl och tillgänglighetsskäl då intervjuerna skedde med kort 

varsel. De fyra grundskolelärarna är personer vi tidigare haft kontakt med vilket 

gjorde att fokuset kunde ligga på undersökningsmetoderna och inte på att lära känna 

varandra eller att lägga ner tid på att skapa ett naturligt och avslappnat klimat, det 

fanns redan där.  

4.2 Metodval 

Föreliggande studie baseras på två olika metoder, intervjuer och observationer. 

Utifrån syfte och forskningsfrågor motiverar vi metodvalen relevant i studien. Genom 

att genomföra intervjuer får vi ta del av respondenternas tankar och erfarenheter på 

ett djupare plan samtidigt som observationer synliggör den praktiska verksamheten 

som den är aktuell för eleverna. De två metodvalen menar vi därav kompletterar 

varandra. 
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4.2.1 Intervju 

Då denna studie är kvalitativ, alltså riktad mot den intervjuades tankar och 

erfarenheter som ståndpunkt, valde vi att göra semisstrukturerade intervjuer. Detta 

innebär att den som blir intervjuad får frågor utifrån redan bestämda teman eller 

frågor som ska beröras, men att det finns en frihet för respondenterna att utforma 

svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2015). Då kvalitativ forskning har fokus på att 

undersöka verkligheten och hur den uppfattas av människor i den så passar 

semistrukturerade intervjuer bäst till denna studie. Vi valde detta arbetssätt för att få 

så genuina och personliga svar som möjligt. Det är även något som Bryman (2015) 

framhåller, att kvalitativa intervjuer ofta ger fylligare och mer detaljerade svar. 

          Semistrukturerade intervjuer hjälper även till för att skapa ett tryggt och gott 

klimat. Den som blir intervjuad känner sig inte utpekad då hen får tala förhållandevis 

fritt utifrån de frågorna som ställs och det blir mer som en diskussion än raka frågor 

som kräver raka svar (Bryman, 2015).  Ett tryggt och gott klimat anser vi vara extra 

viktigt då intervjuerna sker enskilt med fyra grundskolelärare och i grupper om fyra 

med eleverna.  

4.2.2 Observation 

För att göra vår studie så tillförlitlig som möjligt valde vi att inte bara att intervjua 

utan även att observera för att synliggöra verksamheten som eleverna upplever kring 

högläsning. När en studie endast baseras på intervjuer är det inte alltid tillräckligt för 

att resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt.  Den som intervjuas svarar ofta utifrån 

hens eget sätt att se på frågan vilket gör det svårt att veta om det verkligen ser lika ut i 

praktiken (Bryman, 2015). Bryman (2015) förklarar att observationer bygger på 

iakttagelser vilket passar bra vid klassrumsforskning.  

          I denna studie är syftet med observationerna och intervjuerna att de ska 

komplettera varandra för att synliggöra likheter och skillnader på diskussion och 

verklighet. Det som är viktigt för oss under dessa observationer är att se eleverna och 

deras uttryck, känslor och interaktioner vid högläsningsmomentet för att skapa oss 

en tydlig bild av hur högläsningen och dess aktivitet uppfattas av dem.   
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4.3 Genomförande 

Fyra grundskolelärare i årskurs 2 och fyra elever från varje grundskolelärares klass 

valdes ut för intervjuer. Missivbrev (se bilaga 1 och 2) med tillhörande beskrivning av 

denna studie skickades ut för godkännande av intervjuerna till både 

grundskolelärarna och till vårdnadshavare för eleverna. Godkännande skedde genom 

en underskrift på missivbrevet (se bilaga 1 och 2). 

          Grundskolelärarna fick förslag av oss på tider för intervjuerna samt 

observationerna och de fick därefter välja vilken tidpunkt som passade dem bäst. De 

fyra grundskolelärarna fick även välja plats för att både grundskolelärarna och 

eleverna skulle vara trygga och för att vi ville skapa en känsla av ett 

diskussionsvänligt klimat där ingen kände sig utpekad.  

          Inledningsvis genomfördes intervjuer enskilt med de fyra grundskolelärarna i ca 

30 minuter var, då vi spelade in intervjun. Varje grundskolelärare fick svara på ett 

antal förbestämda intervjufrågor (se bilaga 3) rörande högläsning, dess syfte, 

upplägget av högläsningsmomentet samt hur de trodde att eleverna uppfattade 

högläsningen. Därefter genomfördes intervjuer med eleverna. Varje grundskolelärare 

hade valt ut fyra elever som ville samt hade fått godkännande i att delta i en 

gruppintervju. Även eleverna fick besvara intervjufrågor (se bilaga 3) gällande 

högläsning så som deras uppfattningar, inställningar samt vad de tycker att de lär sig 

av högläsning. Alla intervjufrågor som vi ställde till både grundskolelärarna och 

eleverna kopplade vi till vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

          När intervjuerna var avklarade genomfördes en kortare observation i varje klass 

under högläsningsmomentet med avseende på att vi skulle kunna skapa oss en 

uppfattning om ifall elevernas uttryck, känslor och inställningar stämde överens med 

de svar vi fått under intervjuerna. Vi båda valde att delta under intervjuerna och 

observationerna just för att den ena kan höra, uppfatta eller tolka svaren på ett sätt 

medan den andra kan få ett helt annat intryck eller nya perspektiv på tillfället. Alla 

intervjuer och även observationer spelades in för att vi enklare skulle kunna 

transkribera våra data. Under observationerna utgick vi båda även från ett 

observationsschema (se bilaga 4) som hjälpte oss fokusera på de frågor som var 

aktuella för studien exempelvis hur grundskoleläraren inledde högläsningsmomentet 

samt hur eleverna uttryckte sig under momentet.  
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4.4 Databearbetningsmetod 

Bryman (2015) tar upp svårigheterna med att transkribera data utifrån kvalitativa 

metoder då det tenderar att bli mycket insamlad data. Vi valde att vara noggranna 

och selektiva när det kom till vilka data som vi ansåg var relevant för vår studie. Då vi 

spelade in både intervjuer och observationer har det varit relativt enkelt att minnas 

och att få ner det viktigaste för vårt resultat. Observationsschemat bidrog också med 

intressanta synvinklar då vi båda antecknat och synliggjort olika situationer i 

klassrummet. Vi har lyssnat på ljudupptagningarna av både intervjuer samt 

observationer ett flertal gånger och sedan antecknat det vi ansåg var det mest 

relevanta. Sedan har vi diskuterat med varandra om det antecknade då det är lätt att 

vi har olika tolkningar av våra insamlade data. Då syftet med studien är att jämföra 

grundskolelärarnas syfte med högläsning med elevernas uppfattningar var det just 

den jämförelsen som tog längst tid att analysera. Under bearbetningen av materialet 

hade vi fokus på att hitta tydliga likheter och skillnader mellan grundskolelärarna och 

eleverna för att i resultatet kunna diskutera, argumentera och jämföra det.  

          Under transkriberingen av observationerna har det varit viktigt att vi har 

samtalat och diskuterat med varandra då vi har sett vissa saker ur olika synvinklar. Vi 

anser att det var till studiens fördel att vi båda två deltog i alla observationer då det 

kan vara svårt att ensam hinna se allt som sker runt om i klassrummet. Vi var särskilt 

ute efter att observera de uttryck och känslor som uppstod vid högläsningsmomentet. 

Det var då enklare att vi var två personer som iakttog alla händelser.  

          Under intervjuerna skedde det diskussioner där vissa mindre relevanta ämnen 

kunde tas upp, framförallt med eleverna där vi hade ett öppet samtalsklimat. Detta 

gjorde att det blev svårt att plocka ur de mest relevanta delarna från intervjuerna då 

samtalsämnena varit intressanta men inte relevanta för studiens syfte. För att 

effektivare transkribera våra insamlade data fokuserade vi på att koppla till 

forskningsfrågor och nyckelbegrepp. Vi ansåg att det blev enklare för oss när syftet 

med studien var utgångspunkten under bearbetningen. Utifrån den transkribering vi 

gjort och utifrån den empiri vi samlat in, har vi sedan utformat kategorier som är 

angelägna att diskutera i studien. 
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4.5 Etiska överväganden 

Vi har valt kvalitativa intervjuer och observationer som metoder och har därefter fått 

ta hänsyn till etiska överväganden för att skydda informanter och andra som kan 

beröras av denna undersökning. Dessa etiska överväganden informerades de utvalda 

informanterna om i det missivbrev (se bilaga 1 och 2) som skickades ut innan 

intervjuerna och observationerna skedde. 

          I denna studie har vi haft fyra forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet 

(2011) i åtanke: Informationskravet, där vi informerade deltagarna om sin roll i 

studien och att det är frivilligt att delta samt att de när som helst kan välja att avbryta 

intervjun. Samtyckeskravet har vi tagit hänsyn till genom att alla deltagare, 

vårdnadshavare och grundskolelärare givit sitt samtycke genom en underskrift så vi 

kunnat säkerställa att alla hade läst och tagit del av de etiska övervägandena. 

Grundskolelärarna valde sedan ut elever som själva ville delta i studien och därmed 

gavs deras samtycke muntligt. De som deltog i studien har full anonymitet och varken 

namn på verksamheten eller de medverkande nämns i undersökningen, detta för att 

ta hänsyn till konfidentialitetskravet. Det sista övervägandet som vi haft i åtanke för 

denna studie är nyttjandekravet. Detta etiska övervägande handlar om att informera 

deltagarna om användningen av studien, vem/vilka som kommer att läsa den och att 

den endast skrivs i forskningssyfte. 

4.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Vi valde att använda oss av två olika metoder i denna undersökning, just för att stärka 

de två begreppen giltighet och tillförlitlighet. Dessa två begrepp är viktiga att ta 

hänsyn till för att studien ska bli så trovärdig som möjligt. Om vi endast hade använt 

oss av intervjuer hade resultatet varit något som endast berättats av våra informanter 

under intervjuerna men genom att vi även valde observation, kan vi styrka det som 

berättats eller argumentera för det sagda genom det som synliggjordes. Detta gör vår 

studie mer trovärdig.  

          De två begreppen giltighet och tillförlitlighet, akademiskt nämnda som 

reliabilitet och validitet, har olika innebörd. Bryman (2015) förklarar att begreppen 

även har olika innebörd om det handlar om en kvantitativ studie eller en kvalitativ 

studie. I detta fall är det en kvalitativ studie och reliabilitet handlar då om hur data 

har samlats in och på vilka sätt den har bearbetats. Validitet visar istället om studien 
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mäter det som faktiskt ska mätas. Detta synliggör vi genom att ständigt återkoppla till 

vårt syfte, vår problemformulering och våra forskningsfrågor (Bryman, 2015).  

          Studien är också markant liten, vilket medför att det kan bli svårt att dra några 

generella slutsatser. Men vi anser att dess relevans trots allt kan visa på viktiga 

iakttagelser som har gjort under denna studie. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår studie. Resultatet har kategoriserats 

utefter den data som samlats in under intervjuer och observationer. Kategoriseringen 

synliggörs genom olika rubriker som används för att lättare presentera studiens 

resultat. Informanternas identitet kommer att förbli anonyma genom att vi givit dem 

fiktiva namn som grundskolelärare A, grundskolelärare B, grundskolelärare, C och 

grundskolelärare D. Elevernas identiteter kommer också att förbli anonyma och 

kommer därav anges utifrån deras lärare. Så de fiktiva namnen kommer därav bli 

elever i klass A, elever i klass B, elever i klass C samt elever i klass D. 

5.1 Vad anser grundskolelärare att syftet med högläsning är? 

Beroende på vilken typ av högläsning som grundskolelärarna använder i sin 

undervisning får momentet högläsning olika syften. Samtliga grundskolelärare 

motiverar syftet med högläsning genom att hänvisa till Skolverkets (2011) centrala 

innehåll i svenska. 

5.1.1 Hur ser högläsningsmomentet ut? 

Under en intervju med grundskolelärare B framkommer det att hen aktivt använder 

sig av högläsning i sin undervisning. Observationen visade att grundskolelärare B 

använder sig av ”En läsande klass” som utgångspunkt i sin högläsning. 

Grundskoleläraren läser tillsammans med eleverna olika texter och lever sig in i 

karaktärerna i ”läsfixarna”. ”Läsfixarna” är ett begrepp som ska förklara lässtrategier 

för eleverna och kan beskrivas som mentala verktyg för en ökad förståelse av en text. 

”Läsfixarna” är olika karaktärer som har olika syften i förhållande till texten. I ett 

exempel från observation framhålls karaktären ”spågumman” vilket innebär att 

eleverna utifrån ett kapitels rubrik ska spå in i framtiden och reflektera över vad 

kapitlet kan ha för handling. ”En läsande klass ger eleverna verktyg att på egen 

hand sedan kunna läsa, reflektera och sedan förstå olika texter” (Grundskolelärare 

B). Grundskolelärare B beskriver även att hen har en så kallad ”avslutningsläsning” 

d.v.s. en läsargemenskap med avslappningsövningar, där hen vid slutet av dagen 

samlar alla elever vid stora mattan. Eleverna får där massera varandra och äta frukt 

medan hen läser högt. 

          Grundskolelärare C berättar under intervjun att hen just nu läser en bok som 
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heter Sonja och Julen. Den aktuella högläsningsboken har små bilder på vissa sidor 

och grundskolelärare C berättar att hen visar upp dessa för eleverna, för att de ska 

enklare ska kunna utveckla sin fantasi och skapa inre bilder om det hörda. 

Observationen synliggör att grundskolelärare C även går igenom svåra ord med 

eleverna utifrån de böcker hen läser högt. 

          Under observationen visas det att grundskolelärare D samlar alla elever vid den 

stora mattan och de får massera varandra samtidigt som grundskolelärare D läser 

olika texter högt. Eleverna måste träna sin koncentration för varje text beskrivs ha 

spännande inslag och kan avslutas plötsligt. Grundskolelärare D berättar att eleverna 

sedan får fortsätta med en avslutning av berättelsen tillsammans. Detta gör eleverna 

koncentrerade och delaktiga i högläsningsmomentet menar grundskolelärare D.  

Efter det så diskuterar eleverna textens innehåll utifrån frågor grundskolelärare D 

hade förberett.   

          Under intervjun med grundskolelärare A så framkom de att klassen för tillfället 

inte har någon högläsningsbok som grundskolelärararen själv läser högt för eleverna. 

Grundskolelärare A beskriver att högläsningen ”tyvärr har blivit lidande av andra 

moment i undervisningen som har prioriterats högre” (Grundskolelärare A). Istället 

presenteras ABC-klubbens bokserie Diamantjakten som aktuell högläsningsbok som 

eleverna fått läsa högt i klassrummet. Utgångspunkten i momentet högläsning utgår 

ifrån att det är eleverna som läser högt för grundskoleläraren och klasskamraterna. 

Grundskolelärare A berättar dock att eleverna ofta får lyssna på ljudböcker.  

5.1.2 Grundskolelärarnas syfte med högläsning 

Grundskolelärare B menar att syftet med högläsning i form av en ”En läsande klass” 

är att eleverna själva ska lära sig läsa texter och framförallt förstå vad de läser.  

” Det kan lätt bli så att eleverna läser från pärm till pärm utan att förstå 

innebörden av det man har läst” (Grundskolelärare B). Att eleverna ska bli en så 

kallad ”stjärnläsare” talas det om. Grundskolelärare B menar att när eleverna själva 

förstår vad de läser så blir de en ”stjärnläsare". Att uppleva högläsning är något som 

grundskolelärare B anser är syftet med ”avslutningsläsningen” då hen menar att 

högläsningen även bidrar till nya sätt att se på sig själv och andra genom bokens 

handling- kunskaper om mänskliga sammanhang. Det skapas även en 

sammanhållning i klassrummet, en läsargemenskap som alla elever oberoende var de 

befinner sig i läsutvecklingen upplever. Grundskolelärare B menar att genom öva 
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förmågan att förstå innehållet av vad man läser kan eleverna lättare reflektera och 

analysera texter, vilket är bra för kunskapsutvecklingen samt bidrar till att stärka 

läslusten. 

          Grundskolelärare D beskriver i intervju att högläsningens syfte blir att stärka 

gruppen. Grundskolelärare D menar vidare att högläsningen samlar alla elever och 

leder vägen för öppna diskussioner där alla får tycka och tänka vad de vill, ett lärande 

i interaktion med andra.  

         Till skillnad från grundskolelärare D anser grundskolelärare C att syftet med 

högläsning är läsförståelse. Högläsningen gör samtliga elever medvetna om 

berättelsen och ordningsföljden i bokens handling då eleverna får chans att 

återberätta vad de hört. Grundskolelärare C förklarar att återkoppling är en grund för 

att utveckla läsförståelsen samt att det kan hjälpa de elever som inte lyssnat eller 

hängt med sist att komma in i berättelsen igen. Grundskolelärare C menar också att 

högläsningen är en viktig stund för eleverna och för hen som klasslärare att samla 

ihop gruppen. Hen anser även att eleverna får ta del av läsupplevelsen, utveckla sin 

fantasi och fångas in i något annat för en stund. Grundskolelärare C gick även igenom 

svåra ord med eleverna, detta för att försäkra sig om att samtliga elever får en 

språklig medvetenhet och kan känna sig delaktiga i handlingen. 

       Grundskolelärare A menar att syftet med högläsningsmomentet blir att stärka 

elevernas självförtroende, samt utveckla en lästeknik hos eleverna. Elevernas 

självförtroende stärks genom att ”Eleverna får både höra på sig själva och sina 

klasskamrater när de läser högt och övar utifrån det fram en lästeknik som är 

grunden till att utveckla ett läs flyt” (grundskolelärare A). Grundskolelärare A 

berättar till skillnad från de andra grundskolelärarna, även att gruppen lär sig 

kommunicera genom att lyssna på och respektera sina klasskamrater genom att 

lyssna på andra som läser högt. ” Högläsningen verkar då även som socialt 

stärkande då alla elever lyssnar och respekterar den som läser högt oavsett vilken 

nivå läsaren befinner sig på” (Grundskolelärare A). Grundskolelärare A använder sig 

även av ljudböcker som en typ av avkoppling och nedvarvning innan rasten för att 

samla ihop alla elever.  
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5.2 Elevernas uppfattningar av högläsning 

I denna undersökning valde vi att intervjua fyra elever per klass vilket gav oss svar 

från totalt 16 elever. Då vi valt att benämna grundskolelärarna för A, B, C och D 

benämner vi även eleverna med tillhörande klass för samma bokstav.  

5.2.1 Elevernas beskrivningar av högläsning  

Under intervjuerna med alla elever framhölls några skillnader på uppfattningarna om 

högläsning sinsemellan. Eleverna i klass A berättade att de inte hade någon aktuell 

högläsningsbok som deras klasslärare läste högt för dem. För eleverna i klass A var 

högläsning ett moment när de själva fick läsa högt ur en bok t.ex. deras läxbok 

Diamantjakten från ABC-klubbens bokserie. Eleverna i klass A berättade dock att de 

även brukar få lyssna på en ljudbok istället för att deras lärare läser högt för dem. 

          Eleverna i klass B och C hade gemensam utgångspunkt i intervjuerna då 

samtliga elever kunde berätta om högläsningsboken som klassläraren läste högt för 

dem.  

          För eleverna i klass B var högläsningen ett avslappningsmoment och eleverna 

berättade att de fick massera varandra samtidigt som de lyssnade på högläsningen. 

Eleverna i klass B kunde även berätta om en annan typ av högläsning vilket skedde 

när de arbetade med ”En läsande klass” där de får läsa mindre texter högt 

tillsammans och sedan ta hjälp av olika karaktärer för att gå igenom texten efter att 

de har läst den.  

          Eleverna i klass C berättade om sin aktuella högläsningsbok som deras 

klasslärare läste högt för dem varje dag. De berättade med lätthet vad den handlade 

om och vilka personer som fanns med i boken. Detta märktes även under 

observationen då eleverna fick återberätta högt vad som hänt i boken för varandra. 

Grundskolelärare C ställde frågor om det tidigare lästa och eleverna svarade. 

          Eleverna i klass D förklarade att högläsningen var avslappning och berättade att 

de ofta får massera varandra medan grundskolelärare D läser små spännande 

berättelser för dem. Eleverna i klass D berättade att grundskolelärare D helt plötsligt 

kunde sluta läsa och att eleverna tillsammans då skulle fortsätta berättelsen och 

komma på en fortsättning och ett avslut. Eleverna i klass D verkade under intervjun 

entusiastiska över att berätta om högläsningens utformning, vilket även lyftes fram 

under observationen. Eleverna i klass D sprang med glädje fram till mattan när det 

var dags för högläsningsmomentet. Eleverna i klass D kunde även berätta om olika 
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berättelser som de fått höra och sedan fått avsluta, de berättade med lätthet om 

karaktärer och miljö. 

5.2.2 Elevernas tankar kring högläsning 

Alla elever i klass A, B, C och D beskrev högläsningen som något spännande och som 

en rolig aktivitet. Detta synliggjordes även under observationerna av alla fyra 

klasserna då eleverna verkade uppspelta och glada när det var dags för högläsning. 

För eleverna i klass A som läste högt själva ur en bok så märktes det under 

observationen att det var vana av denna typ av aktivitet. Det märktes också att vissa 

av eleverna i klass A började vrida och vända på sig lite vilket gav en känsla av 

osäkerhet.  

          När eleverna i klass A, B, C och D fick frågan om de brukade sitta stilla och 

lyssna när någon läser högt för dem så var det lite blandade åsikter. Några av 

eleverna menade att de kunde sitta och lyssna för det var så spännande medan andra 

uttryckte att det kunde vara svårt att fokusera för att man lätt kan börja tänka på 

annat. Några av eleverna förklarade också att det ibland var svårt att lyssna för att 

andra i klassen störde genom att viska eller knuffa på varandra. Eleverna i klass B, 

som ofta hade avslappning samtidigt som högläsningen, menade att de ibland slutade 

lyssna på läraren för att fokuset hamnade på att massera sin kompis och om hen ville 

ha t.ex. hårdare eller mjukare. Under observationerna av de fyra klasserna blev vissa 

elever snabbt uppslukade av högläsningen medan andra satt och knuffade på eller 

viskade med kompisen.  

        Under intervjun med eleverna i klass D framgick det att eleverna till stor del kan 

sitta stilla och lyssna-  för att berättelserna är så spännande enligt eleverna i klass D. 

De menade att om de inte lyssnade när Grundskolelärare D läste för dem, så blev det 

svårt att fortsätta berättelsen då de inte visste vad den handlade om. 

5.2.3 Elevernas lärdomar av högläsning 

Under de fyra intervjuerna ställdes frågan om vad eleverna lärde sig under 

högläsningen och alla eleverna fick lov att tänka efter lite innan de kunde ge svar. 

Eleverna i klass A kopplade frågan direkt till den aktuella ljudboken som de lyssnade 

på och en elev ur klass A berättade att ”jag har lärt mig att man inte ska bryta sig in 

i någons balkongdörr…” vilket visar att högläsning kan vara ett sätt att lära sig 

moral. 

          Eleverna i klass B var överens om att det är viktigt att öva på nya ord, skapa sig 
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inre bilder, lära sig sammanfatta, förutspå handlingen genom titel, rubriker eller 

bilder och så vidare för att skapa en större förståelse. Eleverna i klass B kom 

gemensamt fram till att de lärde sig kunskaps- och språkutveckling av högläsning: 

”Högläsning behövs för att man lär sig och att man ska lära sig att läsa själva” 

”Vi lär oss också nya och svåra ord” 

”Man tänker mer när man har högläsning, man får igång hjärnan”  (Eleverna till 

grundskolelärare B). Eleverna i klass B funderade även över kunskaper och förmågor 

på en djupare nivå. Exempelvis talade eleverna i klass B om att om man de har 

kunskaper om många ord och förstår vad de läser så blir de så kallade ”stjärnläsare”. 

Stjärnläsare blir eleverna om de förstår vad de läser. Även eleverna från klass C 

berättade om vad de kunde lära sig av högläsning och de menade precis som eleverna 

i klass B, att de ofta brukar få lära sig svåra, nya ord som de inte förstår. Eleverna i 

klass C berättade även att högläsning brukar vara en övning för att lyssna 

uppmärksamt och koncentrera sig. 

          Eleverna i klass D menade att de lärde sig att lyssna på någon och att de lärde 

sig samarbeta i interaktion, då varje elev ska hjälpa till att fortsätta och avsluta 

berättelsen högt inför varandra, ”Om någon t.ex. säger att det var dags att pynta 

granen och så ska jag fortsätta sen, då kan jag ju inte säga något helt annat så 

berättelsen inte hänger ihop” (Elev från klass D). Eleverna i klass D berättade om att 

de var medvetna om hur en berättelse kunde vara uppbyggd i ordningsföljd och de 

berättade även att de lärde sig hur man masserar varandra. 

         

5.3 Sammanfattning  

Detta avsnitt presenterar en tabell för att enklare kunna sammanfatta det resultat 

som framkommit om grundskolelärarnas syfte samt elevernas tankar och 

uppfattningar. 
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Tabell 1: högläsningens utformning, grundskolelärarnas syfte samt elevernas 

uppfattningar.  

Hur 
ser 
högläs
ningen 
ut? 

Grundskolelärare 
A 

Ingen aktuell 
högläsningsbok 
finns. Använder 
läxboken som 
högläsningsbok 
där en elev läser 
högt för resten av 
gruppen. 

Grundskolelärare B 

Använder sig av en 
läsande klass. Texter 
som tillsammans 
med eleverna läses 
och karaktärerna 
används som grund 
för samtal. Texten 
sammanfattas. 

”Avslappningsläsnin
g” sker varje dag vid 
dagens slut. Olika 
typer av litteratur 
läses högt med 
eleverna sittandes 
vid stora mattan. 

Grundskolelärare C 

Använder sig av en 
högläsningsbok och 
läser även högt vid 
läxläsningen. 
Läraren 
återkopplar 
tillsammans med 
eleverna vad de 
tidigare läst. 

Sker varje dag 
innan lunch.  

Eleverna sitter 
oftast framme vid 
stora mattan. 

Grundskolelärare D 

Använder sig av 
olika texter som de 
gemensamt läser 
vid stora mattan. 
Texterna slutar ofta 
plötsligt och det är 
elevernas uppgift 
att fortsätta med 
handlingen. 
Utifrån det skapas 
diskussioner som 
eleverna i grupper 
får diskutera innan 
de förs upp i 
helgrupp.  

Grund
skolelä
rarnas 
syfte 
med 
högläs
ning? 

Utvecklar 
gruppsammanhåll
ningen och 
självförtroende 
hos eleverna (då 
de till största del 
får läsa högt för 
varandra).  

 

 

Utvecklar en 
förståelse omkring 
den texten som läses.  

Avslappningsläsning
en syfte är att samla 
gruppen och få alla 
att uppleva 
högläsningsmomente
t som en rolig grej. 
Samt reflektera över 
karaktärer och 
handlingar i böcker. 

Utvecklar sin 
läsförståelse.  

En trevlig stund 
tillsammans, 
eleverna får ta del 
av läsupplevelsen 
och sedan 
diskutera, 
reflektera och 
återkoppla till det 
hörda. 

Gruppsammanhåll
ning och respekt för 
varandras åsikter 
och tankar.  

Läsförståelse och 
utveckling av nya 
ord och möta nya 
olika skönlitterära 
världar.  

Elever
nas 
uppfat
tninga
r om 
högläs
ning? 

Delade 
uppfattningar 3 
av 4 ansåg att det 
var en rolig 
aktivitet då 
handlingen i 
böckerna kunde 
vara spännande. 
Lärde sig utifrån 
bokens handling- 
moral och etik. En 
elev ansåg att 
högläsning var 
tråkigt då hen var 
tvungen att läsa 
själv och sitta still 
och lyssna på alla 
andra.  

Alla elever ansåg att 
högläsning var roligt. 
De lärde sig nya ord, 
moral och etik samt 
kunna återberätta 
litteraturens 
innehåll.  

Alla elever 
instämde i att 
högläsningsmomen
tet var spännande 
och roligt. De fick 
lära sig svåra ord, 
sitta stilla och 
lyssna. 

3 av 4 tyckte det var 
enspännande 
aktivitet, kul att få 
använda sin fantasi 
samt att de får 
möta olika typer av 
texter. Den fjärde 
eleven tyckte dock 
det var jobbigt att 
tala högt inför 
klassen och menade 
att hen aldrig fick 
bestämma hur en 
berättelse vidare 
skulle berättas.  
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5.4 Likheter och skillnader mellan grundskolelärarnas syfte 
och elevernas uppfattningar 

Utifrån resultatet kan vi urskilja ett par likheter och skillnader mellan de olika 

grundskolelärarna och deras elever. Syftet med denna studie är att undersöka och 

jämföra några elevers inställningar till högläsning, i förhållande till några 

grundskolelärares syfte med högläsning. I detta avsnitt presenteras denna jämförelse.  

5.4.1 Likheter 

Både grundskolelärare A och eleverna i klass A ansåg att högläsning var ett roligt, 

viktigt och lärofyllt moment. Begreppet högläsning var något som både 

grundskolelärare A och elever från klass A kopplade direkt till att eleverna skulle läsa 

högt och inte grundskoleläraren. Ytterligare en likhet mellan eleverna i klass A och 

grundskolelärare A var att de var överens om att spännande böcker var en viktig del 

för ett lustfyllt högläsningsmoment.  

          Grundskolelärare B och eleverna från klass B såg högläsningen som ett 

utvecklande och givande moment. Både elever och grundskolelärare B menade att det 

var bra för deras språkutveckling genom t.ex. möten av nya och svåra ord. Den 

givande aspekten menade de beaktas när klassen tillsammans får reflektera över 

böckers innehåll i en läsargemenskap och får en större förståelse för hur en berättelse 

är uppbyggd. Det framgår av resultatet att både grundskolelärare B och eleverna från 

klass B även är medvetna om de två olika typerna av högläsning som 

grundskoleläraren använder sig av i undervisningen. De två olika typerna ”En 

läsande klass” där kunskaps- och språkutveckling är det primära och som gav 

eleverna i klass B kunskaper om t.ex. nya och svåra ord, olika handlingar och 

sammanfattningar och avslappningsläsning kan då ses som en ren 

avkopplingsövning. Detta gör både grundskolelärare B och eleverna i klass B 

medvetna om vad eleverna lär sig under högläsning.  

          Likheter som synliggörs utifrån resultatet av grundskolelärare C och eleverna i 

klass C är att både klasslärare och elever upplever högläsningsmomentet som en rolig 

och trevlig upplevelse. Precis som grundskolelärare B och hens elever finns likheter 

där eleverna i klass C och grundskolelärare C menar att de genom högläsningen lär 

sig nya och svåra ord. Grundskolelärare D och eleverna i klass D menade att alla ofta 

får vara delaktiga i undervisningen genom högläsningsmomentets utformning. 

Ytterligare en likhet mellan grundskolelärare D och eleverna i klass D är att eleverna 
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uppfattade högläsningen som varierande och spännande då det är en ny text varje 

dag, vilket överensstämmer med syftet som grundskolelärare D har med 

högläsningen – att eleverna ska få möta olika typer av skönlitterära texter.  

5.4.2 Skillnader 

Eleverna i klass A ansåg att de lärde sig utifrån bokens handling och moral tex. ”inte 

bryta sig in genom någons balkongdörr”, medan grundskolelärare A talade mer om 

att eleverna ska utveckla ett större självförtroende genom att tala högt inför klassen. 

Grundskolelärare A menade även att högläsningen ska bidra till 

gruppsammanhållning medan vissa elever i klass A under observationen vi gjorde, 

upplevdes som osäkra och inte trygga i momentet högläsning, då de exempelvis rörde 

sig ovanligt mycket och när de väl skulle läsa så upplevdes elevernas läsning som 

nervös. 

          För eleverna i klass B talades det till stor del om kunskaper om nya och svåra 

ord. Eleverna i klass B var väl medvetna om att de lär sig under högläsningen då de 

vid ett flertal tillfällen under intervjun, nämnde att de var tvungna att tänka mycket 

när de läste högt. Även om eleverna berättade att de tänkte mycket under 

högläsningsmomentet så finns det inga tecken i resultatet på att de vet VAD de lär sig. 

Grundskolelärare B talade till större del om att eleverna blir medvetna om vad de 

läser och att de bättre förstår handlingen genom att de får förklara nya ord eller får 

ställa frågor och ta hjälp av karaktärerna från ”En läsande klass” i böckerna. 

          Eleverna från klass C talade om att de lär sig nya och svåra ord och att de tycker 

att högläsningsmomentet är en rolig och trevlig upplevelse. Till skillnad från eleverna 

i klass C hade grundskolelärare C fler syften och mål än vad eleverna kunde nämna 

att de skulle lära sig, t.ex. kunskaper om berättelser, ordningsföljder, nya ord 

utvecklade en språkligmedvetenhet o.s.v. Högläsningen gav dem en samlad stund 

ihop och en läsargemenskap bildas. Grundskolelärare C hade även valt en bok med 

fokus på etik och moral då högläsningsboken gav eleverna kunskap om mänskliga 

sammanhang, då historien handlade om olika familjeförhållanden och hur det kan se 

ut idag. Detta var inget eleverna nämnde som något de tagit i beaktning under 

högläsningen. 

          Eleverna i klass D fokuserade mycket på själva massagen, att de lärde sig hur 

man masserade. Detta var inget som grundskolelärare D tog upp som ett av hens 

syften. Grundskolelärare D framhöll vikten av moral; att respektera varandras åsikter 
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och tankar vilket inte var något eleverna verkade tänka på som något de lärde sig av 

högläsningen- eleverna menade att de lärde sig kommunicera och samarbeta för att 

kunna avsluta berättelsen. 

5.5 Sammanfattning av likheter och skillnader mellan 
grundskolelärarnas syfte och elevernas uppfattningar 

I detta avsnitt sammanfattas de likheter och skillnader som framkommit i resultatet 

mellan grundskolelärarnas syfte med högläsning och elevernas upplevelser av 

högläsning. 

Tabell 2: Likheter och skillnader mellan grundskolelärarnas syfte och elevernas 
uppfattningar. 

Likheter 
och 
skillnad
er 
mellan 
grundsk
olelärar
es syfte 
och 
eleverna
s 
upplevel
ser av 
högläsni
ng? 

Grundskolelärare A 
+ Både läraren och 
eleverna ansåg att 
högläsning var ett 
roligt, viktigt och 
lärofyllt moment.  

+ Lärare och elever 
utgick från att 
högläsning utgår 
ifrån att eleverna 
skulle läsa högt. 

-Eleverna ansåg 
att de lärde sig 
utifrån bokens 
handling och 
moral.  

Ex. inte slå sin 
kompis. 

-Läraren 
fokuserade på 
elevernas 
utveckling av 
självförtroende 
och 
gruppsammanhåll
ning, detta 
nämnde inte 
eleverna.  

Grundskolelärare B 
+ Samma inställningar 
till högläsning som 
elever och 
grundskolelärare A.  

+ Både läraren och 
eleverna var medvetna 
om de två olika 
typerna av högläsning. 

+ Lärare och eleverna 
var båda medvetna om 
vad man lärde sig av 
att läsa högt. 

-Eleverna 
fokuserade till stor 
del på kunskap om 
nya ord. Vilket inte 
grundskolelärare B 
hade som fokus.  

-Läraren pratade 
till större del om att 
eleverna blir 
medvetna om vad 
de läser och att de 
bättre förstår 
handlingen genom 
att de får förklarar 
nya ord eller får 
ställa frågor till 
karaktärer i 
böckerna. 

Grundskolelärare C 
+ Samma 
inställningar till 
högläsning som 
elever och 
grundskolelärare A.  

+Både lärare och 
elever var överens 
om att de kunde lära 
sig nya och svårare 
ord.  

-Läraren hade 
flera syften och 
mål med 
högläsningen och 
vad eleverna 
skulle lära sig, än 
vad eleverna var 
införstådda med.  

Till exempel – 
förståelse av en 
text, diskussioner, 
reflektera och 
återberättande. 
Grundskolelärare 
C anser även att 
högläsningsmome
ntet är en samlad 
och lugnande 
stund.  

-Även om läraren 
valt en bok med 
etik och moral i 
fokus var det inget 
som eleverna 

Grundskolelärare D 
+ Samma inställningar 
till högläsning som 
elever och 
grundskolelärare A.  
 
+Både 
grundskolelärare D 
och eleverna i klass D 
menade att 
högläsningsmomentet 
är till för att alla ska få 
vara delaktiga. 

+Grundskolelärare C 
och eleverna nämnde 
allihopa att det var 
varierande och 
spännande.  

+ Alla nämnde att de 
lärde sig hur en 
berättelse kan vara 
uppbyggd.  

-Eleverna 
fokuserade mycket 
på massagen. Inget 
som 
grundskolelärare D 
hade stort fokus på.  

-Grundskolelärare 
D hade som syfte 
att eleverna skulle 
lära sig respektera 
varandras åsikter 
och tankar- vilket 
eleverna inte 
nämnde och en av 
eleverna kände 
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nämnde. T.ex. att 
alla är olika.  

 

även att hen aldrig 
fick vara med och 
avsluta berättelsen. 
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6 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion omkring valet av metod och teori. Sedan följer 

en analys av vårt resultat utifrån barnperspektivet och barns perspektiv kopplat till 

aktiviteten högläsning i undervisningen. Barnperspektivet diskuteras i denna studie 

utifrån grundskolelärarens syn på högläsningen, där syftet med högläsning står i 

fokus. Barns perspektiv diskuterar elevernas egna upplevelser av högläsning. 

6.1 Metoddiskussion 

Utifrån metodens syfte och mål så skapar vi oss uppfattningar om att metoden har 

fungerat. Studien huvudsakliga mål var att undersöka några grundskolelärares syfte 

med högläsning i förhållandet till vad deras elever har för uppfattningar och tankar 

kring högläsning. Observationerna av ett högläsningsmoment synliggjorde den 

aktuella verksamheten som en utgångspunkt för de intervjuer som sedan 

genomfördes. Intervjuerna gav oss en ökad förståelse om vilket syfte några 

grundskolelärare har med högläsning samt vilken uppfattning eleverna hade av 

momentet högläsning.  De frågor som vi valde att ställa till våra informanter anser vi 

var väldigt öppna och lättförståeliga vilket bidrog till att ett avslappnat samtalsklimat 

skapades. Informanterna hade tidigare också blivit informerade och fått 

förberedande frågor som gav oss förutsättningar för ett trevligt samtal och 

diskussionsforum.  

          Vi valde att skicka ut information om vårt arbete för att säkerhetsställa att 

informanterna inte kände sig påhoppade eller förhörda i samtalsforumet. Samtidigt 

är vi medvetna om att informationen som tidigare skickats ut kan ge 

grundskolelärarna tid att förbereda sina svar vilket kan bidrar till att intervjufrågorna 

får konstlade svar utifrån läroplan. Samtliga tillfrågade informanter kunde ställa upp 

på intervjuer, därav blev det inga bortfall. Vi förhåller oss dock till att de elever som 

är delaktiga i denna studie har blivit utvalda av läraren vilket kan innebära att hela 

klassens uppfattningar inte belyses. Men i detta fall ansåg vi att det var viktigare att 

de elever som valdes ut kände sig trygga och ville vara delaktiga i vår studie. 

          Teorierna valdes ut på grund av deras relevans i vårt arbete då vi valde att 

fokusera på grundskolelärarens syfte och syn till högläsning i förhållande till 

elevernas uppfattningar. Barnperspektivet och barns perspektiv är två teorier som 

skapar en möjlighet för oss att se högläsning utifrån den vuxnes perspektiv i 
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förhållandet till barnens perspektiv. Teorierna hjälper oss även att förstå och förklara 

vårt resultat i förhållande till våra frågeställningar. 

          Utgångspunkten i valet av kategorisering och kodning av resultatet utgick ifrån 

Bryman (2014) som påpekar att man kan kategorisera resultatet utifrån tabeller. 

Tabellernas frågor utgick ifrån våra frågeställningar samt vad observationen visat. 

Intervjuerna och de olika observationerna gav oss en riklig mängd data som vi med 

hjälp av detta analysmoment kunde kategorisera. 

6.2 Diskussion av högläsning utifrån barnperspektivet 

Utifrån resultatet är samtliga grundskolelärare överens om att det är viktigt att ha ett 

syfte och mål med högläsningsmomentet. Alla grundskolelärare utgår ifrån 

läroplanens mål i det centrala innehållet när de beskriver syftet med högläsning. 

Enligt Skolverket (2011) finns aktiviteten högläsning inte med som ett moment som 

ska genomföras. Vi reflekterar därför över att högläsningens syfte därav baseras på 

grundskolelärarnas tolkningar av det centrala innehållet i läroplanen. Resultatet visar 

i likhet med dessa reflektioner och Skolverkets (2011) beskrivning av högläsning, att 

det finns olika syften med högläsning beroende på hur grundskoleläraren tolkar 

läroplanen. 

          Resultatet visar i enlighet med forskarna, att högläsning kan ha många positiva 

utvecklingsområden. (Chou, Cheng och Cheng,2016; Lundgren, 2007; Fox, 2006).  

Samtliga grundskolelärarna menar att högläsning är en aktivitet som utvecklar 

elevernas kunskaper inom svenska. Resultatet överensstämmer med vad Reichenberg 

och Lundberg (2011) och Pinter (2006) skriver om att högläsning är en viktig 

aktivitet som främjar kunskapsutvecklingen av bokstäver, ordkunskap, ordningsföljd, 

läsförståelse textmedvetenhet med mera.  

          Ett tydligt syfte med högläsning som beskrevs i resultatet var en utveckling av 

förståelse av det lästa innehållet med andra ord, läsförståelse. Grundskolelärare B 

likaväl som Grundskolelärare C menar att läsförståelse är ett av de viktigaste målen 

som eleverna ska uppnå under sina år i skolan. Resultatet visar i samstämmighet med 

Taube (2007) att högläsning medför en språkligmedvetenhet som främjar elevernas 

utveckling av läsförståelsen.  Vi förhåller oss till resultatet när vi reflekterar kring att 

läsförståelse i alla sammanhang är viktig, då syftet med högläsning är att utveckla en 

förståelse av den nedskrivna texten, att förstå den logiska följden i en berättelse. 

Axelsson och Jönsson (2009) skriver också om hur viktigt det är att läsa högt för barn 
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då berättandet skapar tillfällen för kunskapsutveckling av nya ord, ordförståelse samt 

att eleverna blir uppmärksammade på talets rytm.  

          Fox (2003) framhåller att sättet grundskolelärare engagerar sig i momentet 

högläsning kan påverka elevernas uppfattningar av aktiviteten. Författaren menar 

med andra ord att det inte är tillräckligt att endast läsa en bok högt utan som 

grundskolelärare måste använda sig att kroppsspråk med rösten och gester och man 

skapa situationer som får eleverna att använda sin fantasi med inre bilder för att bli 

aktiva och stimulerade i momentet högläsning. Detta kan vi tyda i det framkomna 

resultatet och vi anser att det lyfts fram då några av grundskolelärarna använder sig 

av att låta eleverna återberätta och reflektera kring det hörda samt att eleverna själva 

får avsluta berättelsen som en av grundskolelärarna påbörjat. 

          Chambers (2011) beskriver viktiga redskap som grundskolelärare bör tänka på 

vid högläsningsmomentet. Författaren talar om redskap som rösten, tempot och 

inlevelsen. När dessa redskap kombineras får eleverna en möjlighet att 

uppmärksamma talets rytm, nya ord samt blir engagerade i boken genom 

grundskolelärarens inlevelse (Chambers, 2011). Resultatet förtydligar att 

grundskolelärarnas inlevelse påverkade elevernas inställningar då eleverna blir 

gynnsamt inställda till högläsningsmomentet och upplever det som spännande och 

roligt. Vi analyserar resultatet och skapar oss insikter om hur viktigt det är att 

grundskolelärare utformar högläsningen på bästa möjliga sätt.  

         Chambers (2011) pratar om att grundskolelärare måste vara medvetna om 

högläsningens syfte för att kunna synliggöra kunskapsutvecklingen hos eleverna. 

Chambers menar att om syftet med högläsningsmomentet är att diskutera och 

reflektera det lästa, bör detta ske vid en tidpunkt då eleverna är pigga och mätta. 

Detta anser vi är aktuellt då eleverna får bäst förutsättningar för att ha bra 

koncentrationsförmåga, bidra med aktiva diskussioner och vara aktiva lyssnare. 

Under observationerna kom vi i kontakt med elever som mot slutet av lektionen hade 

svårt att sitta still. Dessa elever kunde börja prata med kompisen bredvid eller busa 

med överblivna fruktrester. 

         Resultatet redogör för att samtliga grundskolelärare menar att högläsningen 

syfte och blir att stärka elevgruppens sammanhållning. Jönsson (2007) främjar hur 

viktig en läsargemenskap är för att eleverna ska känna sig delaktiga samt sedda och 

hörda. Om syftet med högläsning är att utveckla en läsargemenskap så reflekterar vi 

över hur viktigt det är att alltid inleda och avsluta aktiviteten högläsning på samma 
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sätt. Detta beskrivs göra eleverna trygga och lugna vid momentet högläsning. 

(Chambers 2011).  

         Chambers (2011) talar även om hur viktigt det är att platsen där högläsningen 

förekommer är trygg och känns bra. Han förtydligar att en bra miljö bidrar med lugna 

och uppmärksammade elever. Chambers (2011) anser även att det är viktigt att som 

läsare tidigt fånga åhörarnas intresse, ett sätt att göra detta är genom att diskutera 

bokens framsida. Vi som framtida grundskolelärare förhåller oss till författaren och 

reflekterar över att bilder fångar många elever och kan hjälpa grundskoleläraren att 

få eleverna uppmärksamma och engagerade i handlingen. Som lärare bör man även 

vara insatt och ha läst boken själv innan man väljer att läsa den högt för en grupp. 

Detta är viktigt för att grundskoleläraren ständigt ska kunna ha kontroll över bokens 

handling samt eventuella frågor och funderingar som kan uppkomma. (Fox, 2006) 

6.3 Diskussion av högläsning utifrån barns perspektiv 

Resultatet av denna studie visar på att de flesta eleverna som intervjuades har 

liknande uppfattningar och inställningar till högläsning. Eleverna framhåller att 

högläsningsmomentet är roligt och flera elever förklarade momentet som en 

spännande aktivitet. Några av eleverna förklarade dock högläsningsmomentet som 

avslappning medan andra såg det som en del av undervisningen i svenska.  De 

menade att de lärde sig många nya ord och då några av eleverna fick fortsätta med 

berättelsen efter att grundskoleläraren slutat läsa blev eleverna medvetna om hur 

berättelser kan vara uppbyggda. 

           Resultatet visar i likhet med vad Boglind och Nordenstam (2015) skriver om att 

berättandet är en aktivitet som människor samlas kring och upplever som 

spännande. Författarna berättar att sagor alltid har fångat åhörares uppmärksamhet 

och varit en aktivitet människor samlats kring. Något som vi utifrån resultatet nu 

reflekterar över är hur viktigt det är att som grundskolelärare ständigt välja litteratur 

som stimulerar elevernas fantasi och ger dem inre bilder. Det hjälper dem att 

koncentrera sig och att lyssna. Axelsson och Jönsson (2009) talar också om fantasins 

viktiga del i utvecklandet av exempelvis ordkunskap och läsförståelse. 

          Hasselbaum (2006) och även Chou, Cheng och Cheng (2016) talar om att 

högläsningsmomentet – eller annan aktivitet där eleverna får möta litteratur, ofta gör 

eleverna mer engagerade och motiverade till lärandet och till att läsa böcker vilket 

även framgår av resultatet i denna studie. Eleverna förklarade momentet som 
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spännande och de flesta eleverna var positivt inställda till denna typ av aktivitet i 

undervisningen. Flera av eleverna kunde berätta hur högläsningen fick dem att tänka 

på vilken bok de själva ville läsa eller låna nästa gång dem skulle till biblioteket vilket 

tyder på en ökad motivation till att läsa litteratur på grund av högläsningsmomentet.  

          Av resultatet framgår det även att några av eleverna är gynnsamt inställda till 

högläsningsmomentet då det för dem är en tid att få ta det lugnt, att få slappna av. 

Detta är något som Hasselbaum (2006) framhåller och menar att högläsningen kan 

ha en avstressande och lugnande effekt på eleverna. Den lugnande effekten kan i sin 

tur stärka klassen som grupp då de tillsammans får ta del av läsupplevelsen. Detta tar 

även Säljö (2014) upp när han skriver om det sociokulturella perspektivet som har 

utgångspunkt i att lära av och om varandra. Det är något som synliggörs i resultatet, 

att genom högläsningsmomentet lär sig eleverna omedvetet av och om varandra när 

de tillsammans får diskutera det hörda. Av resultatet från de intervjuer samt 

observationer som utförts kan vi tolka det som att de flesta grundskolelärare anser att 

det är viktigt att tillsammans med eleverna diskutera, återkoppla och minnas det som 

grundskoleläraren har läst för eleverna eller det som eleverna själva fått läsa, om 

högläsningen är utformad på det viset. Detta överensstämmer med Sommer et.al 

(2011) som beskriver att det är på så vis som barns perspektiv kan tas hänsyn till i 

skolverksamheten, genom att elevernas tankar och åsikter främjas. 

          Det framkomna resultatet visar tydligt att några av eleverna ser på 

högläsningsmomentet ur ett fostransyfte även om det enligt oss för vissa av eleverna 

är omedvetet. Några av eleverna tar under intervjuerna upp hur de genom den 

aktuella högläsningsboken har lärt sig om moral; hur det ska bete sig, vad man får 

och vad man inte får göra. Detta visar att den högläsningsbok som grundskolelärare 

väljer idag- kan ha stor påverkan på hur eleverna beter sig mot sin omgivning. Detta 

resultat stämmer överens med Lindberg (2011) som skriver att högläsningsmomentet 

får eleverna att bli uppmärksamma och lyhörda. Lindberg (2011) menar att det i sin 

tur gör att eleverna reflekterar över det hörda och utvecklar kunskaper om sig själva, 

om sin omgivning, om mänskliga sammanhang och meningsskapande processer. 

Utifrån det menar vi att eleverna omedvetet lär sig hur de ska vara och bete sig 

utifrån litteratur som läses högt för dem. 



 33

6.4 Avslutande kommentarer 

Avslutningsvis anser vi att, utifrån det resultat som framkommit, att vi inte kan dra 

några exakta slutsatser. Resultatet visar att vissa av grundskolelärarnas syften 

överensstämmer med elevernas uppfattningar och inställningar till exempel att 

eleverna utvecklar sin språkmedvetenhet då de lär sig nya och svåra ord och att 

högläsningsmomentet är ett lustfyllt moment då de känner en läsargemenskap och 

får använda sin fantasi. Andra syften som till exempel läsförståelse, ordningsföljd, 

stärka självförtroendet samt ömsesidig respekt togs inte alls upp från elevernas sida. 

Detta visar på att eleverna är omedvetna om några av högläsningsmomentets syften. 

Det framgår inte i resultatet om eleverna nödvändigtvis måste veta alla syften med 

högläsningsmomentet samt hur eleverna påverkas av att vara omedvetna om dem. 

          Eleverna i klass A kan vara ett exempel på elever som missar kunskaper som 

resterande elever i denna studie lär sig av momentet högläsning. Detta beror på att 

eleverna i klass A själva får läsa högt, vilket gör att de missar de lustfyllda moment 

som högläsningen tillför de flesta elever i denna studie. Dessa lustfyllda moment har 

visat sig vara t.ex. läsargemenskap, interaktion, kommunikation och koncentrationen 

med att lyssna. Högläsningsmomentet kanske inte tillfredsställer alla elever – men 

det är grundskolelärares engagemang och vilja att skapa ett intresse hos eleverna som 

styr hur högläsningen upplevs. Beroende på hur grundskolelärare i dagens 

skolverksamheter tolkar det centrala innehållet i Skolverkets föreskrifter (2011), 

bildas olika syften med aktiviteten högläsning. Detta skapas i sin tur olika 

uppfattningar om momentet högläsning; är det en tid för inlärning eller tidsfördriv? 

          Då denna studie är ett examensarbete på grundläggande nivå menar vi att det 

finns ytterligare aspekter som bör undersökas och jämföras innan slutsatser kan dras. 

Framtida forskning inom detta ämne kan handla om på vilket sätt grundskolelärare 

gör eleverna medvetna om syftena inom högläsningsmomentet och om eleverna 

påverkas av att vara medvetna om högläsningens syften.  
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Bilaga 1 

Missivbrev till grundskolelärarna. 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som nu går vår sjätte termin på Mälardalens Högskola i 

Västerås. Under vår sjätte termin så ska vi skriva vår första B-uppsats. Uppsatsen 

kommer att vara inriktad i ämnet svenska och kommer fokusera på högläsningens 

syfte ur grundskoleläraren, respektive elevernas ögon.  

Syftet med detta arbete är att undersöka vad lärare i årskurserna 2 har för syfte med 

momentet högläsning. Vi anser även att det är aktuellt att jämföra om lärarnas syfte 

med högläsning överensstämmer med elevernas uppfattningar och attityder till 

högläsning. Detta är angeläget att undersöka för att kunna se om högläsningens syfte 

är förklarat för eleverna. 

Vi har i detta första stadium fördjupat våra kunskaper genom att vi läst aktuell 

forskning och litteratur kring det utvalda ämnet. Men eftersom utgångspunkten i vår 

studie vilar på grundskollärares erfarenheter så har vi också för avsikt att ta hjälp av 

er verksamma grundskolelärare genom intervjuer. Vi vänder oss därav till dig, som 

har kunskaper, erfarenheter samt utbildning som är användbara och värdefulla för 

oss och vårt examensarbete.  Intervjun kommer att bestå av ett mindre antal frågor 

och vår förhoppning är att en givande diskussion kommer att skapas. Intervjun 

kommer att ta mellan 30–45 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att delta.  

Intervjun kommer att ha sin utgångspunkt i Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Detta innebär för dig som deltagare att deltagandet är frivilligt och om du 

så skulle vilja så kan du avbryta intervjun och ditt deltagande. Resultatet som 

framkommer under intervjun kommer endast att användas i forskningsändamål.  Du 

kan läsa mer om detta via denna länk: 

https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/forutsattningarforansokninga

rochbidrag/etikriktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html  

 Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss studenter eller vår 

handledare för mer information.   

Hoppas ni kan delta! 
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Bilaga 2 

Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som nu går vår sjätte termin på Mälardalens Högskola i 

Västerås. Under vår sjätte termin så ska vi skriva vårt första examensarbete. 

Examensarbetet kommer att vara inriktat i ämnet svenska och kommer fokusera på 

högläsningens syfte ur grundskoleläraren, respektive elevernas ögon.  

Syftet med detta arbete är att undersöka vad grundskolelärare i årskurs 2 har för syfte 

med momentet högläsning. Vi anser även att det är aktuellt att jämföra om lärarnas 

syfte med högläsning överensstämmer med elevernas uppfattningar och attityder till 

högläsning. Detta är angeläget att undersöka för att kunna se om högläsningens syfte 

är förklarat för eleverna. 

Vi har i detta första stadium fördjupat våra kunskaper genom att vi läst aktuell 

forskning och litteratur kring det utvalda ämnet. Men då utgångspunkten i vår studie 

vilar på elevernas uppfattningar så har vi också för avsikt att ta hjälp av eleverna 

genom intervjuer. Vi vänder oss därav till dig, som är vårdnadshavare, då vi behöver 

ett godkännande att ditt barn får deltaga. Intervjun kommer att bestå av några frågor 

angående högläsning och vår förhoppning är att en givande diskussion kommer att 

skapas. Intervjun kommer att ta mellan 15–20 minuter och vi hoppas att ditt barn 

har möjlighet att delta. 

Intervjun kommer att ha sin utgångspunkt i Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Detta innebär för den som deltar att deltagandet är frivilligt samt anonymt 

och om hen skulle vilja så kan intervjun avbrytas. Resultatet som framkommer under 

intervjun kommer endast att användas i forskningsändamål och deltagande kommer 

att behandlas konfidentiellt.  Du kan läsa mer om detta via denna länk:  

https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/forutsattningarforansokninga

rochbidrag/etikriktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss studenter 

eller vår handledare för mer information.   

 Tack på förhand! 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till lärare. 

Vilken bok läser ni just nu vid högläsning?   

-Varför valde du den boken? Inre bilder, svåra ord och moral? 

Hur ofta har ni högläsning? 

När sker oftast högläsningen? 

Hur ser högläsningsmomentet ut? (Sitter eleverna vid bänkarna eller har de en 

samlingsplats vid mattan?) 

Hur brukar eleverna reagera på högläsning? 

Hur tror du eleverna uppfattar högläsningen? 

Har du ett syfte med högläsning, i så fall vilket? 

 

Intervjufrågor till elever: 

Vilken bok läser ni högt just nu?  

Vad handlar den boken om? 

- Hur ser huvudpersonen ut, vart utspelar sig handlingen? 

Hur ofta brukar ni ha högläsning? 

Brukar ni kunna sitta still och lyssna under högläsningen? 

-Vart brukar ni få sitta? 

Varför tror du att ni har högläsning? 

Brukar du lära dig något när ni har högläsning, i så fall vad? 

- Vad kan man lära sig? 

Gillar ni högläsning eller inte? Varför?  
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Bilaga 4 

Observationsschema 

 

Inledning till högläsning: Inlevelse: Tonfall: Kroppsspråk: 

Elevernas reaktion: Elevernas inlevelse: Elevernas uttryck: Elevernas koncentration: 

Efterarbete: Svåra ord: Återkoppling: Relevans för eleverna: 
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Bilaga 5 

Sammanfattade upplevelser av observationer 

Grundskolelärare A 

Klockan är 12.30 och eleverna kommer precis in efter lunch, eleverna sätter sig på 

sina platser samtidigt som de spanar in tavla där det står läsning. Eleverna småpratar 

lite med varandra medan de en efter en tar upp sina läseböcker. Det är helt knäpptyst 

i klassrummet när eleverna läser. Vi väntar på att läraren ska avbryta elevernas 

läsning för att själv börja läsa högt men det händer inte. I 10 minuter sitter eleverna 

tysta vid sina platser och läser. Läraren avbryter sedan eleverna och ber alla ta upp 

läxboken Diamantjakten. Läraren pratar om förra veckans läxa och vill sedan att 

eleverna ska läsa högt för hela gruppen. Eleverna vrider lite på sig samtidigt som de 

förbereder en specifik sida som de ska läsa. Eleven längst fram i högra hörnet börjar 

att läsa en sida och får beröm i form av applåder. Nästa elev börjar läsa, resterande 

klasskamrater sitter tysta på sina platser och läser tyst sin del i boken. När alla elever 

är klara med högläsningsmomentet går de igenom nästa veckas läxa. 

Grundskoleläraren förklarar vissa svåra ord som eleverna kommer att hitta i texten.   

Grundskolelärare B 

Klockan är 12.15 och grundskolelärare B ringer in eleverna efter den 30 minuter långa 

lunchrasten. Grundskoleläraren står vid dörren och hälsar samtliga elever välkomna 

tillbaka från rasten. På tavlan längst fram i klassrummet står det, Ta fram läsfixarna! 

Eleverna småpratar med varandra samtidigt som dem en efter en hämtar små 

plastkort med bilder på karaktärerna i läsfixarna. När samtliga elever är inne i 

klassrummet delar grundskoleläraren ut ett häfte per två elever. Eleverna öppnar 

häftet medan grundskoleläraren berättar att dagens kapitel kommer ifrån boken 

Tsatsiki samtidigt som hen läser rubriken på kapitlet. ”Apkvinnan”. Eleverna börjar 

småskratta samtidigt som grundskoleläraren vill att klassen ska vara 

läsfixarkaraktären spådamen och förutspå vem ”apkvinnan” är? Eleverna viftar ivrigt 

med sina armar och svarar med att det kan vara Tsatsikis mamma eller tsatsikis 

fröken. Grundskoleläraren börjar sedan läsa texten medan eleverna lyssnar. Efter två 

sidor börjar eleverna vifta med karaktären detektiven. Grundskolelärarna frågar 

sedan om det finns några svåra ord som eleverna hittat genom att vara detektiver. 

Nylonstrumpa var ett ord som grundskoleläraren tillsammans med eleverna sedan 
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förklarar. Grundskoleläraren läser sedan vidare till kapitlets slut. Efter det ritar hen 

upp en tabell på tavlan där det står först, sedan, sist, händelse, miljö och karaktär. 

Eleverna och läraren sammanfattar sedan gemensamt handlingen med hjälp av 

tabellen som är uppskriven på tavlan. 

 

Grundskolelärare C 

Grundskolelärare C börjar med att återkoppla till förra gången de läste ur boken 

Sonja och Julen. Hen ställer frågor om vad som hände sist och eleverna får 

återberätta högt för varandra. Eleverna berättar med lätthet om vad som hänt i 

boken, vilka personer det handlar om och deras namn. Grundskolelärare C läser 

sedan de sista meningarna igen ur boken för att eleverna ska få ytterligare inblick i 

det lästa. Eleverna får sitta kvar på sina platser medan grundskolelärare C går runt 

och läser stående i klassrummet. Eleverna sitter tysta men några verkar ha 

svårigheter med att fokusera på högläsningen- pillar gärna på kompisen och viskar 

eller tittar runt och glider av och på stolen. Grundskolelärare C visar bilder som finns 

i boken för eleverna. Eleverna verkar bli glada när grundskolelärare C väljer att läsa 

ett kapitel till, eleverna skrattar och de flesta verkar kunna hänga med i handlingen.           

           Grundskolelärare C läser med inlevelse och har ögonkontakt med eleverna, 

detta gör att även de elever som har svårigheter med att fokusera får ett fokus när 

grundskolelärare C får ögonkontakt med dem. Grundskolelärare C använder sig av 

olika tonfall i rösten.  

          När grundskolelärare C läst två kapitel så väljer hen att diskutera efteråt med 

eleverna- vad var det vi precis hörde? Eleverna får chans att relatera till sin vardag 

och eleverna får räcka upp handen och berätta om olika situationer och händelser. 

Grundskolelärare D 

Grundskolelärare D börjar med att samla alla elever kring den stora runda mattan 

som är placerad längst fram i klassrummet. Eleverna i klass D sätter sig i en ring. 

Grundskolelärare D talar om för eleverna att de kan vända sig om och börja massera 

varandra, eleverna verkar vana vid aktiviteten och sätter sig genast till rätta. 

Grundskolelärare D plockar fram en text och börjar läsa ur den, eleverna sitter tysta 

och masserar varandra men att några viskningar hörs då och då från ringen. 

          Grundskolelärare D slutar plötsligt att läsa och ber eleverna att vända sig 
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tillbaka med ansiktet mot hen. Eleverna får sedan fortsätta på berättelsen genom att 

varje elev får säga en mening som nästa elev sedan får fortsätta berättelsen via. 

Eleverna får använda sin egna fantasi och det märks att eleverna tycker att aktiviteten 

är rolig då de skrattar högt åt varandras tokiga meningar. Grundskolelärare D 

skrattar med eleverna och berömmer dem efter varje mening. Grundskolelärare D 

kommenterar även de knasiga meningarna som eleverna hittar på och uttrycker sig 

olika beroende på textens kontext till exempel chockad, glad eller rädd. När 

berättelsen sedan är klar ställer grundskolelärare D olika frågor till eleverna om 

textens innehåll och eleverna får reflektera och diskutera.  


