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Studiens syfte är att tydliggöra hur sju lärare i förskoleklass samt årskurs 1 – 3  

arbetar med högläsning som pedagogiskt redskap och hur de tänker kring arbetet 

med högläsning i klassrummet. Metoderna som valdes för att uppnå studiens 

syfte var observation och intervju. Observationer användes för att se hur det 

pedagogiska arbetet går till i klassrummet och intervju användes för att 

synliggöra lärarnas tankar kring det pedagogiska arbetet. Resultatet speglar 

lärarnas tankar och arbetssätt och visar att alla medverkande lärare var eniga och 

tycker högläsning är viktigt samt utvecklar elevernas läsförståelse. Under de 

observerade högläsningstillfällena framkom det olika arbetssätt som lärarna 

använde sig av. Dessa arbetssätt var att dramatisera den lästa texten, att 

diskutera texten före, under och efter högläsningstillfället och använda sig av 

läsförståelsestrategier. Resultatet visar att lärare har olika syften bakom arbetet 

med högläsning. Dessa syften beror på vad läraren upplever som relevant och 

viktigt i stunden. De syften som dessa sju lärare betonade var utvecklingen av 



 

läsförståelse, språket och användning av högläsning som avslappningsmoment. 

Litteraturen kan även väljas beroende på högläsningens syfte eller för att spegla 

ett specifikt arbetsområde. Studiens slutsats är att lärare arbetar med högläsning 

på flera olika sätt och de anser att högläsning är viktig för elevernas läs- och 

språkutveckling. 
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1 Inledning 

För att göra eleverna till goda läsare är det nödvändigt att läsa högt. Chambers (2011, 

s. 64) menar att högläsning har ett stort värde i läsinlärningsprocessen. Om elever får 

ta del av högläsningssituationer skapar de erfarenheter av läsning, vilket i sin tur leder 

till läs- och språkutveckling (Dominković, Eriksson och Fellenius, 2006, s. 13). 

Högläsning är något som stimulerar fantasin hos eleverna, ger dem ett större ordförråd 

samt ökar deras kunskaper inom läsförståelse (Dominković et.al., 2006, s. 16). För att 

elever ska få möjlighet att utveckla bland annat sitt språk står det så här i svenskämnets 

syfte:  

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 

olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 

förståelse för omvärlden (Skolverket, 2018a).  

Vi upplever att högläsning är ett bra verktyg för att elever ska få möjlighet att möta 

olika typer av skönlitterära texter, speciellt i de lägre årskurserna då eleverna 

fortfarande är nybörjarläsare. Vidare tror vi att läraren måste välja högläsningsböcker 

medvetet för att elever ska få ta del av samt få kunskap om olika skönlitterära texter. 

Men högläsning är inte det enda som behövs för att eleverna ska få ett utvecklat språk 

och utveckla hållbara läsförståelsestrategier. Chambers (2011, s. 81) påpekar att 

läraren behöver leda samtal om de texter som eleverna fått lyssna på för att 

undervisningen ska vara gynnsam. Vi har uppmärksammat att högläsning är en 

aktivitet som endast används när det finns lite tid kvar som måste fyllas ut. Vi vill 

därför ta reda på om våra upplevelser av högläsning stämmer eller om det finns 

ytterligare tankar bakom aktiviteterna. 
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1.1 Syfte  

Syftet med studien är att belysa hur arbetet med högläsning av skönlitteratur sker i 

praktiken samt vilka pedagogiska tankar lärare har kring högläsning av skönlitteratur 

i klassrummet. Studien är avgränsad till högläsning som helklassaktivitet. De årskurser 

som studien berör är förskoleklass samt 1–3. För att uppnå syftet har vi formulerat 

följande forskningsfrågor: 

• Anser lärarna att det är viktigt att jobba med högläsning? 

• Vilka tillvägagångssätt har lärarna när de jobbar med högläsning? 

• Vilka syften har lärarna med högläsning? 

• Hur väljer lärarna litteraturen? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning  

Här presenteras 2.1 Teoretiskt perspektiv, 2.2 Styrdokument och relevant Tidigare 

forskning under avsnitten 2.3 Högläsning, 2.4 Läsförståelse och 2.5 Högläsning för 

att utveckla läsförståelse. Det teoretiska perspektivet som används i studien är det 

sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv valdes för att högläsning är en social 

aktivitet då man utvecklas tillsammans med andra (Dominković et.al., 2006, s. 8). 

Perspektivet, styrdokumenten och tidigare forskning används när vi diskuterar data i 

kapitel 5. Diskussion. 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie använder sig av det sociokulturella perspektivet. Användningen av 

perspektivet kommer bidra till att uppnå studiens syfte, hur lärare arbetar och vad 

lärare har för pedagogiska tankar kring högläsning som en del i undervisningen. 

Resultatet kommer att diskuteras med utgångspunkt i detta perspektiv. Det 

sociokulturella perspektivet fokuserar på det sociala samspelet och interaktioner 

mellan varandra. Människor har ett behov att lära sig tillsammans med andra 

människor. Vi behöver varandras erfarenheter för att utvecklas och skapa en 

gemenskap. Därför läggs det stor vikt vid de sociala faktorerna och språkets betydelse 

för elevens utveckling. Den viktigaste lärmiljön är vardagliga interaktioner och 

naturliga samtal. Interaktionerna mellan elever samt mellan lärare och elev är därför 

av stor vikt för elevens individuella utveckling och lärprocess (Säljö, 2014, s. 233, 236). 

Det leder till att läraren har en central roll i elevens lärande. Eleverna lär sig att bland 

annat uppfatta andras perspektiv och medverka i samtal (Dysthe, 1996, s. 54–55). 

”Läser man tillsammans, är man en del av en gemenskap, eftersom ingenting skapar så starka 

band mellan människor som en gemensam upplevelse.” (Chambers, 2011, s.71). 

Högläsning är ett sociokulturellt fenomen där man med hjälp av texter skapar en 

gemensam upplevelse och blir därför en socialt sammansvetsande aktivitet, vilket även 

anses vara en av de viktigaste aspekterna (Dominković et.al., 2006, s. 8; Chambers, 

2011, s. 71). Ur ett sociokulturellt perspektiv är samtalen om texten det viktiga för att 

kunna ta den tills sig och lära sig nya strategier för att förstå och relatera till textens 

innehåll. Olika texter bidrar även till olika funktioner exempelvis nya sätt att tänka och 

förhålla sig till budskap (Säljö, 2014, s. 190, 198). Högläsning kan därför i sin tur bidra 
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till en utveckling av språkets olika dimensioner. Men det är inte texten i sig som är 

viktigast utan frågorna och diskussionen kring texten som leder till förståelse. Det kan 

även bidra till att eleverna känner trygghet och att de skapar en känslomässig koppling 

till böcker (Dominković et.al., 2006; Säljö, 2014, s. 187).  

2.2 Styrdokument 

I Läroplanen (Skolverket, 2018a) går det att läsa under svenskämnets syfte att 

undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper i det svenska språket. Genom 

svenskundervisningen ska eleverna utveckla sitt talspråk så att de får tilltro till sin egen 

språkförmåga och vågar uttrycka sig. Eleverna ska utveckla talspråket för att kunna 

tänka, kommunicera och lära sig i det svenska samhället. Det står även att eleverna ska 

få möjlighet att möta olika skönlitterära texter i olika sammanhang som bland annat 

genom estetiska uttrycksformer. Genom att eleverna får möta en variation av texter ges 

de möjligheten att utveckla sitt eget språk och sin identitet (Skolverket, 2018a). 

I det centrala innehållet i svenska (Skolverket, 2018a) för elever i årskurserna 1–3 

går det att läsa att eleverna ska få lyssna på olika skönlitterära texter och kunna 

återberätta vad de hört. Eleverna ska även känna till några barnboksförfattare och 

illustratörer. De ska även utveckla lässtrategier för att kunna förstå och tolka olika 

texter. 

Utöver det som står som delar av svenskämnets syfte och centrala innehåll står det 

även under kunskapskraven för årskurs 1 och årskurs 3 att elever ska ha förmågan att 

samtala kring texter som eleverna har lyssnat på. De ska kunna föra resonemang om 

innehållet och kunna dra paralleller till sin egen vardag. Eleverna ska även utveckla sin 

förmåga i läsförståelse genom frågor samt kunna framföra sina egna åsikter 

(Skolverket, 2018a).  

2.3 Högläsning 

Högläsning både i hemmet och i klassrummet är nödvändigt för elevernas 

språkutveckling. Körling (2012, s. 19) menar att högläsning stärker elevers 

läsutveckling, kunskapen om språket och ökar elevernas ordförråd. Att just högläsning 

stärker elevernas egen läsutveckling är däremot något som Meyer, Wardrop, Stahl och 

Linn (1994) ifrågasätter. De menar att högläsning stärker elevers motivation till sin 

egen läsning. Chambers (2011, s. 64) menar att högläsning är en del av 
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läsinlärningsprocessen och bör ske under hela skoltiden och inte bara i de lägre 

klasserna. Dominković et.al. (2006, s. 8, 15) framför en liknande syn och skriver att det 

är genom högläsning som elever skapar ett förhållande till de ord som läses, vilket har 

betydelse för elevernas läs- och skrivutveckling. Chambers (2011, s. 65) förklarar att 

under högläsningstillfällen får eleverna en ökad förståelse för textens struktur samt 

vilka förväntningar man kan ha på olika typer av böcker, vilket även går att ta del av på 

Skolverkets lärportal i modulen Läsa och berätta (Skolverket, 2017a). Högläsning ger 

elever som ännu inte kan läsa tid att förbereda sig för olika böcker som de kan möta 

när det är dags för dem att börja läsa på egen hand (Chambers, 2011, s. 65). En annan 

fördel är att de lär sig om det svenska språket och om läsning. När eleverna lyssnar på 

en lärare som läser högt lär de sig omedvetet hur språket låter, hur ord uttalas och är 

uppbyggda (Skolverket, 2017a). Elever behöver högläsningstillfällen där de får en nära 

kontakt med den vuxna som läser. En nära kontakt innebär att eleverna får chans att 

vara aktiva under högläsningstillfällena. Eleverna ska ges möjlighet att ifrågasätta, 

lägga sig i och ibland få möjlighet att ändra historien, den som läser ska även läsa med 

inlevelse och engagemang. Om eleverna får feedback på sitt engagemang i 

högläsningssituationer så får de större chans att utveckla förmågan att dra slutsatser 

och reflektera kring innehållet av en text (Dominković et.al., 2006, s. 29).  

Att läsa böcker för elever så att de ska lugna ned sig är ett syfte som inte 

uppmuntras eftersom det inte främjar elevernas språkutveckling (Skolverket, 2017a). 

Högläsning bör istället vara ett stöd för elevernas språkutveckling, den sociala 

gemenskapen, dela erfarenheter och åsikter samt stimulera elevernas fantasi och 

tankar. Däremot skriver Stensson (2006, s. 129) och McCaffrey och Hisrich (2017, s. 

93) att det kan finnas flera syften med högläsning. Det kan vara läsutveckling, utveckla 

förmågan att relatera till känslor och språkutveckling men även högläsning som ett 

avslappningsmoment.  

Jönsson (2016, s.97) förklarar att det uppstår en gemenskap när man arbetar 

tillsammans kring läsning genom högläsning. Gemenskapen ger möjligheter till många 

samtal kring den höglästa texten. Genom dessa samtal skapar lyssnaren en förståelse 

för textens struktur samt vilka förväntningar man kan ha på olika typer av böcker. 

Detta ger elever som ännu inte kan läsa tid att förbereda sig för böcker de kan möta när 

de börjar läsa själva. När man arbetar med högläsning utifrån denna gemenskap menar 

Jönsson (2016, s. 97) att eleverna får hjälp att uttrycka sig och eleverna hjälper 

varandra att utveckla sina tankar och tänka vidare. Författaren menar även att det 
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viktigaste med gemenskapen kring högläsningen är att lärare och andra elever blir 

förebilder för hur man kan närma sig en text och ge den en mening. 

Högläsning kan även bidra till att elever känner en tillhörighet och trygghet i det 

sociala sammanhanget som sker. Chambers (2011, s. 71) menar att efter eleverna 

lyssnat på en bok tillsammans använder de ord, fraser eller karaktärer ur boken när de 

pratar med varandra. Chambers (2011) anser att under ett högläsningstillfälle är en av 

de viktigaste aspekterna det sociala sammanhanget som sker, att lyssna och ta del av 

varandras erfarenheter och åsikter kring samma bok för att utvecklas. 

Högläsning skapar känslor inom oss, det kan roa eller skrämma oss, göra oss 

ledsna eller glada, ge oss styrka och energi (Chambers, 2011, s. 66). För att skapa 

intresse och förståelse för texten är det därför viktigt enligt Lindö (2005, s.54) samt 

Lane och Wright (2007) att man som högläsare uttrycker sig med hjälp av kroppsspråk, 

använder röster och gestikulerar. Högläsning blir på det sättet roligt och 

språkutvecklande. Chambers (2011, s. 66) menar att högläsningen även kan skapa 

tankegångar kring miljöer samt idéer och händelser som vi aldrig stött på förut. 

Högläsning bidrar till att det skapas inre bilder för oss som läser eller hör texten. Om 

den som läser högt dramatiserar texten genom bland annat olika röster för olika 

karaktärer kan det bidra till att den tryckta texten förvandlas till en teater (Chambers, 

2011, s. 66). Både Chambers (2011, s. 103) och Stensson (2006, s. 113) lyfter att 

eleverna även får en djupare koppling till karaktärerna och textens budskap då de får 

dramatisera den. På så sätt utvecklar de läsförståelsestrategier.                                                                                                                 

För nybörjarläsare är böcker med bilder ett stöd eftersom bilder är en tolkning av 

författarens syn på orden i boken. Bilderna kompletterar inte bara orden utan skapar 

en förståelse för innehållet i texten (Chambers, 2011, s. 67). McCaffrey och Hisrich 

(2017, s. 99) beskriver också vikten av bilder som finns i böcker. Bilderna berättar lika 

mycket om innehållet i böckerna som texten. Att utveckla förmågan att kunna läsa av 

bilderna har stor påverkan på elevernas utveckling inom läsning. Bilderna i böckerna 

spelar stor roll i elevers läsförståelseutveckling. Genom att använda sig av bilder menar 

Dominković et.al. (2006, s. 46) att eleverna får utveckla sin förmåga att kunna koppla 

bilderna till innehållet i texten samt hur de avbildade föremålen förhåller sig till 

verkligheten. Användandet av bilder är en inlärningsprocess många läsare inte är 

medvetna om trots att det är ett bra sätt att utveckla elevers språk (Dominković et.al., 

2006, s. 46). Det är viktigt att i en högläsningssituation tillsammans reflektera över 

bilderna och som lärare är det viktigt att inte ta förgivet att eleverna förstår budskapen 
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som bilderna förmedlar. Elever som tidigt kommer i kontakt med bilder utvecklar sin 

förmåga att kunna reflektera kring dem (Dominković et.al., 2006, s. 40, 41). 

För att hjälpa eleverna att skapa ett intresse för böcker skriver Chambers (2011, s. 

68) att läraren antingen kan läsa en hel bok eller ett kapitel (beroende på valet av bok) 

för att sedan utveckla en diskussion som reflekterar kring innehållet i boken. Samma 

synpunkter återfinns hos Körling (2012, s. 19) som menar att elevernas motivation för 

läsning ökar om de får möjlighet att ta del av olika former av texter och gener. 

Dominković et.al. (2006, s. 15, 132) har liknande synpunkter och förklarar vidare att 

boksamtal och diskussioner kring böcker hjälper eleverna att skapa förståelse för texter 

samt ökar förmågan att reflektera över innehållet i böckerna, vilket kan öka elevernas 

intresse att läsa böcker. Däremot anser de att diskussionerna bör ske före eller efter 

läsningen och inte under läsningens gång för bästa utveckling. Dock kan läraren ställa 

enskilda frågor under läsningens gång för att behålla elevernas koncentration. Körling 

(2012, s.11) anser att högläsning även är ett tillfälle där alla i klassen får dela ett tillfälle 

och använda det tillfället för att väcka och dela tankar mellan varandra.  

2.4 Läsförståelse 

Läsförståelse beskrivs i Nationalencyklopedin (u.å.) som förståelse av vad man läser. 

Bråten (2008a) definierar begreppet så här: ”Läsförståelse är att utvinna och skapa 

mening när man genomsöker skriven text och avgränsningar till den.” (Bråten, 2008a, 

s. 14). Vidare förklarar Bråten (2008b, s. 47) att läsförståelse handlar om två punkter, 

att förstå vad författaren vill förmedla med en text samt att dra slutsatser om det som 

inte specifikt står i texten. Den sista punkten menar författaren skapar mening för 

texten. 

Att utveckla läsförståelse är att utveckla en interaktion mellan läsaren och texten 

(Skolverket, 2018d). För att bygga upp läsförståelse finns det strategier som kan 

användas. De förståelsestrategier som eleverna lär sig används som verktyg när 

eleverna läser eller lyssnar på en uppläst text. Verktygen bidrar till att eleverna kan 

utveckla förståelsen av en text (Eckeskog & Lundgren, 2015, s. 38). Likvärdiga 

strategier återfinns i flera sammanhang som forskningsartiklar, metodböcker och 

pedagogiskt stödmaterial för läsförståelse-arbete i skolan (Dymock & Nicholson, 2010; 

Eckeskog & Lundgren, 2015; En läsande klass, 2019; Skolverket, 2018b). Dessa 

strategier redovisas nedan.  
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Strategin tidigare erfarenheter är den processen då elever kan koppla ihop en text 

med sina tidigare erfarenheter. Dymock och Nicholson (2010, s. 167) menar att det är 

något som bidrar till att eleverna kan sätta en text i ett större perspektiv.  

Att ställa frågor till texten och besvara dem bidrar enligt Dymock och Nicholson 

(2010, s. 167) till en ökad förståelse om texten. Dessa frågor definieras som 

läsförståelsefrågor och kan formuleras på tre nivåer. Den första nivån kallas på 

raderna och frågor kopplande till denna nivån behandlar den information som kan 

hittas i texten. Rosén, Längsjö, Nilsson och Gustafsson, (2008, s. 33) beskriver att 

denna typ av frågor utvecklar elevernas process att söka efter information i texten och 

identifiera den information som är viktig för det mål man har med läsningen. Den 

andra nivån är mellan raderna dessa frågor behandlar vad författarna menar med 

texten. Här måste eleverna dra egna slutsatser från texten för att kunna besvara 

frågorna. Om eleverna kan dra egna slutsatser av en text är det något som hjälper dem 

med bland annat hur en händelse i texten leder till en annan och kan ge eleverna ökad 

förståelse för exempelvis hur de kan tolka relationer mellan textens karaktärer (Rosén 

et. al., 2008, s. 39). Den sista nivån är frågor bortom raderna, vilken kräver att 

eleverna kopplar ihop texten med sina kunskaper och tidigare erfarenheter. Dessa 

typer av frågor kan hjälpa eleverna att se alternativa handlingar och hur karaktärer 

skulle kunnat agera annorlunda. (Dymock & Nicholson, 2010, s. 167; Rosén et. al., 

2008, s. 45).  

Den tredje lässtrategin som både Dymock och Nicholson (2010, s. 168) och Rosén 

et. al. (2008, s. 53) belyser är att kunna analysera textstrukturer i en text. Att kunna 

identifiera vilken texttyp det är, vilket syfte som författaren har med texten eller vad 

för strukturer texten uppvisar (Eckeskog & Lundgren, 2015, s. 46; Rosén et. al., 2008, 

s. 54).  

Att skapa inre bilder är betydelsefullt för att få förståelse av en text och för att 

eleverna ska förstå att begrepp har olika betydelse i olika situationer (Eckeskog & 

Lundgren, 2015, s. 44; Dymock & Nicholson, 2010, s. 171). Eckeskog och Lundgren 

(2015, s. 44) presenterar i sin studie Hur läsförståelsestrategiers möjlighet att 

utveckla kritisk literacy-kompetens en elev som lyssnat på en text och samtidigt ritat 

sin inre bild. Eleven har då tolkat ett ord på ett annat sätt än ordets betydelse i boken. 

Läraren gav sedan feedback på bilden och uppmärksammade de ordet som kunde ha 

flera betydelser. Detta menar författarna förmedlar en större förståelse av att ett 

begrepp kan betyda olika saker (Eckeskog & Lundgren, 2015, s. 44).  
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Sista strategin som tas upp är förmågan att sammanfatta en text. Genom att 

sammanfatta texten lyfter man det mest relevanta och bortser från det som inte har 

någon större betydelse för handlingen (Dymock & Nicholson, 2010, s. 172).  

Dessa strategier kan bland annat hittas i material som är kopplade till projektet En 

läsande klass (2019). Projektet startades upp av Martin Widmark som är barn- och 

ungdomsförfattare och mellanstadielärare. Projektet lades ned 2019. Projektets syfte 

är att lyfta vikten av läsförståelse och bidra med verktyg för att underlätta arbetet med 

läsförståelsestrategier i klassrummet. Strategierna är gestaltade i form av karaktärer 

som kallas för stjärnläsarna. De läsförståelsestrategier och de karaktärer som lyfts är: 

Att förutspå vad som kommer att hända, denna strategi kallas spågumman. Att skapa 

inre bilder av den lästa texten, denna strategi kallas konstnären. Att reda ut oklarheter 

samt nya ord och uttryck, denna strategi kallas detektiven. Att ställa frågor 

(läsförståelsefrågor) till texten, denna strategi kallas reportern. Slutligen lyfts strategin 

att sammanfatta en texts viktigaste delar, denna strategi kallas cowboyen. Projektet 

har emellertid blivit kritiserat av bland annat Damber och Nilsson (2014) som anser 

att materialet brister i den vetenskapliga förankringen, att det inte går att tyda vilka 

som finansierat projektet samt brister i formalia. 

2.5 Högläsning för att utveckla läsförståelse  

I skolans tidiga år finns det utmaningar i läsförståelsearbetet, en utmaning är att 

elevers avkodningsförmåga är låg. Det kan bidra till att de läser enklare böcker som 

inte främjar läsförståelsen. Därför är högläsning ett sätt att hantera denna utmaning 

(Skolverket, 2017b). Här kan man som lärare arbeta med svårare texter och det skapar 

bra förutsättningar för en diskussion i klassrummet. 

Elever som tidigt sätts in i en gemenskap där högläsning och samtal om böcker 

används, får bättre förutsättningar för sin språk-, läs- och skrivutveckling när de 

kommer upp i högre årskurser (Skolverket, 2017a). Jönsson (2016, s. 97) nämner en 

gemenskap som uppstår när man arbetar tillsammans kring läsning som en social 

praktik. Gemenskapen ger möjlighet till många samtal kring de höglästa texterna. Den 

strukturerade högläsningen präglas av två pedagogiska poänger Den första poängen är 

att eleverna ska utveckla en förståelse för skriftspråkets struktur. Den andra poängen 

är att eleverna ska utveckla sin läsförståelse (Skolverket, 2017b).  
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Elever som inte deltar i högläsningstillfällen riskerar en sämre läsutveckling i 

senare skolålder och därför finns en plan utformad för att skapa ett bra 

högläsningstillfälle för alla elever (Skolverket, 2017a). Detta bör man göra: 

• Skapa en förförståelse hos eleverna, vad vet de? 

• Använda elevers erfarenheter för att knyta ihop innehållet i texten 

• Skapa en sammanfattning tillsammans med eleverna 

• Hålla eleverna aktiva och ställa frågor kring texten 

• Som lärare ställa frågor kring texten och dess tolkning. 

(Skolverket, 2017a) 

Denna plan stämmer överens med den forskning som presenterats i det tidigare 

avsnittet 2.4 Läsförståelse. 

På Skolverkets lärportal i modulen Samtal om text (Skolverket, 2018c) står det att 

samtal kring böcker bör vara strukturerade och tydliga med vad som ska ske före, 

under och efter högläsningstillfället för att det ska ge goda effekter för elevernas 

utveckling. Chambers (2011) nämner även vikten av att ha en bra struktur för ett gott 

samtal kring böcker. Dessa samtal kan bidra till elevers utveckling av deras 

läsförståelse. Det är läraren som ansvarar för att utveckla elevernas medvetenhet om 

att både lära sig själv och tillsammans med resten av klassen (Skolverket 2018c). Enligt 

Eckeskog och Lundgren (2015, s. 38) är förståelsen något som kan utvecklas genom 

kommunikation, då eleverna får chans att undersöka och tolka texten. Elever som lärt 

sig ords betydelse i tidig ålder och aktivt använder sig av orden i samtal visar bättre 

resultat inom läsförståelse. Samtal kring böcker och texter har en positiv påverkan på 

elevers ordförråd vilket även har ett samband mellan elevers språkutveckling 

(Skolverket, 2018b). Vidare står det på lärportalen (Skolverket, 2018c) att diskussioner 

och samtal om böcker generellt är och kommer alltid förbli en av de viktigaste arenorna 

för lärandet.  

På lärportalen (Skolverket, 2017a) går det att läsa att högläsning av en bok bidrar 

till att lyssnarna utvecklar ett dekontextualiserat språk, vilket är samma sak som den 

abstrakta delen av språket. När ett dekontextualiserat språk utvecklas så utvecklas 

förmågan att förstå abstrakta begrepp. Detta språk utvecklas genom att samtala och 

diskutera om upplevelser och sammanhang. Genom att de vuxna hjälper eleverna med 

att bland annat hitta rätt ord, definiera begrepp och reflektera om texten så utvecklar 

eleverna förståelse för det dekontextualiserade språket. Denna förståelse bidrar i sin 
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tur till att eleverna utvecklar sin läsförståelse. Högläsning är ett bra arbetssätt för att 

nå dessa delar i elevernas tidiga utveckling. Lärarens stöttande roll i diskussionerna är 

betydelsefull för elevernas utveckling av läsförståelse (Skolverket, 2017a; Skolverket 

2017b). 
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3 Metod 

Här presenteras 3.1 Metodval, 3.2 Genomförande, 3.3 Databearbetning och 3.4 Etiska 

överväganden. Materialet som studien är baserad på kommer från sju lärare som 

arbetar i sex klasser varav en av klasserna hade tvålärarsystem. Klasserna var från två 

skolor och det var tre klasser från varje skola. Varje lärare medverkade i en observation 

av ett högläsningstillfälle i klassrummet på 20–40 minuter. Observationen följdes upp 

med en intervju på 15–30 minuter. Detta resulterade i sex observationer och sex 

uppföljande intervjuer.   

3.1 Metodval 

Denna studie är baserad på empiri från två datainsamlingsmetoder. Datainsamlingen 

började med strukturerade observationer som följdes av semistrukturerade intervjuer.  

Vi valde att göra observationerna först eftersom vi ville undvika att observationerna 

skulle påverkas av de frågor som vi ställt på intervjun. Metoderna presenteras under 

3.1.1 Observation och 3.1.2 Intervju. 

3.1.1 Observation  

Observationerna dokumenterades med hjälp av ett observationsschema (se Bilaga 1). 

Observationsschemat har specificerat vilka områden som ska observeras efter 

Brymans (2011, s. 265–266) beskrivning. Dessa områden var högläsningsmiljö, 

inledning, under läsning, avslutande samt illustrationer. Vi valde dessa områden för 

att det gav en bred översikt på hur lektionen var uppbyggd. Detta tillvägagångssätt 

beskriver Bryman (2011, s. 265–266) som en god hjälp när man vill få en tydlig bild av 

en lektion och kunna jämföra olika observationstillfällen.  

Denna datainsamlingsmetod valdes för vi upplevde att det passade bäst för att 

uppnå studiens forskningsfråga om hur lärare jobbar med högläsning. Genom 

observationerna fick vi en inblick över hur lärare jobbar med detta område i praktiken. 

Det är den metod som enligt Bryman (2011, s. 266) och Stukát (2011, s. 55) är mest 

lämplig när man vill undersöka vad en informant faktiskt gör. 

3.1.2 Intervju  

Varje observation har följts upp med en semistrukturerad intervju. Intervjuerna har 

strukturerats med ett formulär bestående av öppna intervjufrågor som intervjun har 
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centrerats kring (se Bilaga 2). Detta tillvägagångssätt är i enlighet med Alvehus (2013, 

s. 83). Att använda öppna intervjufrågor ger informanterna chans att komma med 

oförutsägbara svar och leder inte in deras tankar i en speciell riktning utan man får 

svar med utgångspunkt i vad informanterna anser vara viktigt i frågorna (Bryman, 

2018, s. 315). 

Denna datainsamlingsmetod valdes för vi upplevde att det passade bäst för att 

uppnå studiens forskningsfråga om hur lärare tänker kring det pedagogiska arbetet 

med högläsning. Intervjuer ger informanterna större chans att uttrycka sina tankar om 

arbetet samt vad de tycker är viktigt och relevant (Bryman, 2011, s. 413). Intervjuerna 

kompletterades med en observation innan varje intervju. Vi utformade det på detta sätt 

på grund av att man inte kan vara säker på att informanterna berättar allt de gör på 

intervjun. Därför valde vi två datainsamlingsmetoder som kompletterar varandra. På 

en observation kan man uppmärksamma saker som de inte själva tänkt på. Detta 

tillvägagångssätt är hämtat från Stukát (2011, s. 55).  

3.2 Genomförande 

Här presenteras studiens genomförande hur urvalet gjordes i avsnitt 3.2.1 Urval samt 

hur datainsamlingen genomfördes i 3.2.2 Datainsamlingsmetoder. 

3.2.1 Urval 

För att observationerna och intervjuerna skulle ha relevans för vår framtida yrkesroll 

valde vi att intervjua lärare som är verksamma i förskoleklass och årskurserna 1–3. För 

att få en bredare syn på olika arbetssätt med högläsning har vi även valt att genomföra 

studien på två skolor. En anledning till detta urval var även bekvämlighetsskäl då tiden 

för datainsamlingen var begränsad. 

Vi mötte upp med berörda informanter och överlämnade missivbrevet (se Bilaga 

3). I missivbrevet framgick syftet med studien och vad den insamlade datan ska 

användas till. Det framgick även i missivbrevet om de etiska överväganden som vi 

förhöll oss till. Därefter stämde vi träff med de informanter som valde att medverka i 

studien för att kunna utföra observation och intervju. Det var tre lärare från varje skola 

som valde att medverka i studien, en lärare i förskoleklass, två lärare i årskurs 1, en 

lärare i årskurs 2 och två lärare i årskurs 3. Detta bidrog till att datainsamlingen speglar 

alla årskurser i vår utbildning.  
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3.2.2 Datainsamlingsmetoder 

Vi valde att dela upp datainsamlingen för att hinna med så många informanter som 

möjligt. Därför har vi utfört tre observationer och tre intervjuer var. Observationerna 

ägde rum i respektive informants klassrum under ett högläsningstillfälle. Dessa 

tillfällen hade varierad längd, mellan 20 – 40 minuter. Observationerna 

dokumenterades med hjälp av anteckningar på observationsschemat. Dessa 

observationer följdes upp med semistrukturerade intervjuer vid ett senare tillfälle.  

Intervjuerna genomfördes i grupprum eller i klassrum på respektive skola. Även 

intervjuerna hade en varierande längd på 15–30 minuter. Samtliga informanter gav 

sitt medgivande att spela in intervjuerna. Inspelningarna gjordes med hjälp av 

mobiltelefon. Inspelningarna transkriberades efter samtliga intervjuer var 

genomförda. 

3.3 Databearbetning 

För att kunna bearbeta materialet transkriberades intervjuerna. Inspelningarna 

lyssnades på och fördes sedan över till ord i ett Word-dokument. Det transkriberade 

materialet representerar intervjuerna ord för ord. De ifyllda observationsschemana 

användes som de var, ifyllt från observationerna. 

Vi valde kategorier utifrån vad vi sett och hört under datainsamlingens gång och 

genom en granskning av insamlad data. Detta arbetssätt ledde oss till kategorierna 

inställning till och syfte med högläsning, förarbete, under högläsningstillfället, 

efterarbete samt frågor. Varje kategori kopplades ihop med en färg för att kunna 

färgkoda under kategoriseringen. Samma kategorier användes för både 

observationerna och intervjuerna. De färgkodades även på samma sätt. 

När kategorierna bestämts började vi att kategorisera 

observationsanteckningarna. Det som stämde in under varje kategori markerades först 

med rätt färg och skrevs sedan av från observationsschemat till separata papper, ett 

papper för varje kategori. Vi gjorde på detta sätt för att det skulle ge en tydlig överblick 

av alla observationer. På så sätt kunde vi lättare se likheter och skillnader mellan 

observationstillfällena.  

Transkriberingarna lästes igenom. Vi färgkodade intervjuerna efter de satta 

kategorierna. Vi började färgkoda två transkriberade intervjuer tillsammans. Därefter 

färgkodade vi samma transkribering på enskilt håll. Vi jämförde sedan resultatet av 
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bådas färgkodningar med varandra. Jämförelsen visade att vi färgkodat på ett 

likvärdigt sätt, men på några ställen skilde sig vår kategorisering åt. Efter diskussion 

kom vi överens om vilken kategori som passade bäst. Vi fortsatte sedan med de 

resterande tre transkriberingarna tillsammans. Resultatet av den första 

kategoriseringen (färgkodningen) fördes in under respektive kategori i ett Word-

dokument. Detta var för att få en överblick över alla intervjuer för att kunna jämföra 

resultaten. Utifrån innehållet i varje kategori såg vi olika mönster. Dessa mönster 

kunde vara exempelvis att lärare använde sig av dramatiseringar eller att de arbetade 

utifrån vissa läsförståelsestrategier. Utifrån dessa mönster skapade vi underkategorier. 

Efter att underkategorierna skapats delade vi även upp observationerna utifrån dem.  

När all data var samlad under respektive underkategori fördes den in under kapitel 

4. Resultat. Där redovisas resultatet tillsammans med utvalda citat. Dessa återges 

ordagrant. Citaten valdes för att tydliggöra insamlad data. Detta tillvägagångssätt har 

vi hämtat från Stukát (2011, s. 143).  

3.4 Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådet (2017) går det att läsa om deras fyra begrepp som forskare ska hålla 

sig till när de samlar in material till en studie. I denna studie kommer dessa fyra 

begrepp utgöra studiens etiska överväganden och i missivbrevet framgår dessa för 

informanterna. Begreppen är följande sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

integritet. Via missivbrevet har informanterna fått ta del av studiens syfte och fått en 

förståelse för deras rättigheter samt att deras medverkan är frivillig. Informanterna 

har även fått förståelse för att informationen vi samlar in enbart kommer användas till 

denna studie och att de medverkande informanter kommer förbli anonyma. 

  



 16 

4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från observationerna samt intervjuerna. 

Resultatet är disponerat i enlighet med de kategorier som uppstått i analysen: 4.1 

Inställning till och syfte med högläsning, 4.2 Förarbete, 4.3 Under 

högläsningstillfället, 4.4 Efterarbete samt 4.5 Frågor. 

4.1 Inställning till och syfte med högläsning 

Insamlad data visar att informanterna har olika typer av syften för 

högläsningstillfällena. Dessa syften presenteras i avsnitten 4.1.2 Läsförståelse, 4.1.3 

Språkutveckling samt 4.1.4 Avslappning. 

4.1.1 Lärarens inställning till högläsning 

Alla informanter har en positiv inställning till högläsning. De tycker högläsningen är 

viktigt och det är en positiv stund i klassen. Det anses dock av en informant vara något 

man tar till när tid finns. Flera informanter nämner att det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att höra böcker läsas högt. De anser att det därför är viktigt att ha 

regelbunden högläsning flera gånger i veckan. En informant nämner att hennes 

inställning är viktig för att engagera eleverna.  

4.1.2 Läsförståelse  

Att använda högläsning i syfte att arbeta med att utveckla elevernas läsförståelse är 

något de flesta informanter berättar om. En informant lyfter även att det utvecklar 

elevernas språk som helhet. En annan informant lyfter att hon inte har något djupt 

syfte med högläsning utan det kan vara att eleverna bara ska få lyssna och ha 

diskussioner om texten. Högläsning anses vara ett bra verktyg för att börja arbetet med 

läsförståelse. Vikten av att få lyssna på en berättelse lyfts av flera informanter bland 

annat för att eleverna själva ska kunna lära sig läsa och skriva. Det gäller speciellt i de 

yngre åren då eleverna ej hunnit utveckla strategierna för sin egen läsning. Högläsning 

anses av flera informanter vara ett bra komplement till elever att få uppleva böcker, 

text och ord samt få möjlighet att skapa inre bilder. 

Några informanter nämner att de har olika läsförståelsestrategier som syfte i 

högläsningen. Dessa kan vara att lyssna och sammanfatta vad som lästs upp och att 

förutspå vad som kommer hända i boken genom att titta på bilder, titlar och utifrån 
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vad som redan hänt. Informanterna nämner även att syftet kan vara att ställa frågor 

om texten, ha korta diskussioner och kunna se sammanhang samt koppla ihop det med 

sina erfarenheter. Alla informanter lyfter vikten av läsförståelsefrågor för att 

kontrollera att eleverna är med i texten. En informant nämnde att det inte skapas 

läsförståelse utan diskussion om en bok. 

Fyra informanter nämnde att de använder sig av stjärnläsarna, exempelvis 

spågumman (att förutspå vad som händer) och cowboyen (att sammanfatta en text). 

Stjärnläsarna är lässtrategier som är skapade av projektet En läsande klass (2019). Två 

jobbar inte med stjärnläsarna så att de nämns vid sina namn (spågumma, cowboy) men 

dessa strategier används av informanterna i högläsningsundervisningen. Resterande 

två använder stjärnläsarna vid deras namn. En av dessa informanter väljer att arbeta 

med en stjärnläsare åt gången och ställer då endast frågor som är kopplade till den 

stjärnläsaren, vilket hon motiverar så här:  

Det tror jag är det viktiga, för det är inte bra heller om det blir sönderläst (L6, intervjutillfälle 5, 

2019-04-11).  

Informanten menar då att hon inte vill ställa för mycket frågor under läsningens gång. 

4.1.3 Språkutveckling 

Merparten av informanterna beskriver högläsning som ett utmärkt tillfälle att ge 

eleverna ett större ordförråd som de också kan använda för att uttrycka sig. En 

informant uttrycker sig såhär:  

Syftet är språket, utveckling av språket och läsförståelse (L7, intervjutillfälle 6, 2019-04-11).  

Även flera informanter jobbar språkutvecklande i samband med högläsning. En 

informant jobbar med ordförståelse genom att bland annat förtydliga med hjälp av 

bilder och kroppsspråk. Några andra informanter jobbar med ordförståelse med hjälp 

av ordförklaringar och att använda synonymer. Ett par informanter lyfter vikten av att 

eleverna ska få höra hur ord uttalas och kan användas på olika sätt. Flera informanter 

lyfter att när elevernas ordförråd och språk har utvecklats har det även bidragit till 

djupare diskussioner kring den lästa litteraturen. 

En informant nämner att vi kan skapa inre bilder av litteraturens innehåll genom 

att ha ett utvecklat språk. Majoriteten av informanterna använder högläsningen med 

syfte att eleverna ska skapa just inre bilder med hjälp av sin fantasi. En informant 

uttrycker sig såhär: 
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Det är ju viktigt att koppla till eleverna också att vi skapar bilder genom att ha ett utvecklat 

språk (L5, Intervjutillfälle 4, 2019-04-09).  

4.1.4 Avslappning 

De flesta av informanterna nämner även att de kan använda högläsning för att klassen 

ska få slappna av och njuta av litteratur. Detta syfte motiveras men att de vill skapa 

goda relationer mellan eleverna och litteraturen samt skapa ett läsintresse för eleverna. 

De används enligt några informanter för att samla klassen och få en text läst för sig 

samt en lugn stund tillsammans. Dessa informanter menar att de använder högläsning 

i avslappnande syfte ibland. Vid dessa tillfällen då syftet med högläsningen är 

avslappning lyfts det av informanterna att eleverna får möjlighet att rita, massera och 

vila samtidigt. En annan informant betonar att boken diskuteras före eller efter 

högläsningen även om syftet med just det tillfället är en avslappnande stund.  

4.2 Förarbete 

Vi såg två olika förarbeten som kunde ske kring en högläsningsbok. Det första 

förarbetet var lärarens förarbete, alltså hur läraren väljer litteratur och planerar upp 

tillfället. Det andra förarbetet var förarbetet i klassen, vilket fokuserar på hur en bok 

uppstartas och hur de bearbetar texten innan ett högläsningstillfälle. 

4.2.1 Lärarens förarbete 

Alla informanters förarbete börjar med valet av litteratur. Informanterna kan ha olika 

syften när de väljer böcker. Dessa syften kan bland annat vara att arbeta med 

värdegrunden och då väljs en bok med värdegrundsfokus eller att bara lyssna och få en 

god relation till litteratur. En informant uttrycker det så här:  

Som jag sa, när vi läste Mio min Mio, syftet där var att bara njuta av högläsningen att verkligen 

så här, få goda relationer till litteratur och till skönlitteratur (L6, intervjutillfälle 5, 2019-03-15). 

Tillvägagångssätten för att hitta den litteraturen som används i klasserna ser olika ut. 

Dessa tillvägagångssätt kan vara exempelvis att ta böcker som de läst tidigare, gå efter 

elevers önskemål, rekommenderade böcker och boklådor från bibliotek. Några av 

informanterna väljer att läsa kapitel i förväg och några väljer att inte göra det. De 

informanter som inte läser i förväg känner att de inte har behov att göra det då de är 

vana läsare eller att de läst böckerna för tidigare klasser. En av informanterna utvecklar 

detta tillvägagångssätt och påpekar att hon lägger olika mycket tid på bokvalet 
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beroende på vad hennes syfte är med högläsningsboken. En annan informant påpekar 

att det är viktigt att boken hon väljer ger något för både henne och eleverna. Samtliga 

informanter nämner att böcker på rätt nivå för klassen har betydelse för hur givande 

det blir för eleverna. En informant lyfter även vikten av att läsa och diskutera olika 

genrer för eleverna vilket ger dem en vidgad bild om vilken litteratur som erbjuds. Flera 

använder högläsningsböckerna för att lyfta de aktuella områdena de arbetar med. En 

informant tydliggör såhär:  

Om vi har jobbat med miljöbeskrivning till exempel, att jag tittar, vart finns det en 

miljöbeskrivning? Och stannar upp där lite, hur beskrev de miljön? Och återkoppla det till 

dagen innan (då de jobbade med miljöbeskrivning) (L1, intervjutillfälle 1, 2019-03-15).  

4.2.2 Förarbete i klassen 

De informanter som använder sig av kapitelböcker brukar börja högläsningstillfället 

med att sammanfatta vad som hände sist. Detta tillvägagångssätt är för att hjälpa 

eleverna fräscha upp minnet och berätta för klasskompisar som inte var där samt att 

träna på strategin att sammanfatta. Några informanter benämner detta som cowboyen. 

När de börjar på en ny bok eller nytt kapitel använder alla informanter sig av strategin 

förutspå, några nämner detta som spågumman. Informanterna kan introducera en text 

på olika sätt. En informant läste titeln på boken och då fick eleverna rita vad de tror 

den ska handla om. En informant brukade visa upp boken och sedan ha en 

helklassdiskussion där de förutspådde innehållet.  

Mycket av det som framkom under intervjuerna var även synligt under 

observationerna. Under två av observationerna då högläsningsboken var påbörjad 

sammanfattades det som tidigare hade lästs med hjälp av frågor från läraren. Under 

de fyra observationer då de började på ny bok jobbade de innan läsningen med att 

förutspå innehållet i boken. En klass fick göra förutspå genom att rita sin inre bild efter 

de fått höra bokens titel. Under flera av observationerna visades framsidan eller nästa 

kapiteltitel för att sedan diskutera vad de trodde skulle hända. Några lärare berättade 

kort om bokens författare och illustratör samt förklarade betydelsen av orden, 

författare och illustratör. Under ett av observationstillfällena tydliggjorde läraren 

syftet med högläsningsboken samt målet med arbetet kring boken för eleverna genom 

att visa det på tavlan.  
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4.3 Under högläsningstillfället 

Alla observationer visade att högläsningstillfällena var en social aktivitet. Genom att 

det skapades en interaktion mellan både lärare och elever men även mellan eleverna 

och texten. Läraren läste texten högt och eleverna lyssnade på och diskuterade texten 

tillsammans med läraren.  

4.3.1 Läsförståelse 

Alla informanter lyfter vikten av att föra en form av diskussion för att se att eleverna 

förstår och utvecklar läsförståelsestrategier. Detta kan ske i form av diskussion i par, 

mindre grupper eller helklass. En informant påpekar att diskussionerna fokuseras på 

en läsförståelsestrategi i taget. Hon nämner exempelvis stjärnläsaren spågumman som 

en sådan strategi (En läsande klass, 2019). En annan informant använder diskussion 

för att eleverna ska få möjlighet att koppla innehållet till egna erfarenheter.  För att 

tydliggöra textens innehåll används även bilder av många informanter. Böckernas 

bilder visas för klassen med hjälp av smartboard eller projektor. En informant nämner 

att bilder engagerar eleverna i boken. En annan informant lyfter att bilder är ett bra 

sätt för eleverna att knyta an med texten.  

Alla informanter berättar att de under läsningens gång stannar upp och tydliggör 

svåra ord. Några av informanterna benämner detta som stjärnläsaren detektiven, som 

tydliggör svåra begrepp. Tydliggörandet kan göras på olika sätt, det kan vara genom 

att förklara orden med hjälp av synonymer eller bilder. Informanterna kan även fråga 

eleverna om de vet vad orden betyder. En av informanterna kopierar texten i vissa fall 

och låter eleverna stryka över ord de inte förstår med hjälp av överstrykningspennor. 

Sedan avslutar informanten högläsningstillfället med att tydliggöra vad orden betyder. 

Flera av informanterna brukar stanna upp i texten och låta eleverna återberätta vad de 

just har läst för att se att eleverna förstår innehållet i boken. Alla informanter ställer 

läsförståelsefrågor under läsningens gång. Det kan vara frågor på, mellan eller bortom 

raderna, vilket benämns av några informanter som stjärnläsaren reportern. En 

informant berättar att hon använder sig av frågor för att hjälpa eleverna koppla 

litteraturen till sina egna känslor och sin vardag. En informant lyfter även att eleverna 

räcker upp handen och frågar om det är något i texten som behöver klargöras.  

Det framgick under observationerna att de flesta lärarna arbetar med läsförståelse 

i form av klargörande frågor och läsförståelsefrågor. I två fall fördes diskussioner kring 

innehållet i boken. I ett fall fick eleverna möjlighet att koppla innehållet till egna 
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erfarenheter. Under alla observationer blev det tydligt att alla lärare klargjorde nya ord 

för eleverna. Detta med hjälp av frågor, bilder och ordförklaringar. Användandet av 

bilder under högläsningen visade sig även under hälften av observationerna, då 

bilderna visades på tavlan. Under dessa tillfällen diskuterades bilderna innan eller 

under högläsningens gång.  

4.3.2 Dramatisering 

De flesta informanter lyfter att de är viktigt att läsa med inlevelse, ha olika röster vid 

olika karaktärer och leva sig in i boken. De menar att de är viktigt för eleverna att få 

lyssna på olika berättarröster för att fånga in dem i berättelsen. Några av 

informanterna använder även eleverna för att dramatisera berättelsen. Det kan vara 

att eleverna får agera, peka eller visa olika känslouttryck, att eleverna ska skratta rått, 

låta arga eller lägga händerna bakom ryggen. Utöver dessa tillvägagångssätt nämner 

en informant att eleverna får använda sin fantasi samt möjlighet att sätta sig in i 

karaktärernas känslor. Detta arbetssätt menar hon skapar en delaktighet och en vi-

känsla. Två av informanterna nämner även att de använt högläsningsböcker för att 

skapa dockteater som eleverna antingen fått medverka i själva eller bara titta på. En 

informant går runt i klassrummet samtidigt som hon läser för att skapa stämning och 

skapa en föreställning.  

Under observationerna dramatiserade alla lärare läsningen och visade 

engagemang för texten. Det framgick genom inlevelse, berättarröster eller agerande 

från både lärare och elever.  

4.4 Efterarbete 

Efter högläsningen är de några informanter som försöker knyta ihop den lästa texten 

genom att tillsammans sammanfatta eller att eleverna får rita och/eller skriva en kort 

text om de lästa. Några informanter lyfter även att efterarbetet med en text inte är 

något som de fokuserar på. En av dem påpekar däremot att efterarbetet är något hon 

ska tänka på i framtida arbete med högläsningsböcker. En annan informant förtydligar 

att hon ägnar mycket tid åt efterarbete genom att reflektera själv hur det gått men gör 

inget efterarbete i klassen. De flesta informanter pratar om vikten av att återkoppla och 

diskutera det lästa.  

Under observationerna framgick det att de lärarna som läser kapitelbok använder 

strategin att förutspå vad som kommer ske i nästa kapitel. Användningen av strategin 
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skedde genom att antingen titta på nästa bild eller bara förutspå utifrån vad de tidigare 

läst. Tre av lärarna upprepar vad de läst och ställer klargörande samt 

läsförståelsefrågor. Några av lärarna avslutar läsningen och lektionen utan någon form 

av efterarbete.  

4.5 Frågor 

Alla informanter ställer frågor för att utveckla elevernas läsförståelse. Frågorna kan 

delas in i kategorier, läsförståelsefrågor (på/mellan/bortom raderna), 

sammanfattande frågor, förutspå, klargörande frågor och frågor för att få inre 

bilder. Samtliga informanter beskriver att de använder frågor från dessa kategorier 

innan, under och efter högläsningstillfällena men emellertid lägger de olika mycket 

fokus på varje kategori.  

Under observationerna framgick det att de frågor som de använde sig av före 

högläsningen var sammanfattande, förutspående och klargörande. Dessa var 

exempelvis: –Vad hände sist? –Vad tror ni kommer att hända? –Vad är en författare? 

De frågor som användes mest under högläsningen var på/mellan/bortom raderna, 

klargörande samt frågor om bilderna. Exempel på frågor som ställdes var: –Har du 

känt såhär någon gång? –Vad säger dem? –Vad betyder det? –Ser hon ond eller god 

ut? Det frågor som ställdes efter högläsningstillfället var förutspående, 

på/mellan/bortom raderna och sammanfattande. Exempel på dessa är: –Vad tror ni 

kommer ske i nästa kapitel? –Varför säger figuren såhär? –Vad var de vi läste? 
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5 Diskussion 

Syftet med studien är att ta reda på hur arbetet med högläsning av skönlitterära texter 

sker i praktiken samt vad för pedagogiska tankar lärare har kring arbetet med 

högläsning i klassrummet. Resultaten diskuteras utifrån det teoretiska perspektivet, 

styrdokumentet och tidigare forskning. Vidare diskuteras metodvalet. Diskussionen 

består av följande avsnitt: 5.1 Inställning till och syfte med högläsning, 5.2 Förarbete, 

5.3 Under högläsningstillfället, 5.4 Efterarbete, 5.5 Frågor och 5.6 

Metoddiskussion5.6 metoddiskussion.  

5.1 Inställning till och syfte med högläsning 

Resultatet visar att de medverkande lärarnas inställning är positiv till högläsning av 

skönlitteratur. Vi tänker att en positiv inställning sannolikt kan leda till ett större 

engagemang för högläsningstillfällena. Dominković et.al. (2006, s. 29) menar att om 

lärare visar ett stort engagemang och läser en bok med inlevelse är det något som i sin 

tur leder till att eleverna får ett större intryck av högläsningstillfället. Vidare är det 

sannolikt att elevernas engagemang för boken och dess innehåll ökar om de får 

starkare intryck av högläsningstillfället. Om eleverna sedan får feedback på sitt 

engagemang skapas det en större chans för eleverna att utveckla sin förmåga att dra 

slutsatser samt reflektera över textens innehåll (Dominković, 2006, s. 29). Att kunna 

reflektera över en text är även ett av kunskapskraven i Läroplanen (Skolverket, 2018a). 

Många av lärarna anser att det är viktigt att ha regelbunden högläsning vid flera 

tillfällen i veckan. Regelbunden högläsning lyfts även av Chambers (2011, s. 64) som 

även utvecklar detta resonemang med att det bör ske under hela skolgången på grund 

av att det bildar till elevernas läsinlärning. 

Ett intressant svar som framkom i undersökningen var att en informant inte har 

något djupt syfte med högläsning. Men hon fortsätter med att beskriva att det bara är 

för att eleverna ska få lyssna och ha diskussioner om texten. Detta anser vi vara ett bra 

syfte då vi kan läsa på Skolverkets lärportal (Skolverket, 2017a) att bara läsa en bok 

högt för elever bidrar till att de omedvetet lär sig språkets uppbyggnad. Även att föra 

diskussioner kring böcker är som tidigare nämnts viktigt för att utveckla läsförståelsen. 

Att informanten inte ser detta som ett syfte kan bero på att hon ser det som en självklar 

del av högläsningen. 
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Många lärare anser att högläsning är ett bra verktyg för att jobba med läsförståelse. 

På lärportalen (Skolverket, 2018d) står det även att högläsning är ett bra arbetssätt för 

att jobba med svårare texter i yngre åldrar då eleverna inte kan jobba med svårare 

texter själva då deras avkodningsförmåga fortfarande är låg. En låg 

avkodningsförmåga kan bidra till att eleverna endast läser enklare böcker (Skolverket, 

2018d). Det är även en anledning som vissa lärare lyfter då elever i yngre åldrar inte 

hunnit utveckla strategier för egen läsning. För att utveckla en förståelse kring det lästa 

uppmärksammar Bråten (2008b, s. 47) två punkter inom läsförståelse, att kunna 

förstå den information som författaren vill förmedla samt att dra slutsatser och genom 

det ge texten mening. Genom att använda sig av olika strategier kan eleverna utveckla 

läsförståelsen enligt Eckeskog & Lundgren (2015, s. 38). Att ha läsförståelsestrategier 

som syfte vid högläsningstillfällen är något som är återkommande i undersökningen. 

Dessa syften är kopplade till de två punkterna som Bråten (2008b, s. 47) lyfter. De 

läsförståelsestrategier som lyfts av informanterna är bland annat: Att sammanfatta en 

text, genom att eleverna kan sammanfatta texten menar Dymock och Nicholson (2010, 

s. 172) att de också kan bortse från information som inte är relevant för betydelsen av 

innehållet i texten. En annan strategi är att ställa frågor på/mellan/bortom raderna, 

enligt Dymock och Nicholson (2010, s. 167) och Rosén et.al. (2008, s. 33) kan dessa 

frågor utveckla elevernas förmåga att leta information, hur vissa händelser kan leda till 

andra samt vilket syfte författaren vill förmedla med texten. Att använda 

läsförståelsefrågor är enligt informanterna viktigt för att kontrollera att eleverna är 

med i texten. En tredje strategi som lyfts är att kunna koppla ihop texten med tidigare 

erfarenheter. Dymock och Nicholson (2010, s. 167) menar att om eleverna kan koppla 

texten till sina erfarenheter bidrar det till elevernas förmåga att förstå en text utifrån 

ett större perspektiv (Dymock & Nicholson, 2010, s. 167).  

Informanterna använder även stjärnläsarna från En läsande klass (2019) som 

läsförståelsestrategier. Dessa strategier används på olika sätt av informanterna i 

undervisningssituationer. Det kan vara att fokusera ett högläsningstillfälle på en 

strategi åt gången eller blanda in fler strategier. Syftet med projektet En läsande klass 

var att ge lärare verktyg för på ett lättare sätt kunna jobba med läsförståelsestrategier 

i klassrummet. Detta projekt har blivit kritiserat av Damber och Nilsson (2014) bland 

annat på grund av brist i den vetenskapliga förankringen. Det skulle kunna vara av 

denna anledning som inte alla informanter väljer att inkorporera stjärnläsarna i sin 

undervisning.  
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Det framkommer i undersökningen att det inte bara är läsförståelse som är syftet 

med högläsningstillfällen utan det kan även vara att utveckla elevernas språk och ge 

eleverna ett större ordförråd. Det är även ett av svenskämnets syften (Skolverket, 

2018a) att elever ska utveckla sitt språk så de får en ökad tilltro till sin språkliga 

förmåga. Genom att lyssna på högläsning får eleverna en större medvetenhet om 

språket, hur ord uttalas och är uppbyggda samt hur språket låter som en helhet 

(Skolverket, 2017a). Detta var vanligt förekommande i undersökningen då informanter 

ansåg att högläsning var viktigt för att eleverna skulle få höra språket och på så sätt 

utveckla uttal och hur ord används. Många informanter menar att det blir mer 

ingående diskussioner kring de lästa texterna om eleverna har ett större ordförråd. 

Chambers (2011, s.71) har en liknande syn då han anser att elever som lyssnar på en 

text tillsammans kan få användning av de ord och fraser som finns i texten när de 

diskuterar boken. Vi upplever att om eleverna får använda de ord de får uppläst för sig 

så lär de sig inte bara hur de nya orden uttalas och vad de betyder utan också hur de 

används. Samtalen kring en text ökar elevernas ordförråd vilket även är en del av 

elevers språkutveckling (Skolverket, 2018b). Högläsning skapar inre bilder för 

lyssnarna (Chambers, 2011, s. 66). Det var vanligt i undersökningen att högläsning 

används i syfte att eleverna ska skapa inre bilder. En informant förklarade även att 

eleverna behöver ett utvecklat språk för att kunna skapa inre bilder. Detta uttalande 

kan tolkas på så sätt att eleverna inte kan skapa inre bilder om de inte har ett tillräckligt 

stort ordförråd så de förstår den lästa texten. Både Eckeskog och Lundgren (2015, s. 

44) samt Dymock och Nicholson (2010, s. 171) lyfter att inre bilder är viktigt för att 

eleverna ska förstå en text och hur begrepp kan användas i olika situationer. 

Högläsningen kan även användas i avslappningssyfte enligt många informanter. 

Detta är något som inte uppmuntras till på Skolverkets lärportal (Skolverket, 2017a). 

Där kan man läsa att om högläsning endast används för avslappning så främjas inte 

elevers språkutveckling. Däremot skriver både Stensson (2006, s. 129) samt McCaffrey 

och Hisrich (2017, s. 93) att högläsning kan ha flera syften, däribland högläsning med 

avslappningssyfte. Detta kan motiveras på så sätt att informanterna vill skapa goda 

relationer mellan eleverna och litteraturen samt motivera eleverna att läsa på egen 

hand. Syftet avslappning kan också motiveras att man vill ha en lugn stund 

tillsammans. Utifrån det sociokulturella perspektivet menar Chambers (2011, s.71) att 

om man läser tillsammans bildas en gemensam upplevelse. Även Jönsson (2016, s. 97) 

nämner att högläsning skapar en gemenskap som kan leda till samtal. Under dessa 
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samtal får eleverna hjälp att uttrycka sig och utveckla sina tankar. Detta lyfts av en 

informant som menar att boken brukar diskuteras före eller efter högläsningstillfället 

om syftet är en avslappnande stund. 

5.2 Förarbete 

Vi anser att elever ska få möjlighet att möta olika typer av skönlitterära texter. Vi kan 

läsa i Läroplanen (Skolverket, 2018a) att denna möjlighet bidrar till att eleverna 

utvecklar sitt språk och identitet. Informanterna väljer olika skönlitterära texter 

beroende på vilket syfte de har med högläsningstillfället. Däremot lyfts det att de lägger 

olika mycket tid på litteraturvalet beroende på högläsningssyftet. Undersökningen 

visade exempelvis en informant som valde en bok som fokuserade på värdegrunden 

när syftet var att jobba med det temat. Körling (2012, s. 19) lyfter att elevers motivation 

för läsningen ökar genom att de får ta del av olika genrer och texter. Detta påpekar 

även en informant som förklarar att olika genrer i högläsningsundervisningen bidrar 

till att elever får en vidgad bild om vad för litteratur som finns. Genom att använda 

olika genrer vid högläsningstillfällena skapar eleverna en förståelse för olika 

textstrukturer samt vad som kan förväntas från olika genrer (Chambers, 2011, s. 65; 

Skolverket, 2017a). Genom att högläsa olika genrer förbereds eleverna på vilka texter 

de kan möta i litteraturens värld (Chambers, 2011, s. 65). 

Undersökningen visar att högläsningstillfällen brukar börja med 

läsförståelsestrategierna sammanfatta eller förutspå. Dessa strategier kan bearbetas 

genom diskussion eller att rita inre bilder. Några benämner strategierna som cowboy 

(sammanfatta) och spågumma (förutspå). Dymock och Nicholson (2010, s. 172) 

påvisar att genom att sammanfatta texten utvecklar eleverna sin förmåga att se vad 

som är viktigt för handlingen i en text. Några informanter börjar även med att berätta 

om författaren och illustratören, vilket är något som står med i svenskämnets centrala 

innehåll. Det står att elever ska känna till några barnboksförfattare och illustratörer 

(Skolverket, 2018a).  

5.3 Under högläsningstillfället 

Under observationerna såg vi att högläsningstillfällena var en social aktivitet. 

Interaktion skedde mellan lärare och elev samt mellan dem och texten genom bland 

annat diskussioner. Genom interaktionerna skapas det sociala samspelet som man 

enligt det sociokulturella perspektivet lär sig genom. Därför blir de sociala faktorerna 
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som exempelvis samtal viktiga för elevers språkliga utveckling (Säljö, 2014 s. 233, 236). 

Under observationen engagerades eleverna i texten genom diskussion och interaktion 

tillsammans med läraren. Intervjuerna visade även att interaktion mellan eleverna 

ibland sker i form av exempelvis massage, framförallt när syftet är avslappning. I det 

sociokulturella perspektivet anses högläsning vara ett sociokulturellt fenomen 

eftersom de höglästa texterna skapar en gemensam upplevelse för lyssnarna 

(Dominković et.al., 2006, s. 8; Chambers, 2011, s. 71). Detta visade sig i 

undersökningen genom att de för diskussioner kring de lästa texterna. Chambers 

(2011, s. 71) menar att det sociala sammanhanget är den viktigaste delen i 

högläsningssituationer. Ju tidigare eleverna får ta del av detta sammanhang desto 

bättre förutsättningar får de för läs-, språk- och skrivutvecklingen (Skolverket, 2017a). 

Chambers (2011, s. 71) visar vidare på vikten av att eleverna får diskutera åsikter och 

erfarenheter kring en bok. Dessa diskussioner är viktiga för att de ska utveckla 

läsförståelse. Eleverna lär sig även använda ord och fraser i diskussionerna genom just 

högläsning. Informanter lyfter att de tar hjälp av högläsning för att eleverna ska 

utveckla ett större ordförråd och läsförståelsestrategier. 

I undersökningen framgick det att diskussion av den höglästa texten är viktigt för 

alla informanter. Inom det sociokulturella perspektivet är det viktigaste för en god 

lärmiljö naturliga samtal. Samtalen blir därför viktiga för elevernas lärprocess (Säljö, 

2014, s. 233, 236). Informanterna menar att diskussionerna kring texter hjälper 

eleverna att utveckla läsförståelsestrategier. Även Dominković et.al. (2006, s. 15, 132) 

betonar vikten av diskussioner för att eleverna ska kunna förstå och reflektera kring 

textens innehåll. Diskussioner kring texten hjälper även eleverna att utveckla den 

abstrakta delen av språket (Skolverket, 2017a). Den abstrakta delen av språket hjälper 

i sin tur eleverna att utveckla läsförståelsestrategier vilket är något som högläsning ska 

präglas av (Skolverket, 2017b). I undersökningen kunde vi se att mycket diskussion 

skedde under högläsningens gång, vilket är något som Dominković et.al. (2006, s. 15, 

132) motsätter sig till då författarna anser att diskussion bör ske före eller efter 

högläsningen. Däremot kan man läsa på Skolverkets lärportal (Skolverket, 2017a) att 

elevers deltagande är viktigt för att de inte ska riskera en sämre läsutveckling. 

Diskussionerna kan under högläsningen se ut på olika sätt men vad som är gemensamt 

är att de bearbetar läsförståelsestrategier. De läsförståelsestrategier som eleverna 

utvecklar genom diskussionen kan de sedan använda som verktyg när de läser på egen 

hand (Eckeskog & Lundgren, 2015, s. 38). En av strategierna som framkom i 
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undersökningen var att det ställdes läsförståelsefrågor. Frågorna som ställdes var på 

de tre nivåerna på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Vi upplever att om 

eleverna får svara och diskutera frågor utvecklas deras läsförståelse. Eckeskog och 

Lundgren (2015, s. 38) lyfter fram att läsförståelsen utvecklas då eleverna får chans att 

reflektera kring och tolka texten. En anledning till att ställa läsförståelsefrågor är enligt 

en informant att hjälpa eleverna koppla litteratur till sin vardag och sina känslor. Att 

elever ska kunna dra paralleller mellan en text och sin vardag är något som går att läsa 

i svenskämnets kunskapskrav (Skolverket, 2018a). En annan strategi som används 

under högläsningens gång är att klargöra ord och uttryck som finns i texten.  

Undersökningen visade att ord och begrepp kunde klargöras med hjälp av bilder. 

Chambers (2011, s, 67) anser att bilder inte bara kan vara ett komplement till texten 

utan hjälper även eleverna att förstå texten. McCaffrey och Hisrich (2017, s. 99) skriver 

hur bilder och text berättar lika mycket om innehållet i en text. Undersökningen visade 

att många använde bilderna från böckerna genom att ta upp dem på tavlan. Att kunna 

läsa bilderna är något som spelar stor roll i elevers läsförståelseutveckling på grund av 

att de lär sig att koppla en bild till ett innehåll i en text enligt Dominković et.al. (2006, 

s. 46) samt McCaffrey och Hisrich (2017, s. 99). Vid de högläsningstillfällen då bilder 

användes diskuterades även bilderna. Att diskutera bilderna förklarar Dominković 

et.al. (2006, s. 40–41) som viktigt för att eleverna ska förstå det budskap som bilderna 

förmedlar. I undersökningen nämns även att bilderna hjälper eleverna knyta an i 

texten. 

Att läsa med inlevelse lyfts i undersökningen som viktigt av de flesta informanter. 

Det är även något som alla informanter gjorde när de hade högläsning. Att använda 

inlevelse och kroppsspråk skapar intresse och förståelse för texten (Lane och Wright, 

2007; Lindö, 2005). Genom undersökningen kom det fram att vissa informanter 

använde eleverna som hjälp för att dramatisera texten. Genom att de får dramatisera 

texten får eleverna en djupare förståelse för karaktärerna och budskapet som texten 

förmedlar. Chambers (2011, s. 66, 103) och Stensson (2006, s. 113) påvisar att 

högläsningen på så sätt blir roligt samt utvecklande för elevers språk- och läsförståelse. 

5.4 Efterarbete 

Undersökningen visar att högläsningstillfället knyts ihop på olika sätt. Ett av dessa sätt 

är att sammanfatta den lästa texten. Sammanfattningen kunde bland annat ske genom 

frågor från läraren till eleverna. I Läroplanens centrala innehåll för svenskämnet 
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(Skolverket, 2018a) kan man läsa att elever ska kunna lyssna på och återberätta en text. 

I kunskapskraven står det även att elever ska kunna samtala om texter de lyssnat på. 

För att samtalen kring böckerna ska främja elevernas utveckling bör läraren ha en 

struktur i vad som ska ske före, under och efter högläsningstillfället (Skolverket, 

2018c). Efterarbetet med texter är dock något som vissa informanter inte lägger så 

mycket tid på även om de flesta informanter lyfter vikten av att återkoppla och 

diskutera texten som lästs. 

5.5 Frågor 

Frågor och samtal kring texten är viktig inom det sociokulturella perspektivet för att 

eleverna ska kunna ta till sig texten och lära sig de strategier de behöver för att förstå 

texten (Säljö, 2014, s. 190, 198). Vi kunde se i undersökningen att alla informanter 

ställde frågor för att utveckla elevers läsförståelse. I Läroplanens centrala innehåll och 

kunskapskrav för svenskämnet står det även att elever ska utveckla lässtrategier för att 

förstå och tolka texter samt utveckla sin förmåga i läsförståelse genom frågor och 

genom att framföra sina egna åsikter (Skolverket, 2018a). Informanterna ställde olika 

typer av frågor under olika delar av högläsningstillfällena. Vi kan läsa på Skolverkets 

lärportal (Skolverket, 2018c) att samtal om texten alltid kommer att vara ett av de 

viktigaste områdena för lärande.  

5.6 Metoddiskussion  

Observationerna och intervjuerna har fungerat bra som underlag för vår studie och för 

att uppnå studiens syfte.  

Intervjuerna har gett oss en insyn i hur lärarna tänker kring det pedagogiska 

arbetet och hur de gör när de arbetar med högläsning. Vi har även fått reda på hur de 

går till väga när de högläser en text under observationerna. Att använda ett 

observationsschema har varit till god hjälp i undersökningen då vi gjort tre 

observationer var. Vi gjorde inte några observationer tillsammans på grund av 

tidsbrist. Då hjälpte observationsschemat med att få ett tydligt fokus så vi 

uppmärksammade antecknade samma områden (Bryman, 2018, s. 342). Vi anser att 

det var rätt val att göra observationerna innan intervjuerna då vi inte ville att 

undervisningstillfället skulle bli påverkat av vilka intervjufrågor vi ställde. Resultatet 

av intervjuerna speglade observationerna vilket visar att lärarnas tankesätt speglar vad 

de gör i praktiken. Vi anser att en risk som kommer med intervjuer kan vara att 
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informanterna svarar det de tror vi vill höra. Däremot fick vi inte den uppfattningen 

under något av intervjutillfällena. En datainsamlingsmetod som vi skulle kunnat 

använda istället för intervjuer var enkäter för att få mer insamlad data och en bredare 

bild om lärares tankar. Denna datainsamlingsmetod var något som vi valde bort då vi 

ville ha möjlighet att observera alla informanter vid ett tillfälle innan de svarade på 

frågor. En enkätundersökning hade krävt fler deltagare, vilket skulle bidra till fler 

observationer. Eftersom uppsatsen hade en begränsad tidsplan upplevde vi att det 

istället var bättre att fokusera på djupgående intervjuer för att följa upp och då inte 

behöva göra fler observationer. Intervjuerna gav även tillfälle att ställa följdfrågor och 

för informanterna att ge mer utvecklade svar. 

Intervjuerna spelades in för att inte gå miste om någon information som eventuellt 

inte skulle hinna antecknas. Vi valde att spela in intervjuerna för att Bryman (2018, s. 

216) rekommenderar att göra det eftersom öppna frågor kan ge långa svar som kan 

vara svårt att hinna anteckna. Detta val gjorde det även lättare för oss att vara mer 

aktiva i intervjuerna då vi inte behövde sitta och anteckna under tiden. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant för att inte missa någon information när vi sedan 

kategoriserade insamlad data.  

Vi kategoriserade de transkriberade intervjuerna och observationsanteckningarna 

med hjälp av överstrykningspennor. Detta gav oss en överblick av likheter och 

skillnader i den insamlade datan. 

5.6.1 Reliabilitet och validitet  

För att studien skulle bli tillförlitlig så valde vi att använda oss av fler 

datainsamlingsmetoder. Detta benämner Bryman (2018, s. 468) som triangulering.  Vi 

använde observationer och intervjuer för att belysa högläsningssituationer från två 

infallsvinklar och skapa tillförlitlighet till studien. Vi genomförde inte datainsamlingen 

tillsammans och för att det inte skulle påverka studien planerades 

insamlingsmetoderna noggrant med observationsschema och intervjufrågor. Vi valde 

att ställa öppna frågor under intervjuerna för att inte styra informanternas tankar i 

någon riktning. På grund av de öppna frågorna blir studien därför mer tillförlitlig. 

För att databearbetningen skulle få högre tillförlitlighet valde vi att först 

kategorisera transkriberingarna av två intervjuer tillsammans, den tredje intervjun 

kategoriserade vi var för sig. När vi var klara jämförde vi resultatet för att kontrollera 

att vi tänkte på ett likvärdigt sätt, vilket vi också gjorde då vi hade kategoriserat 
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transkriberingen på samma sätt med undantag från några meningar. Efter vi resonerat 

kort kring dessa få undantag så blev vi eniga. 

För att undersökningen skulle få validitet valde vi två datainsamlingsmetoder, att 

observera och intervjua lärare då syftet med studien var att ta reda på hur lärare tänker 

och arbetar kring högläsning.   

Vi anser att resultatet i studien inte går att generalisera för alla lärare då studien 

bara behandlar sju lärare på två skolor. Däremot stämmer resultatet till stor del 

överens med tidigare forskning, vilket kan stärka generaliserbarheten en aning. Denna 

studie bekräftar vikten av att utföra högläsning i klassrummet och den bekräftar även 

vad forskare har kommit fram till tidigare, nämligen att högläsning utvecklar elevers 

läsförståelse och språk. I och med detta har denna uppsats bidragit med att bekräfta 

tidigare forskning.  
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6 Avslutning 

Syftet med studien var att ta reda på hur arbetet med högläsning av skönlitteratur sker 

i praktiken samt vad för pedagogiska tankar lärare har kring högläsning av 

skönlitteratur i klassrummet. För att uppnå detta syfte ställde vi dessa 

forskningsfrågor:  

• Anser lärarna att det är viktigt att jobba med högläsning? 

• Vilka tillvägagångssätt har lärarna när de jobbar med högläsning? 

• Vilka syften har lärarna med högläsning? 

• Hur väljer lärarna litteraturen? 

Dessa forskningsfrågor blir besvarade under 6.1 Slutsats. Studien avslutas med förslag 

till 6.2 Framtida forskning. 

6.1 Slutsats 

Alla lärare som har medverkat i studien anser att det är viktigt att arbeta med 

högläsning. Lärarna jobbar aktivt med högläsning och i samband med den aktiviteten 

inkluderar de även läsförståelse. Däremot så finns det olika tillvägagångssätt för att 

arbeta med detta. Tillvägagångssätten som visat sig i studien är genom frågor och 

diskussioner, genom drama samt genom bilder. 

Alla medverkande lärare har en positiv inställning till högläsning av skönlitteratur. 

De tänker att de har olika typer av syfte när de arbetar med högläsning. Dessa syften 

kan vara för att träna läsförståelse, för att utveckla språket och lära eleverna nya ord 

samt för att eleverna ska slappna av. Den litteratur som ska läsas väljs på olika sätt. 

Dessa sätt kan vara för att lyfta ett speciellt arbetsområde eller uppfylla ett speciellt 

syfte. Det som prioriteras minst av vissa lärare är efterarbetet med en bok. Andra lärare 

jobbar med att knyta ihop texten för att avsluta högläsningstillfället. 

Med utgångspunkt i dessa resonemang är vår konklusion att lärare arbetar med 

högläsning på flera olika sätt och de anser att högläsning är viktigt för elevernas läs- 

och språkutveckling. 

Studien har visat sig få en betydande funktion för vår framtida lärarroll. Studien 

belyser vikten av att ha högläsning i alla klasser samt bearbeta högläsningstexterna på 

olika sätt. Genom att arbeta med denna uppsats har vi fått tips hur vi kan jobba med 
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högläsning för att utveckla elevernas språk och läsförståelsestrategier på ett varierat 

sätt.  

6.2 Framtida forskning 

Studien har visat att högläsning kombineras med dramatisering. Det skulle vara 

intressant att gå djupare in på en undersökning av hur man kombinerar högläsning 

med olika estetiska uttrycksformer samt ta reda på hur det påverkar elevers 

läsförståelse och inställning till läsning.  

Studien har visat att lärare har en positiv inställning till högläsning. Det hade även 

varit intressant att ta reda på vilken inställning elever har till högläsning. 
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Bilaga 1 – Observationsschema 

Årskurs: 

 

Bok: 

 

Högläsningsmiljö 

 

Hur sitter eleverna? 

 

Inledning 

Hur introduceras texten? 

Hur får läraren elevernas 

uppmärksamhet? 

Framgår högläsningens syfte? 

 

 

 

Under läsning 

Elevers deltagande 

- Interaktioner 

- Elev – elev 

- Lärare – elev 

- Elev – text 

Läsförståelse 

- Läsförståelsefrågor 

- Förtydligande av ord 

 

 

 



 38 

 

Avslutande 

 

Vart avslutas läsningen i 

boken? 

Följs det upp med en 

diskussion? 

Vad diskuteras i så fall? 

- Dras det paralleller till 

ex. elevernas vardag, 

andra böcker? 

Illustrationer 

- Hur används bilderna i 

boken? 

- Visas de? 

- Diskuteras bilderna? 

Bearbetas texten på annat 

sätt? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Intervjufrågor 
Uppstartsfrågor: 

• Vilken utbildning har du? 

• Hur länge har du arbetat som grundlärare? 

• Vilken årskurs arbetar du i? 
 
Högläsning: 

• Vad är din inställning till högläsning? 
• Vilka erfarenheter har du till högläsning? 

• Hur ofta håller du i högläsning i klassen? 
o Hur länge läser du i snitt? 

• Vad har du för syfte när du har högläsning? 

• Vad är dina tankar kring förarbetet kring högläsningsböckerna? 
o Arbetet under läsningens gång? 
o Efterarbetet? 

• Vad ser du för fördelar kring högläsning? 
o nackdelar? 

• Hur vet du att eleverna förstår det du läser? 

• Brukar ni diskutera det ni läst? 

• Hur ser du på interaktion under högläsningen? 
o Elev-elev 
o Lärare-elev 
o Elev-text (ex. frågor om texten under läsningens gång) 

  
 
Detta högläsningstillfälle: 

• Vad var syftet med detta högläsningstillfälle?  

• Hur upplever du att detta högläsningstillfälle gick? 

• Brukar det se ut på detta sätt när ni har högläsning? 
 
Litteraturen: 

• Hur väljer du högläsningsbok? 
o Är det kopplat till elevernas vardag? 

• Använder du dig av nyutgivna böcker? 
o Hur får du information om nya böcker? Ex bibliotekarien, konferenser, 

möten.  
 
Forskning: 

• Har du fått någon kompetensutvecklande utbildning inom 
högläsningsområdet? 

• Känner du till någon aktuell forskning inom högläsning? 
 
Avslutande: 

• Är det något mer ni vill berätta? 
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Bilaga 3 – Missivbrev 

Detta missivbrev innehåller information om undersökning kring hur 

lärare arbetar och reflekterar kring högläsning av barnlitteratur i 

klassrummet. 

Du tillfrågas här med om deltagande i denna undersökning.  

Hej! 

Vi heter Linnea Belinki och Amanda Lundberg och studerar till grundskollärare F-3 
på Mälardalens högskola i Västerås. Just nu ska vi skriva vårt självständiga arbete på 
avancerad nivå, 15hp.  
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare arbetar och reflekterar kring 
högläsning i klassrummet. Avsikten är att observera ett högläsningstillfälle i 
undervisningen. Observationen kommer sedan följas upp med en intervju. 
Intervjuerna beräknas ta 30 – 45 minuter och kommer att spelas in.  
 
Vi kommer att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Principerna 
innebär att deltagandet är frivilligt, du har rätten att avbryta ditt deltagande och allt 
material kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet som samlas in kommer 
enbart användas till denna studie. Slutversionen kommer presenteras i form av en 
uppsats som kommer publiceras på databasen DiVA.  
 
Om frågor uppstår tveka inte att höra av er till en av oss.  
 
Linnea Belinki    Amanda Lundberg 
xxx@student.mdh.se   xxx@student.mdh.se 
 
 
 
_________________  _________________ 
 
Datum:    Datum: 
 
 
 
Handledare:  
 
Karin Sheikhi 
xxx@mdh.se 
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