
 

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning                EXAMENSARBETE 

kultur och kommunikation               UÖÄ008 15 hp 

                        Vårtermin 2012 

 

 

 

Högläsning som ett pedagogiskt verktyg 
 

Reading Aloud as a Pedagogic tool  

 

 

 

Lisa Djupström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Handledare: Birgitta Jansson 

              Examinator: Dan Landmark 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning               

 EXAMENSARBETE 

kultur och kommunikation               UÖÄ008  15 hp 

                        Vårtermin 2012 

 

 

SAMMANDRAG 

_______________________________________________________________________

____ 

 

Lisa Djupström 

 

Högläsning som ett pedagogisktverktyg 

Reading aloud as a pedagogic tool  

 

 

Årtal  2012             Antal sidor: 30 

_______________________________________________________________________

____ 

 

Detta examensarbete handlar om högläsning och högläsning som ett pedagogiskt verktyg 

i skolan. Syftet med arbetet är att se om och hur högläsning används i skolan och hur 

eleverna påverkas av högläsning. Jag har använt mig utav kvalitativa intervjuer när jag 

undersökt hur fyra pedagoger ser på högläsningen. Intervjuerna har genomförts på en 

skola i en mellanstor stad i Sverige. Jag har analyserat och studerat relevant litteratur och 

forskning om ämnet och resultatet visar hur pedagogernas uppfattning förhåller sig till 

litteraturen och tidigare forskning. De ser högläsning som en del i undervisningen och att 

det ger positiva effekter på barns och elevers språkutveckling. Slutsatsen av mitt arbete 

är att högläsning används som ett pedagogiskt verktyg av verksamma pedagoger idag 

och att deras uppfattning går hand i hand med vad litteratur och forskning säger. 

Högläsning är en språngbräda in i litteraturens och skriftspråkets värld, barnen och 

eleverna får smaka på ord och lär sig använda ord i rätt situation. De lär sig om socialt 

samspel, om mänskliga relationer och utvecklar sin fantasi. Högläsning är ett verktyg för 

att få barnen att själva finna läslust och stimulera sin språkutveckling. Barnen får 

gemensamma ämnen att diskutera och lär sig därmed språket. 

_______________________________________________________________________ 
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1. Inledning 
 

När jag var liten tyckte jag alltid att det var skönt och avkopplande när läraren tog fram 

högläsningsboken för att läsa. Det var en stund i skolan som man såg fram emot. Både för att 

man fick koppla av men också för att man ofta fick en bra historia berättad för sig. Men finns 

det fler syften med högläsningen än underhållning? Är det så att jag under de där timmarna 

omedvetet utökade mitt ordförråd och stärkte mitt språk? Använder sig lärare av högläsning 

som utfyllnad under långa undervisningstillfällen eller tycker de sig faktiskt se att barnen 

behöver högläsning? 

Jag har alltså valt att skriva om högläsningen som ett pedagogiskt verktyg i 

skolan i mitt examensarbete. Hur använder man sig egentligen av högläsning i skolan? Hur 

ser lärarna på högläsning? Jag har i mitt examensarbete utgått från årskurserna 3-6. Jag valde 

att utgå ifrån dessa årskurser eftersom att det i läroplanens (Lgr 11: 225 - 226) centrala 

innehåll står att elever i årskurs tre ska börja få lässtrategier och ska börja tolka texter. I 

årskurs 4-6 ska eleverna känna till vissa litterära verk och därmed kändes dessa åldrar 

relevanta för min undersökning. Jag har intervjuat lärare i dessa olika årskurser för att få en 

bild av hur de ser på högläsning som ett pedagogiskt verktyg och hur de använder sig av 

högläsning i sin undervisning. Jag har också utgått från litteratur och tidigare forskning som 

jag funnit relevant för ämnet. Det faktum att jag läser språk och språkutveckling och har ett 

genuint intresse för barnlitteratur är en annan orsak till varför jag valde att skriva om detta 

ämne i mitt examensarbete.  
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2. Syfte och frågeställning 
 

2.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att jag vill veta om några lärare i en mellanstor stad i 

Sverige använder sig av högläsning som ett pedagogiskt verktyg i skolan och sin undervisning 

och i hur de i så fall använder sig av det.  

Jag vill med mitt examensarbete se om forskningen och verksamma lärare är 

överens om högläsningens värde som ett pedagogiskt verktyg. Jag kommer även att diskutera 

vad tidigare forskning som jag funnit relevant anser hur högläsning påverkar barnen samt vad 

mina informanter säger om denna fråga.  

2.2 Frågeställning 
Mina frågor som jag bearbetar i examensarbetet lyder: 

 

Hur och i vilket syfte använder några lärare i de lägre åldrarna sig av högläsning som ett 

pedagogiskt verktyg i skolan? 

 

Vilken effekt har högläsning på barnens språkutveckling enligt litteratur och 

informantintervjuer? 
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3. Uppsatsens disposition 
 

Jag kommer att beskriva högläsning som ett pedagogiskt verktyg. Hur det används i skolan 

och om mina informanter har samma tankar kring högläsning som litteraturen och 

forskningen jag bearbetat har. Vidare kommer jag även att beskriva mina informanters, 

litteraturens och forskningens syn på vilken effekt högläsningen har på barnens 

språkutveckling. Jag undersöker vilka kopplingar lärarna upplever finns till läroplanen och 

vad läroplanen faktiskt säger om just högläsning. Jag går sedan vidare till att behandla vad 

forskning säger om ämnet. Jag analyserar den forskning jag funnit relevant angående 

högläsning och dess effekter på barnen.  

I kapitlet metod och material kommer jag redovisa valet av metod och här 

beskriver jag även mitt urval. I kapitlet som heter resultat kommer jag att redovisa de 

intervjuer jag har gjort samt min analys av dem.  

I det sista kapitlet diskuterar jag det resultat jag fått och de metoder jag använt. 

3.1 Begreppsdefinition 
Högläsning betyder att man läser något högt för en eller flera lyssnare. Högläsning som 

pedagogiskt verktyg har som avsikt att stimulera barnens fantasi och främja deras läslust och 

därmed stimulera språkutvecklingen hos eleven. Förutom språkutvecklingen utvecklas även 

deras koncentrationsförmåga, fantasi och inlevelseförmåga enligt Hasselbaum (2006:7). Det 

skapas lugna stunder då barnen får öva på sin koncentrationsförmåga. 
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4. Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vad forskning, litteratur och styrdokument jag 

funnit relevant säger om högläsning och litteratur för högläsning. Jag har delat upp kapitlet i 

fyra delar: Högläsning och gemenskap, Högläsning, språkutveckling och fantasi, Hur väljer 

man litteratur, Högläsning och läroplanen. Under varje delkapitel kommer det även att finnas 

med en kort sammanfattning av det som tagits upp i kapitlet.  

 

4.1 Högläsning och gemenskap 
Det första mötet med boken måste bli ett tryggt och lustfyllt möte. För att barnet ska få 

fortsatta upplevelser i litteraturens och konstens värld krävs det att mötet med boken lägger 

grunden (Kåreland & Werkmäster, 1985:31). Precis som med konsten är litteraturen socialt 

sett ett uppfostringsmedel menar Lennart Hellsing (1999:26). Barnlitteraturen är en del av 

konsten och han menar att barnen lär sig av litteraturen och att de lär sig behärska språket via 

den. De lär sig orientera i tiden och i den miljö de befinner sig. Han menar även att barnet lär 

sig om relationer mellan oss människor. De lär sig att orientera sig socialt. Barnen bygger upp 

föreställningar om hur omgivningen ser ut och kan berätta om relationer mellan oss 

människor (Hellsing 1999:26). Vidare måste vi som pedagoger få barnet att förstå att litteratur 

är något som man kan känna glädje och lust i (Kåreland & Werkmäster, 1985:31). Vidare 

menar  Kåreland & Werknäster (1985:31) att om barnen känner glädje och lust i litteraturen är 

det inte svårt att dra slutsatsen att det så viktiga första mötet med den blir en trygg upplevelse. 

Hasselbaum (2006:5) anser att pedagogerna med just högläsningens hjälp kan förmedla glädje 

och lust till barnen och deras relation till litteratur.  

På 40- och 50- talet var det inte så vanligt förekommande med högläsning i 

skolan men är vanligare idag. Hasselbaum (2006:5) menar att lärare är förebilder i läsning och 

då främst för de elever som inte har med sig läsvana hemifrån. Hon menar att pedagoger kan 

förmedla lust och glädje med högläsning och med detta ger det barnen även nya tankar och 

nya världar att utforska(Hasselbaum, 2006:5). Även Hellsing (1999:27) skriver att vårt mål 

med litteraturen är att aktivera barnens skapande krafter och att de ska kunna få ut någon 

glädje ur sin verklighet. Ingvar Lundberg, professor vid Göteborgs universitet inom 

psykologi, säger att vi med högläsning och litteratur öppnar nya magiska världar för barnen 

och äventyr som inte är möjliga i den värld barnen lever i (Lundberg, www1, 2011). Framför 

allt så förmedlas språket till eleverna (Hasselbaum, 2006:5).  
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Enligt Ekström (www2, 2007) är läslust det viktigaste vi vuxna kan ge barnen 

och det görs just genom att läsa högt för dem. Alltså lockar högläsning barnen till att vilja läsa 

själva och vi kan utmana dem till att välja svårare böcker. Hon menar vidare att vi ska läsa 

mycket för barnen. Svensson(2005:32) menar att om man läser mycket för barnen är det 

också viktigt att vi som vuxna ibland stannar upp och lyssnar till barnet. Hellsing (1999:52) 

skriver att en barnbok förutom estetiska kvalifikationer som fångar barnets intresse ska beröra 

etiska frågor och ha en sorts moral eller en utveckling som vi kan acceptera. Vi måste se hur 

barnet uppfattar texten som de hör. Svensson (2005:33) menar att alla barn har olika 

erfarenheter och kan tolka och uppfatta en text olika. Det kan vara så att barnet tolkar texten 

på ett sätt vi inte trodde att det skulle när vi läste den. Pramling, Asplund och Klerfelt 

(1993:14) anser att det är viktigt att barnen kan dra slutsatser från den berättelse de hör. De 

ska kunna relatera till olika händelser utifrån sina egna erfarenheter. Därmed krävs det mycket 

av barnen som lyssnar till berättelsen när det gäller att förstå den.  

När barnen i en klass blir lästa för får de en gemensam läsupplevelse. Det kan i 

sin tur öka klassens sammanhållning (Hasselbaum, 2006:7). Alla i klassen får en 

läsupplevelse och ett gemensamt samtalsämne. I boken På tal om böcker och bokprat och 

boksamtal i skola och bibliotek (2005:32) sägs det att högläsning är den mest demokratiska 

formen av läsning där alla kan vara lika. De menar att först när vi hört en bok läsas för oss 

och upplevt vad den kan ge kan vi verkligen förstå varför vi ska läsa böcker. Även Svensson 

(2005:36–37) nämner att högläsning skapar gemenskap, närhet och trygghet.  

Sammanfattningsvis i kapitlet Högläsning och gemenskap menar litteraturen att 

barnen ska känna läslust och våga ge sig ut i litteraturens värld måste det första mötet med 

boken vara ett tryggt möte. Högläsning förmedlar lust och glädje till barnen som får en positiv 

erfarenhet från litteraturen. Det är alltså tydligt att högläsning är något viktigt för barnen och 

deras framtida relation, inte bara till litteraturen utan också konsten, det sociala samspelet och 

förmågan att orientera sig i tiden. Högläsning ger en grupp barn gemensamma samtalsämnen, 

vilket i sin tur ger dem gemenskap. Genom att läsa för barnen hjälper man dem att utveckla 

sitt språk och ger dem verktyg för att göra det.  

4.2 Högläsning, språkutveckling och fantasi 
När vi läser högt för barnen får de ord förmedlade till sig. Barnen tar sedan dessa ord och 

leker med. Boken är en leksakslåda för barnen. De tar upp ett ord och tittar, vrider och vänder 

på det. De smakar på dem och hör hur rytmer och klanger låter. De får en förståelse för ordet 

och när ordet ska användas. Genom att barnen får leka med orden får de en inblick i hur 
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meningar och ord är uppbyggda och lär sig på detta sätt språket. För att barnen ska få många 

ord att prova på krävs det att man läser många böcker för dem i skolan (Hellsing, 1999:43). 

Svensson (2005:30) hävdar just detta och menar att högläsning är grundläggande för barnens 

språkutveckling. Det ger barn som inte får böcker lästa för sig hemma en chans att komma i 

kontakt med det skrivna språket och de får känna den glädje och spänning som en bok kan 

förmedla. 

Enligt Pramling m.fl. (1993:70) är det inte bara vi vuxna som anser att 

högläsning och läsning är bra för barnens språkutveckling. De skriver även att barnen verkar 

ha samma uppfattning. De hävdar att en del barn uppfattar att man kan lära sig skriva genom 

att lyssna på sagor och berättelser och att detta då inte är relaterat till någon speciell saga eller 

berättelse utan berättandet i allmänhet. Svensson (2005:29) menar just detta, att böcker är det 

bästa hjälpmedlet för att ge barn ett rikt språk. Hon menar att författarna i böckerna uttrycker 

sig på olika sätt och att det är viktigt för barnen att komma i kontakt med detta. Barnen 

kommer i kontakt med andra språkliga uttryckssätt än de är vana vid. Enligt Hasselbaum 

(2006:7) utvecklas inte bara barnens språkutveckling av högläsning utan även deras 

koncentrationsförmåga, fantasi och inlevelseförmåga. Genom högläsning skapas lugna 

stunder då barnen får öva på sin koncentrationsförmåga. Även Hasselbaum (2006:7) nämner 

att högläsning skapar ett intresse för böcker hos barnen och framför allt läslust.  

När barnen blir lästa för tänker de på hur orden sägs. Svensson (2005:17) menar att de blir 

medvetna om språket de använder och självständiga i sitt språk. Barnet funderar alltså kring 

språket och användningen av det. Svensson menar att barnet tar ett stort steg när han eller hon 

inser att språket kan delas upp i större och mindre delar. Högläsning väcker också en 

nyfikenhet till skriftspråket genom att man stimulerar barnens fantasi och kulturarv (Svensson 

2005:30).  

Lundberg (www1, 2011) menar att högläsning ger rika möjligheter till att utöka 

sitt ordförråd och att barnen får en förståelse kring hur orden är uppbyggda. Barnen kommer i 

kontakt med skriftspråket och möter skriften i längre och komplicerade satsbyggnader. 

Barnen upptäcker symboliskt kraft som Lundberg anser är fantastisk. Han menar också att 

utöver den trevliga stund, känslan av närhet, trygghet och interaktion som högläsning ger 

finns det andra anledningar att läsa för barnen. De lär sig att böckerna innehåller en värld som 

inte är som vår egen. De lär sig att händelser i boken sker i en viss ordningsföljd. Att 

stimulera barnens fantasi på detta sätt är något som Svensson (2005:30) anser är viktigt för 

deras intresse till skriftspråket och därmed deras språkutveckling. 
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Hasselbaum (2006:7) menar också att högläsning ger en insikt i hur språket fungerar. Precis 

som Lundberg och Svensson säger hävdar Hasselbaum (2006:7) att barnens fantasi stimuleras 

och att barnen då blir tankemässigt utvecklade.  Hasselbaum (2006:7) menar vidare att det ger 

en ökad motivation till att lära sig språket och att det ökar barnens språkförråd och ger dem ett 

sätt att uttrycka sig. Att högläsning berikar barnens ordförråd och stimulerar till deras 

språkutveckling är även något som Ekström (www2, 2007) hävdar. Hon menat även att 

barnen får ett bra uttal och de får en känsla för hur språket låter. Svensson (2005:32–33) anser 

att om möjligheten finns att knyta an till elevernas egna erfarenheter kan läsupplevelsen bli 

större och på så vis ge ett rikare språk. 

När man högläser för barn bör historien ha hål, luckor och tomma platser som 

barnen själva kan fylla i (Nikolajeva, 2006:251). De får fylla i dessa tomrum med hjälp av sin 

fantasi och sina tidigare erfarenheter inom litteraturen. Man kan berätta historier utan givna 

detaljer så barnen själva får dra slutsatser. Hasselbaum (2006:7) menar att barnen med hjälp 

av högläsning gör just detta. Högläsning stimulerar barnens fantasi och de skapar egna inre 

bilder till den berättelse de lyssnar på. Som exempel nämner Nikolajeva (2006:251) att man 

kan välja att inte beskriva en person i detaljer. Barnet skapar då en egen karaktär utifrån 

erfarenheter och fantasi. Böcker utan dessa hålrum och möjligheter till egna slutsatser från 

barnen kallas för didaktiska böcker (Nikolajeva, 2006:251). Didaktiska böcker tillåter inte 

barnen att fylla i luckorna själva och lämnar inga obesvarade frågor. De stimulerar inte 

barnens egna tankar. Man ska alltså använda sig av det Nikolajeva (2006:251) kallar för 

kreativa eller ifrågasättande böcker, där läsaren eller lyssnaren får dra egna slutsatser från 

berättelsen och svara på de frågor som kan dyka upp. Svensson (2005:32) skriver att inte ha 

för mycket bilder i boken man läser kan också bidra till att stimulera barnens fantasi. Det kan 

till och med vara störande för barnen att få bilder eftersom att de inte stämmer överens med 

de inre bilder barnen har skapat när de hör berättelsen. Hellsing (1999:41) menar att all den 

fantasi barnen vinner på högläsning är nödvändigt för både vår personliga och samhällets 

stabilitet. Men han menar också att ju fler sagor vi läser för barnen desto fler sakliga 

upplysningar måste vi ge dem. Fantasin måste kunna behärskas.  

Sammanfattningsvis ses det att högläsning är bra för barnens språkutveckling. 

Att det ökar barnens ordförråd är något som författarna i detta kapitel är eniga om. Barnen får 

höra hur ord sägs för att själva bilda sig en uppfattning kring språket och att deras läslust och 

intresse för litteratur väcks. Högläsning kan bidra till en stimulering av fantasin. Barnen som 

lyssnar på berättelsen får skapa sina egna bilder när de lyssnar. De som lyssnar lär sig att dra 

egna slutsatser från berättelsen med hjälp av sin fantasi. 
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4.3 Att välja litteratur till högläsning 
Enligt Hellsing (1999:52) bör en skönlitterär barnbok innehålla saker som intresserar barnen. 

En god högläsningsbok ska innehålla ett gott språk och om det är en nutidsbok som ska 

högläsas ska inte slang eller ett och annat fult ord uteslutas då litteraturen ska spegla dagens 

samhälle och barnens verklighet (Hasselbaum, 2006:6). Eftersom de böcker man läser som 

högläsningsbok ibland kan innehålla fula ord ger Svensson (2005:30) rådet att den som läser 

alltid ska ha läst boken själv innan man läser den för barnen. Hon menar att man då vet om 

det förekommer något olämpligt som inte ska tas upp eller passar för den barngrupp du ska 

läsa för. Det är under själva högläsningen också viktigt att den som läser använder sig av 

mimik och intonation (Svensson, 2005:30). Detta gör det lättare för barn med 

koncentrationssvårigheter att hänga med och de blir mer koncentrerade under läsningen 

menar Svensson (2005:30). Hon skriver att man ska använda sig av rösten på alla möjliga vis 

och anpassa den efter innehållet i texten.  Även Ekström (www2, 2007) skriver att det är 

viktigt att den som läser boken lever sig in i berättandet med olika röstlägen, betoningar, 

pauser och uttal. Hon menar att man för att väcka läslusten hos ett barn behöver vara en 

skaplig läsare och att det också kan krävas att man övar på högläsning.  

Cliffhangers
1
 gör att en läsare eller som i högläsningens fall en lyssnare vill höra 

mer av berättelsen (Nikolajeva, 2004:56). Hasselbaum (2006:6) nämner även hon att 

cliffhangers kan få lyssnaren att vilja höra mer av vad en bok handlar om. De gör att läsaren 

vill höra mer och inte sluta läsa. Alltså ökas barnens intresse för historien och de vill höra vad 

som händer härnäst. Hasselbaum säger också att man ska vara försiktigt med att välja böcker 

med för långa kapitel för att man snabbt ska komma in i handlingen. Hon säger också att en 

bra högläsningsbok inte ska ha för många dialoger och om det finns dialoger ska de inte vara 

allt för långa. Men att utmana barnen är inte alltid fel enligt Svensson (2005:32). Hon menar 

att det är viktigt att man som pedagog ibland väljer böcker som anses lite svårare. Barnen får 

en annorlunda språklig upplevelse som kan vara nyttigt att lyssna på. Vidare menar Svensson 

                                                 
1
Ordet cliffhanger betyder att det är ett spänningskapande berättarknep som används för att knyta samman 

episoderna exempelvis i en Tv-serie (www.3).  

En spännande sekvens som lämnas oförlöst medan något annat händer. Berättelsen tar paus (www.4). 
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att ett barn som är runt nio år kan förstå en mer avancerad bok om den får den läst för sig än 

om barnet skulle läst boken själv.  

När barn och ungdomar väljer böcker väljer de gärna en bok på grund av 

omslaget (Hasselbaum, 2006:6). Ett lockande omslag innebär inte automatiskt att barnen 

upplever att boken är bra eller dålig. Därför kan det som pedagog vara bra att välja en bok 

som barnen inte själva väljer i första hand. Däremot är det bra om barnen får ha någonting att 

säga till om när man väljer vilken bok som ska högläsas. Svensson (2005:30) menar att det 

kanske är mest viktigt för de barn som inte blir lästa för hemma. De känner då en 

uppskattning för läsandet. Ekström (www2, 2007) menar att det är bra att välja böcker utifrån 

barnet och att man som lärare egentligen måste göra det eftersom man vet vad som passar 

barnet bäst. Hon menar att en bok kan vara intressant för ett visst barn vid ett speciellt 

tillfälle.  

Sammanfattningsvis ser man att litteraturen säger att det viktigaste när man 

väljer en bok för högläsning är att man väljer en bok som är intressant för barnen. Barnen ska 

kunna relatera till boken ifrån egna erfarenheter och upplevelser. Läraren vet ofta vad som 

passar barnen men man ska däremot inte strunta i barnens egna preferenser helt. Barnens egna 

val av litteratur kan öka deras läslust. 

4.4 Högläsning och Läroplanen 
Skolans uppdrag enligt Läroplanen för grundskolan 11 (Lgr 11:10) är att vi ska främja 

lärandet så att individen stimuleras att utveckla sina kunskaper och värden.  

I Läroplanen (Lgr 11:223) står det att i ämnet svenska ska undervisningen syfta 

till att eleverna utvecklar sin kunskaps inblick och om det svenska språket. Genom 

undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och sitt skriftspråk så att 

de får tilltro till sin egen språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och olika 

syften. Eleverna ska alltså genom sin undervisning ges en möjlighet att utveckla sitt språk för 

att tänka, kommunicera och lära.  

I Läroplanen (Lgr 11:223) står det att undervisningen som bedrivs ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva.  

Ur det centrala innehållet (Lgr 11:224) i årskurs 3 i svenska står det att eleverna 

ska få lässtrategier för att förstå och tolka texter samt anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll. De ska även lära sig sambandet mellan ljud och bokstav. Eleverna ska även kunna 

lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.  
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Ur det centrala innehållet (Lgr 11:225) i årskurs 4 till 6 står det att de ska känna 

till några skönlitterära verk och vilka författarna är till dess barn- och ungdomsböcker.  

Enligt Läroplanen (Lgr 11:10) är språk, lärande och identitetsutveckling nära 

förknippade. För att eleverna ska få utveckla sina möjligheter till att kommunicera och få 

tilltro till sin språkliga förmåga krävs det att vi ger dem rika möjligheter till att samtala, läsa 

och skriva. 

Sammanfattningsvis i kapitlet högläsning och läroplanen förstår man att det är 

en tolkningsfråga att få in högläsningen i sin undervisning. I de centrala innehållen står det att 

eleverna ska kunna lyssna och återberätta men även kunna några skönlitterära verk och dess 

författare. Elever ska få möjlighet att kunna kommunicera och få möjligheter till att samtala, 

lyssna och skriva. 
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5. Metod och material 
 

I kapitlet om metod och material kommer jag beskriva hur jag nått mina resultat. Jag kommer 

framställa vilka typer av metoder jag använt mig av vid insamlingen av resultatdelen. Jag 

kommer också redogöra för de urval jag gjort under arbetet. Jag förklarar vilket material som 

jag använt mig av och även de etiska övervägande jag gjort. 

5.1 Metod och urval 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i mitt examensarbete. Kvalitativ data 

förknippas med forskningsstrategier som etnografi, fenomenologi och grundad teori och med 

forskningsmetoder så som intervjuer (Denscombe, 2009:367). Jag gjorde mina fyra intervjuer 

med verksamma lärare i årskurserna 1-5. Mina informanter arbetar alla på en skola i en 

mellanstor stad i Sverige. Jag har intervjuat fyra lärare i årskurserna 3 till 6 och en av lärarna 

arbetar även i årskurserna 1-2 och är även specialpedagog i dessa klasser. Jag valde att utföra 

mina intervjuer via e-post då jag anser att informanter bör få god tid på sig att svara på 

frågorna som skickats. Jag ville ge dem tid och att de skulle få svara utan press och på så vis 

ge mig ett genomtänkt svar.  

Enligt Denscombe (2009:247) så kan intervjuer ske via internet och genom att 

man använder e-post funktionen kallas detta för e-post korrespondens.  Jag ville att det skulle 

finnas ett samtycke till att delta i intervjuerna vilket Denscombe anser är viktigt (2009:231). 

Så jag skickade frågorna till den ansvariga i arbetslaget som fick skicka vidare till de andra 

lärarna. Denscombe (2009:249) hävdar att om man har sin intervju via e-post kan detta ge de 

som man intervjuar mer tid till att reflektera över de frågor som de har fått och att kvalitén på 

deras svar kan förbättras och detta beror på att de får mer tid att reflektera över sina svar. Jag 

hade min verksamhetsförlagda utbildning på denna skola och har därför diskuterat med 

informanterna innan. Denscombe (2009:231) hävdar att det är viktigt att det finns ett 

samtycke till intervjun och att intervjuobjektet vet vad materialet kommer att användas till. 

Jag använde mig av öppna frågor för att undvika ja och nej svar samt om det har varit något 

som saknats har jag ställt följdfrågor. Jag ställde frågor och även några följdfrågor om det var 

något som saknades. Följdfrågorna har sett olika ut beroende på vad svaren blivit på 

grundfrågorna. Jag har även under min verksamhetsförlagda utbildning tänkt på hur jag själv 

ser på högläsning och försökt att tänka på hur jag skulle kunna svara på intervjufrågorna. 

Utifrån litteratur och intervjuer kommer jag att göra en analys kring hur det ser ut i 

verkligheten kontra litteraturen.  
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5.1.1 Varför ställde jag dessa frågor 
Med fråga 1 och 2

2
 ville jag få en inblick i hur länge mina informanter varit verksamma inom 

yrket. Jag ville veta vilka årskurser som de undervisar i för att få reda på om antalet år som 

verksam lärare påverkar deras syn på högläsning och effekterna av det. Fråga 3 kändes som 

en naturlig fråga då jag måste veta om de använder sig av högläsning. Ifall de inte skulle gjort 

det så hade intervjun inte behövt fortskrida. Vidare med mina frågor ville jag se vad det var 

för typ av bok de senast läste ur och varför de läste just den. De frågorna kändes relevanta då 

mina intervjuobjekt får en insyn i varför de använder sig av högläsning och det öppnar upp för 

eftertanke inför kommande frågor i intervjun. I min sjätte fråga ville jag veta hur mycket 

lärarna använder sig av högläsning för att se om det förekommer varje dag eller om de 

använder sig av högläsning på något speciellt sätt. I fråga 7 och 8 diskuterar de vad syftet med 

högläsning är och hur de ser högläsning som ett pedagogiskt verktyg.  Fråga 10,11 och 12 

fann jag relevanta då jag ville se hur de väljer sin litteratur och vilka preferenser som spelar in 

då valet görs. Det känns relevant att veta om läroplanen spelar in i deras litteraturval då det 

inte står något specifikt angående högläsning i Lgr 11 utan det är tolkningsbart. Min sista 

fråga är den effekt mina intervjuobjekt anser att högläsning har på barnens språkutveckling 

och den frågan kändes relevant då jag i min frågeställning just tar upp hur barn kan påverkas 

av högläsning. 

5.2 Material 
Jag valde att genomföra mina intervjuer via e-post eftersom jag ansåg att jag kunde få de svar 

jag behövde till mitt arbete via denna teknik. Jag har även god kontakt med mina informanter 

så hade det behövts förtydliganden vid frågorna hade detta inte blivit ett problem. Mina 

informanter ansåg även att det passade dem att få frågorna via e-post. Då informanterna fick 

frågorna via e-post hade de tid att ge mig genomtänkta svar. Jag har sammanfattat de svar jag 

fått från intervjuerna i resultatdelen. Jag har även analyserat relevant litteratur och tidigare 

forskning kring mitt ämne som jag redogör för i forskningsbakgrunden.   

5.3 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativ metod kombinerar tekniker som direkt observation, deltagande observation, 

intervjuer och analys av källor. Den kvalitativa metoden kännetecknas av närhet till 

forskningsobjektet. Syftet med intervjuerna är att få djupa kunskaper och en djup förståelse. 

En kvalitativ intervju innebär också att informanten ska känna sig avslappnad i 

                                                 
2
 Bilaga 1 intervjufrågor 
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intervjusituationen, man styr inte informanten och det ska likna en vardaglig situation (Holme 

och Solvang, 2010:99) . Det är viktigt för att svaren ska bli så genomtänkta som möjligt. 

5.4  Genomförande  
Jag valde att genomföra intervjuer för att få en inblick i hur högläsning används i skolan samt 

hur lärare ser på högläsning som ett pedagogiskt verktyg. Jag har också läst litteratur som jag 

anser är relevant för mitt examensarbete. Både litteratur gällande högläsning specifikt men 

också litteratur gällande barnlitteratur. Jag har även läst litteratur om vad barn får ut av 

litteraturen som de hör och läser.  

Jag genomförde mina intervjuer via e-post eftersom jag ansåg att jag kunde få 

de svar jag behövde till mitt arbete samt att jag har god kontakt med mina informanter. Hade 

det varit något som jag behövde få förtydligat hade detta alltså inte varit ett problem. De som 

jag intervjuade var medvetna om vad jag skulle skriva om så de tyckte att det passade bra för 

dem att få frågorna via e-post så de kunde få tid på sig att svara. Det innebar också att de 

kunde svara på frågorna när de själva kände att de hade tid samt ge mig mer genomtänkta 

svar. 

5.5 Etiska överväganden 
De intervjufrågor jag skickade ut till mina informanter bedömdes av min handledare innan jag 

skickade ut dem. Det blev flera utkast innan frågorna kändes relevanta för mitt arbete. Jag har 

valt att kalla mina informanter för lärare 1, lärare 2 och så vidare och detta gjordes för att det 

inte ska gå att koppla samman mina informanter med den verkliga människan bakom svaren. 

Då mina intervjuer fördes via e-post fick de som ville svara på frågorna och de behövde inte 

känna varken press eller stress, då jag förklarat för dem att det var frivilligt att delta i min 

undersökning. De fick avbryta om de kände att de inte längre ville delta. Holme och Solvang 

(1997:32) säger att deltagarna själva ska få ta ställning till om de vill delta samt att jag som 

gjort intervjun måste säkerställa att deras svar inte kan kopplas till den enskilde 

svarspersonen. 

5.6 Trovärdighet och validitet 
Validiteten i intervjuer, hur vet man att informanten talar sanning? För att veta ifall 

informantens uppgifter stämmer kan man som forskare bekräfta med andra människor och 

andra källor. För att kontrollera trovärdigheten i det som informanten sagt kan den som 

intervjuar kontrollera det med andra källor beträffande ämnet. Skriftliga källor kan ge ett visst 
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stöd till intervjumaterialet. Man kan även kontrollera med andra intervjuer man gjort för att se 

om de stämmer överens med varandra (Denscombe, 2009.265).  

För att fastställa trovärdigheten i det som informanterna säger ska den som 

håller i intervjun ha en bild av ifall informanten kan något om det som intervjufrågorna 

diskuterar. Har informanten den kunskap så han eller hon kan kommentera ämnet eller har 

informanten ingen kunskap om ämnet, det är något som den som utför intervjuerna måste 

ställas sig till när intervjuerna fastställs som trovärdiga (Denscombe, 2009:266 - 277).  

5.7 Metodanalys av intervjuer 
När jag analyserat mina intervjuer har jag utgått från Denscombe (2009:324) där han 

beskriver metoder för att analysera kvalitativa data. Jag började med att leta efter tydligt 

återkommande teman eller saker i svaren jag fått. För att sedan analysera detta grupperade jag 

dessa teman i kategorier. För att sedan gå vidare till framställning och presentation av datan 

valde jag att sammanfatta intervjuerna och dra egna slutsatser ifrån dem. Det sista jag sedan 

gör, för att validera, är att jämföra mina resultat med det som sägs i litteraturen som jag 

bearbetat. 
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6. Resultat 
 

 I detta avsnitt kommer jag redogöra vad mina informanter säger om högläsning i skolan samt 

vad de anser att eleverna lär sig utifrån högläsning. Lärarna som jag har intervjuat är av olika 

kön och i olika åldrar, de har även varit verksamma som lärare olika länge och har olika 

erfarenheter av högläsning då de undervisar i olika ämnen. I detta avsnitt kommer jag även att 

ha med en analys kring mina intervjuer.   

  

6.1 Intervjuer 
Här kommer jag att redovisa de intervjuer jag har gjort jag kommer att kalla mina informanter 

för lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 4. Till sist sammanfattar jag intervjuerna och 

redovisar för de slutsatser jag dragit från dem. 

6.1.1 Sammanställning av intervjuer 

Intervju 1 
En av pedagogerna har varit lärare sen 1975 och undervisar i årskurserna 3, 4 och 5. Lärare 1 

använder högläsning i många olika sammanhang i sin undervisning och i olika ämnen. Den 

senaste boken som lärare 1 läste var en bok om dinosaurier eftersom de jobbade med 

dinosaurietema i klass 3. Lärare 1 tyckte att den var spännande och att den passade in i deras 

samhällsorienterande arbete, även eleverna verkade tycka att boken var bra och lärare 1 hade 

fått positiv respons av eleverna. Lärare 1 använder sig så mycket av högläsning som det går 

och så mycket lärare 1 kan, både som en faktaförmedling till eleverna men främst för att 

hjälpa elever med lässvårigheter. Lärare 1 menar att det är bra att ge eleverna egna bilder som 

de skapar i sitt huvud och att de får använda sin fantasi med hjälp av skönlitterära böcker. 

Lärare 1 anser att syftet med högläsning är att eleverna får stärka lyssnandet, det ett sätt att 

samla fakta, att få koppla av och drömma sig bort, eleverna får även möjlighet att använda sig 

av sin fantasi och skapa egna bilder i huvudet. Lärare 1 anser att högläsning som ett 

pedagogiskt verktyg fyller en stor funktion. Lärare 1 väljer sin litteratur utifrån vad syftet med 

högläsningen är. Läraren menar att faktaböcker som högläses ska ge mycket information om 

ämnet på ett spännande sätt.  De skönlitterära böckerna ska ge en avkoppling, spänning och 

att skapa egna bilder med hjälp av sin fantasi. Lärare 1 menar även att högläsning ska locka 

till läsande av andra böcker än de böcker som eleverna väljer själva.  Lärare 1 menar att 

läroplanen spelar in på så sätt att när man väljer ämnesområden och genrer så får man med 
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läroplanen utan att tänka så mycket på det.  Lärare 1 egna preferenser på litteraturvalet spelar 

stor roll när det är faktaförmedling som ska ligga i fokus och detta eftersom lärare 1 bara 

undervisar i matematik och i de samhällsorienterande ämnena. Annars menar Lärare 1 att det 

inte är så viktigt med sina egna preferenser men undermedvetet väljer lärare 1 böcker som ser 

bra ut och vet av erfarenhet att andra elever har tyckt mycket om.  

 Elevernas preferenser på litteraturvalet spelar in på så sätt att eleverna får vara 

med att rösta på böcker som de vill höra eller så tipsar de varandra om spännande böcker. 

Lärare 1 berättar att 5:orna brukar redovisa böcker som de själva har läst för 3:orna och 4:orna 

och då får de får tips på vilka böcker de kanske vill läsa. Även lärare 1 tar tips där ifrån som 

kan användas som högläsning. Lärare 1 anser att högläsning påverkar elevernas 

språkutveckling genom att de får ett rikare språk och ett större ordförråd.  

Intervju 2 
Intervju två var med en pedagog som har varit i lärare sen 1972 och ska gå i pension i år. 

Lärare 2 undervisar nu i årskurserna 3,4 och 5 men har tidigare även haft årskurs 6. Lärare 2 

använder sig av högläsning men med eftertanke. Lärare 2 menar att det är viktigt att anpassa 

texterna efter elevernas kunskaper och vilja att läsa högt. Lärare 2 använder sig av högläsning 

både i svenska och i engelska då läraren undervisar i dessa ämnen men mest i engelska. 

Lärare 2 använder sig av litteratur som passar eleverna och som lärare 2 vet är bra litteratur 

för eleverna. På engelska använder Lärare 2 mest de texter som finns i läromedelsböckerna 

för högläsning eller en bok med korta engelska texter. Lärare 2 menar att pedagogiskt sett är 

högläsning ett alternativ till annan läsning eller undervisning. Lärare 2 menar att det är bra 

även för eleverna att ha högläsning för varandra och att barn tycker om att läsa och ibland är 

det en bra träning på att våga uppträda, det vill säga att läsa högt för sina klasskamrater. 

Lärare 2 menar att det är viktigt att det blir positivt för eleven. Lärare 2 hävdar att texterna 

inte ska vara för långa då man ska orka lyssna och läsa. Lärare 2 menar att både elevernas och 

sina egna preferenser spelar in när de väljer litteraturen till högläsning. Lärare 2 menar att 

läroplanen kommer in i valet av litteraturen även om det inte är något som läraren tänker så 

mycket på. Lärare 2 menar att allt som de arbetar med i skolan utgår från kunskapskraven i de 

olika ämnena så läroplan och kursplaner kommer in i högläsningen utan att det måste kännas 

krystat. 
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Intervju 3 
Den tredje pedagogen har varit lärare i 10 år och undervisar i årskurs 3, 4 och 5. Lärare 3 

använder sig av högläsning i sin undervisning då läraren undervisar i svenska och  

Naturorienterande ämnena. Den senaste boken Lärare 3 läste för klass 5 var Robinson Crusoe. 

Lärare 3 valde boken för att eleverna skulle få höra en klassiker eftersom det var klassiker 

som de jobbade med på svenskan. Lärare 3 menar att de inte använder sig av högläsning så 

mycket som lärare 3 vill eftersom det inte riktigt hinns med i den utsträckning de skulle vilja. 

Lärare 3 säger att syftet med högläsning i skolan är ett diskussionsunderlag och för att väcka 

läsintresset hon eleverna. Lärare 3 väljer sin högläsningslitteratur efter det tema som de jobbar 

med som exempelvis klassiker eller bara på måfå. Lärare 3 menar att läroplanen spelar in och 

just vid klassiker eftersom det är något som eleverna ska jobba med i årskurs 4 till 6. I 

Läroplanen (Lgr 11:225) står det att man i det centrala innehållet för årskurs 4 till 6 i svenska 

står det att eleverna ska kunna några skönlitterära barn- och ungdomsförfattare samt deras 

verk.  

Lärare 3 egna preferenser spelar in på så sätt att läraren väljer en bok som den 

vet är bra och som den vet är bra för barnen. 

Elevernas preferenser spelar in på så sätt att de kan få önska böcker ibland om 

det inte är så att de jobbar med något speciellt tema då lärare 3 väljer bok själv så att boken 

kan förmedla det som läraren vill med högläsning. Lärare 3 hävdar att högläsning ger 

eleverna ett utvecklat ordförråd.  

Intervju 4 
Den fjärde pedagogen som jag intervjua har varit lärare i 25 år och arbetar även som 

specialpedagog. Lärare 4 arbetar med årskurserna 1-5 och använder sig av högläsning. Den 

senaste boken lärare 4 läst var en bok där eleverna fick vara med och välja. Eftersom lärare 4 

inte har någon egen klass så är det väldigt olika hur lärare 4 läser högt. Ibland läser lärare 4 

högt för barn när deras eget läsflyt inte är tillräckligt starkt men lärare 4 läser även hög för att 

ge en läsupplevelse, lärare 4 menar att det stimulerar språket och väcker läsintresse. Lärare 4 

använder sig även av högläsning som en möjlighet att få reflektera tillsammans med barnen. 

Lärare 4 hävdar att detta i sin tur påverkar hur barnen läser när de läser på egen hand, att de 

inte bara läser på utan att de förstår det som de läser. Att deras egna tankar påverkar nyttan av 

läsandet. Lärare 4 använder även högläsning som en inspiration när de arbetar med 

skrivuppgifter. Lärare 4 anser att högläsning är ett viktigt pedagogiskt verktyg. 
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När lärare 4 väljer litteratur beror det på vad de arbetar med exempelvis så som inspiration, 

möjlighet till reflektion eller att stärka språket och väcka läslusten. Om syftet med högläsning 

är att väcka läsintresset för barnen använder sig lärare 4 av barnen när litteraturen väljs men 

andra gånger kan det vara att barnen ska få upptäcka nya genrer eller böcker som hänger ihop 

med teman som de arbetar med. Lärare 4 tar även tips från andra när litteraturen till 

högläsning skall väljas. Lärare 4 menar att läroplanen spelar in på det sätt att barnen ska 

känna till de mest kända barnboksförfattarna och möta litteratur från andra länder men då 

främst sagor.  

Lärare 4 menar att dennes preferenser spelar en självklar roll i sitt litteraturval 

men hur mycket tycker lärare 4 är svårt att säga. Ibland låter lärare 4 barnen vara med och 

bestämma men att det beror på vad de arbetar med. Lärare 4 menar att de inte skulle läsa en 

bok som lärare 4 inte själv anser är bra eller gillar men om barnen vill så måste det finnas 

tillgång till en bra diskussion. Lärare 4 hävdar att högläsning har stor inverkan på barns 

språkutveckling men då framförallt för yngre barn från cirka 3 år och uppåt.  

6.2 Analys av intervjuer 
Mina informanter använder sig av högläsning regelbundet och uppskattar och tycker att 

högläsning är användbart. De anser alla att det är bra för elevernas språkutveckling och att det 

hjälper eleverna utöka sitt ordförråd när de får svåra ord talade till sig samtidigt som det också 

ökar det egna läsintresset hos eleverna. En av lärarna anser att det mest gynnar barn i de yngre 

åldrarna, från cirka 3 år och uppåt. I läroplanen (Lgr 11:225) står det att elever i årskurs 4-6 

ska känna till några erkända skönlitterära barn- och ungdomsförfattare och således spelar även 

läroplanen in en del. 

Att högläsning ses som ett pedagogiskt verktyg är något som mina informanter 

var eniga om. De anser att högläsning är ett bra hjälpmedel eller del av undervisningen. Flera 

av mina informanter nämner att de arbetar med högläsning i tematiska arbeten då de arbetar 

tvärvetenskaplig. Mina informanter anser att högläsning är språkutvecklande och det främst 

för ordförrådet. Mina informanter nämner inget om det som Hellsing (1999:26) skriver, 

nämligen att barnen även påverkas socialt av högläsning. Att mina informanter inte nämnde 

något om det sociala kan bero på att de svarade ur ett språkutvecklingsperspektiv. Mina 

informanter nämner att högläsning kan stimulera elevernas egen läslust och detta skriver även 

Hasselbaum (2006:7) om att högläsning inte bara väcker ett intresse för böcker utan att det 

även väcker läslusten hos barn. Ekström (www2, 2007) menar att läslust är det viktigaste vi 

kan ge barnen och att det gör vi just genom högläsning. 
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Gällande preferenser i litteraturval så beskriver några av informanterna väldigt ingående 

varför de väljer vissa böcker exempelvis om de skall vara faktaförmedlande eller om de ska 

syfta till något annat så som avslappning. Det är viktigt att texterna är lagom långa tycker en 

av lärarna. Hasselbaum (2006:6) är inne på samma spår när hon skriver att man ska välja 

böcker med korta kapitel så att eleverna inte tappar intresset under läsningen och så att de 

snabbt kommer in i handlingen. Vidare måste boken vara av intresse för barnen.  Ekström 

(www2, 2007) menar att det är bra att välja en bok som intresserar barnen och att lärare 

kanske vet bäst vad som passar just den barngrupp som ska läsas för och att en del böcker 

kanske lämpar sig bäst. Svensson (2005:32) skriver att det kan vara viktigt att välja böcker 

som anses vara lite svårare då barnen får en utmaning och får höra svårare språk som kan 

gynna dem språkmässigt. Att barnens preferenser spelar in är något som alla mina informanter 

nämner och de menar att det är viktigt att barnen får vara med och bestämma eller rösta fram 

böcker som ska högläsas. Hasselbaum (2006:30) hävdar att vuxna ibland kan välja en bok 

som barnen inte själva tror är bra eller tittar på då omslaget inte tilltalar dem, men att det är 

viktigt att barnen få vara med och välja vilken bok som ska högläsas. Mina informanter anser 

alltså att eleverna påverkas språkmässigt när det gäller högläsning men även som en av 

lärarna nämner att de övar på att våga uppträda. En av mina informanter använder sig även av 

högläsning som ett pedagogiskt verktyg gällande inspiration till eleverna då de ska ha 

skrivuppgifter. 
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7. Metod- och resultatdiskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Att genomföra intervjuer via e-post ger de som intervjuas lång tid att reflektera över sina svar 

(Denscombe, 2009:249). De känner sig inte tvingade att svara direkt och kan därför ge ett mer 

uttänkt svar på mina frågor. Jag tycker att intervjua via e-post kändes som ett effektivt sätt att 

genomföra intervjuer på. Jag känner de jag intervjuade sen tidigare och att ha genomfört 

intervjuerna öga mot öga skulle kunna hindra dem från att säga det de verkligen vill. I detta 

fall var ämnet inte personligt men att intervjua över e-post innebär också att intervjuobjektet 

känner mindre obehag än vid intervjuer där man måste ha ögonkontakt (Denscombe, 

2009:249). Jag vet också sedan tidigare att mina intervjuobjekt gärna svarar via e-post på 

frågor på grund av tidsaspekten. Om jag genomfört intervjuer på plats och med ögonkontakt 

hade jag kanske haft möjlighet till fler följdfrågor, något jag fick offra i och med den metod 

jag nu valde. Jag kunde skicka följdfrågor om jag ville men de blev i så fall inte lika spontana 

som i en vanlig intervju, där situationen mer liknar ett vanligt samtal. Däremot fick jag nu mer 

tid till att tänka igenom eventuella följdfrågor. Frågorna var också av sådan karaktär att de var 

enkla att svara på och inte krävde många följdfrågor. De passade därmed för e-postintervju.  

Något som kunde gjort detta examensarbete större och mer utbrett kunde ha 

varit att intervjua fler lärare och kanske i olika städer. Då mina intervjuer gjordes på en skola i 

en mellanstor stad där mina intervjuobjekt jobbar tillsammans så kanske jag inte fick ett så 

brett urval av svar som kunde gjort arbetet mer ingående. Men jag märkte att även om mina 

intervjuobjekt arbetar på samma skola så finns det skillnader i hur de använder sig av 

högläsning som ett pedagogiskt verktyg, så det kanske inte spelar så stor roll var man är i 

Sverige utan mer hur många och vilka man intervjuar.  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Syftet med högläsning 
Enligt läroplanen (Lgr 11:225) står det att elever i årskurs 4 till 6 ska känna till några 

skönlitterära verk och vilka författarna är. En av de lärare som jag intervjuat nämner just detta 

att den använder högläsning som ett verktyg för att förmedla klassiker i ämnet Svenska. 

Lärarna jag intervjuat nämner också att de använder högläsning som ett verktyg för att ge 

inspiration till eleverna och för att få dem att reflektera gemensamt. Deras uppfattning och 

avsikt med högläsning är alltså samma som det Hasselbaum (2006:7) skriver, nämligen att 
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barnen får en gemensam läsupplevelse som i sin tur kan öka gemenskapen i klassen. 

Intervjuresultatet visar att lärarna anser att syftet med högläsning också kan vara att stärka 

lyssnandet och koncentrationen hos eleverna. De lär sig lyssna till och samla fakta. Enligt 

Hasselbaum (2006:7) utvecklas barnens koncentrationsförmåga. De får också en chans att 

utveckla sin fantasi och kan skapa egna bilder i huvudet tycker informanterna. Nikolajeva 

(2006:251) anser att det är viktigt att barnen får fylla tomrummen i en historia själva. Även 

Hasselbaum (2006:7) diskuterar detta och säger att barnen med sin fantasi skapar egna inre 

bilder. 

Lärarna nämner i intervjuerna att de läser för barnen för att väcka deras 

läsintresse. Ekström (www2, 2007) säger att det viktigaste vi vuxna kan ge barnen är läslust 

och att man gör det genom att just högläsa för dem. Ekström skriver också att man för att 

väcka läslusten hos barnen måste leva sig in i högläsningen och använda sig av olika 

röstlägen, betoningar, pauser och uttal. 

7.2.2 Preferenser i litteraturvalen 
Enligt Ekström (www2, 2007) är det bra att läraren väljer böcker eftersom man vet vad som 

passar barnet bäst. Just det nämner två av lärarna att det ligger som grund i de val de gör när 

de ska högläsa för eleverna. Lärarna anser att de vet vad som är bra för eleverna och vad 

andra elever tyckt om. Att läraren väljer en bok som den vet intresserar barnen är enligt 

Hellsing (1999:52) viktigt. Två av lärarna nämner också att de låter eleverna vara med och 

bestämma vilka böcker de ska läsa. Att låta eleverna vara med och är bra enligt Svensson 

(2005:30) då barnen känner en uppskattning för läsandet. Extra viktigt är det för de barn som 

inte blir lästa för hemma. En lärare nämner att den väljer kortare texter och det anser 

Hasselbaum (2006:6) är viktigt för att barnen inte ska tappa intresset för historien. Böckerna 

ska inte innehålla för många dialoger säger hon. En av lärarna anser att boken som högläses 

måste vara intressant och underhållande för barnen eftersom syftet ofta är att ha ett 

gemensamt diskussionsunderlag. Det återknyter återigen till det Hasselbaum (2006:7) säger 

om att högläsning skapar gemenskap och chans till diskussion som kan öka gemenskapen i 

klassen.  

7.2.3 Språkutveckling genom högläsning 
Tre av de jag intervjuat anser att högläsning ökar elevernas ordförråd, att de får ett rikare 

språk och att det stimulerar deras språkutveckling. Hellsing (1999:43) säger att när vi läser 

högt för barn får de ord förmedlade till sig som de sedan leker med, smakar på och använder 
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sig av. De får en förståelse för när ordet skall användas och därmed bidrar högläsning till 

barnens språkutveckling på det sätt som lärarna uppfattar. När eleverna får en gemensam 

läsupplevelse får de också ett gemensamt samtalsämne. Barnen går ut på rasten och pratar om 

historien de fått berättad för sig. De drar egna slutsatser och bygger vidare på historier själva 

vilket gynnar språkutvecklingen. 

7.3 Diskussion 
Det jag har kommit fram till i mitt examensarbete är att de lärare jag har intervjuat samt den 

litteratur jag studerat anser att högläsning ger stöd åt elevers språkutveckling. Exempelvis 

genom att bygga på deras ordförråd men även som ett hjälpmedel vid faktainsamling inom 

andra ämnen. Förutom språkutveckling anser Hasselbaum (2006:7) att barnens 

koncentrationsförmåga, fantasi och inlevelseförmåga utvecklas. Hellsing (1999:26) menar att 

barnen även lär sig om relationer mellan oss människor, att orientera sig socialt och de bygger 

upp föreställningar om hur omgivningen ser ut och kan berätta om relationer mellan oss 

människor. Jag har förstått att mina intervjuobjekt inte tyckte att de hade den tid de skulle 

vilja ha till högläsning och att det inte finns tillfällen till högläsning så ofta som lärarna vill. 

Detta är något jag tycker vi borde lyssna till samt se över. Hur vill vi att vår undervisning ska 

se ut? Vi borde se till alla de fördelar som finns med högläsning. 

Lärarna i min undersökning använder högläsning som ett pedagogiskt verktyg 

och inte bara som utfyllnad i undervisningen. De använder högläsning ämnesövergripande 

genom att exempelvis läsa faktatexter inom samhällsorienterande ämnen med avsikten att 

stimulera barnens språkutveckling, läslust och sociala kompetens. Att läsa högt för barnen 

innebär att deras fantasi stimuleras och barnen får bygga historier i huvudet. Högläsning blir 

en språngbräda in i litteraturens värld. Högläsning ger barnen ord att leka med och känna på. 

De får ett utvecklat ordförråd och kan prova på att använda de nya orden i det verkliga livet. 

Det är viktigt att högläsning relaterar till barnen och deras erfarenheter och intressen så att de 

håller koncentrationen uppe. Koncentrationen i sin tur gynnas av högläsning och det är vi som 

läser som avgör om det är intressant för barnet eller inte. Genom att leva sig in i högläsningen 

kan jag som lärare göra högläsningen mer intressant för barnen. Högläsning gynnar barnen på 

så många plan men kräver egentligen så lite. Det tar inte så mycket tid och att välja korta 

texter är bara bra eftersom att man då håller koncentrationen hos barnen uppe. Den 

gemensamma stunden skapar en diskussionsgrund för barnen. Läser man för sina elever på 

lektionen pratar de om berättelsen på rasten och bygger vidare på berättelsen i fantasin. Jag 

ser högläsning främst som ett verktyg att indirekt stimulera barnens språkutveckling. Jag som 
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lärare ger dem något att diskutera och något att fundera på och språkutvecklingen sker hos 

dem själva. 

Det jag ville veta med mitt arbete var om man använder sig av högläsning som 

ett pedagogiskt verktyg i skolan eller om man bara ser det som en utfyllning och avslappning 

för eleverna men även för sig själv som pedagog. Under tiden jag har haft min 

verksamhetsförlagda utbildning under mina studieår har vi i arbetslaget aldrig pratat om 

vikten av högläsning eller hur man kan använda sig av den. Det har egentligen bara funnits 

där. Något som vi har pratat om ute på min partnerskola är att det är viktigt att man tar upp 

svåra ord som kan förekomma när man läser, det är viktigt att man förklarar vad orden 

betyder och diskuterar kring dem, allt för att eleverna ska hänga med i boken och kunna få en 

helhetsbild av det som de hör. Detta är även något som är bra för elevernas språkutveckling 

då man diskuterar ord som kan vara svåra eller som de aldrig har hört förut. Man bygger på 

elevernas ordförråd.  Vad syftet men att läsa högt för eleverna var det jag ville ta reda på i 

mitt arbete.  

Min undersökning i ämnet har visat att det jag hade tänkt på inte stämde i den 

utsträckning som jag trodde, utan att lärarna visst tänker på det som ett pedagogiskt verktyg 

och att de även har kopplingar till läroplaner och kursplaner. Som vi ser i mina intervjuer så 

har lärare 3 använts sig av just kursplanen när man jobbade med litteraturklassiker som tema 

och även lärare 2 anser att kopplingen finns i kursplanerna när litteraturen väljs. De använder 

det vid forskning, tillsammans med andra ämnen och försöker att få in högläsning i mycket 

som de gör.  

Nikolajeva (2004:237) skriver att ett syfte med barnlitteratur är att stimulera 

språkutvecklingen, och att bildspråk är en viktig del i barns språkfärdigheter. Detta är något 

som jag märkt att lärarna har tagit del av när de svarade på mina intervjufrågor och att de 

flesta tycker att det är språkutvecklande för eleverna att lyssna på högläsning. 

När jag har studerat forskningsbakgrunden har jag fått en ny förståelse för hur 

mycket högläsning egentligen ger barn och ungdomar och hur jag kan använda mig av 

högläsning som ett pedagogiskt verktyg i min kommande yrkesroll och yrkesliv. Under min 

lärarutbildning har vi inte pratat så mycket om just högläsning utan mer om läsning och 

barnlitteratur i sig. Vi skulle kunna få testa på hur vi ska läsa och lära oss intonation, mimik 

och hur vi kan göra för att fånga våra elever när vi läser för dem. Vilket skulle kunna 

utvecklas så vi får en större inblick i just högläsningens roll i undervisningen. 
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7.4 Fortsatt forskning 
 

Efter att ha läst och undersökt hur högläsning används som ett pedagogiskt verktyg i skolan 

har jag fokuserat på det i stort och inte specialiserat mig på något enskilt fall. En vidare 

forskning skulle kunna vara att se hur högläsning kan påverka barn med läs- och 

skrivsvårigheter. Det vore intressant att se om det är någon skillnad på vad de får ut av 

högläsning och om det är någon skillnad på vad barn utan läs- och skrivsvårigheter får ut av 

just högläsning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

 

Referenser 

Litteratur 
Denscombe, Martyn, 2009: Forsknings handboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Edlund, Annika, 2005: På tal om böcker om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek. 

Lund: BTJ Förlag/ BTJ Nordic AB 

 

Hasselbaum, Inger, 2006: Att läsa högt viktigt, roligt , härligt! Lund: BTJ Förlag/BTJ Sverige 

AB  

 

Hellsing, Lennart, 1999: Tankar om barnlitteratur. Falun AB 

 

Holme, Magne, Idar och Solvang, Krohn, Bernt, 1997: Forskningsmetodik om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 

 

Kåreland, Lena och Werkmäster, Barbro, 1985: Möte med bilderboken. Liber 

 

Nikolajeva, Maria, 1998, rev. 2004: Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur  

 

Pramling, Ingrid, Asplund, Carlsson, Maj, Klerfelt, Anna, 1993: Lära av sagan. Lund: 

Studentlitteratur  

 

Skolverket, 2011. Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem, Lgr 11 

 

Svensson, Ann-Katrin, 2005: Språkglädje. Lund: Studentlitteratur 

Elektroniska källor 
 

www.1 http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/hoglasning-basta-vagen-till-

laslust_194937.svd  Hämtad: 2012-05-07 kl: 22:04 

 

www.2 http://akademibokhandeln.se/artiklar/varfor-ar-hoglasning-sa-bra/ Hämtad: 2012-05-

08 kl: 00:27 

 

www.3 http://www.ne.se/cliffhanger Hämtad: 2012-06-12 kl: 15:00 

 

www.4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Cliffhanger Hämtad: 2012-06-12 kl: 11:00 



30 

 

Bilaga 1  
 

Frågorna jag använde vid mina intervjuer. 

 

  

1. Hur länge har du varit lärare? 

 

2. Vilken årskurs undervisar du i? 

 

3. Använder du dig av högläsning? 

 

4.  Vilken var den senaste boken du högläste ur? 

 

5.  Varför valde du den boken? 

 

6.  Hur mycket använder du dig av högläsning? 

 

7.  Vad tycker du att syftet med högläsning i skolan är? 

 

8.  Hur ser du på högläsning som ett pedagogiskt verktyg i skolan? 

 

9. Hur väljer du din litteratur och vad utgår du ifrån när du väljer den? 

 

10.  Hur mycket spelar läroplanen in i ditt litteraturval? 

 

11.  Hur mycket spelar dina preferenser in i ditt litteraturval? 

 

12. Hur mycket spelar elevernas preferenser in i ditt litteraturval? 

 

13. Vilken effekt anser du att högläsningen har på elevernas språkutveckling? 

 

 


