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_______________________________________________________ 

Syftet med studien är att belysa varför några lärare, i årskurs F-3, arbetar med 
högläsning i undervisningen och hur de motiverar arbetet med högläsningen. För att 
undersöka studiens syfte har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med 
åtta lärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Utifrån resultatet kan fyra olika syften med 
högläsning urskiljas: språkutvecklande, kunskapsutvecklande, högläsning i socialt syfte 
och högläsning i syfte att förmedla skönlitteratur. Resultatet visade även att lärarna 
främst högläser skönlitteratur och anser att den är viktigast att förmedla till eleverna. 
En slutsats vi kommit fram till är att högläsningen kan ha olika syften, vilket påverkar 
elevernas utveckling och lärande på olika sätt.  

_______________________________________________________ 
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1 Inledning  

För oss har högläsning varit en viktig del av barndomen och skolans verksamhet. Det 

bästa vi visste var när det i skolan var dags för högläsning och vi fick slappna av 

medan läraren läste spännande böcker. Under vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) såg vi att högläsning var ett viktigt pedagogiskt verktyg och något som eleverna 

uppskattar än idag.     

Läsning av skönlitteratur och andra texter är en central del i läroplanen, men 

begreppet högläsning förekommer inte någonstans (Skolverket, 2011). Öhman (2015) 

menar att det blivit allt svårare att legitimera litteraturläsningen i skolan och att 

litteraturvetenskapen på senare tid präglats av en ”kris”. Med det menas att 

litteraturläsningen fått en minskad betydelse i samhället och fått konkurrens av nya 

digitala medier.  

Forskning visar dock att litteraturläsning, i form av högläsning, främjar 

elevernas språkutveckling på olika sätt. En viktig del i elevernas språkutveckling är 

att de förstår skillnaden mellan tal- och skriftspråk. Högläsningen fungerar som en 

väg in i skriftspråket och breddar elevernas språkliga referensram. Den kan också 

bidra till att öka elevernas läslust och väcka deras intresse för litteraturläsning 

(Letmark, 2014, 2 april & 3 april). Högläsningen kan alltså ha olika syften och därför 

är det viktigt att undersöka dess betydelse i de yngre årskurserna och hur arbetet med 

högläsningen motiveras av verksamma grundlärare. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att belysa varför några lärare arbetar med 

högläsning i undervisningen och hur de motiverar arbetet med högläsningen. Syftet 

uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfråga:  

 Vilka syften har arbetet med högläsning i undervisningen, enligt några 

lärare i årskurs F-3 och hur motiverar de sitt arbete?  

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som finns inom ämnet. Högläsning 

är ett brett fenomen som ingår i flera forskningsdiscipliner, till exempel 

språkvetenskap och litteraturvetenskap. Forskningsfältet inom högläsning är relativt 
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omfattande, så vi har valt att fokusera på forskning som är relaterad till vår 

forskningsfråga och handlar om högläsning i skolan. Främst fokuserar vi på forskning 

som behandlar förskoleklass och de tidiga årskurserna, eftersom de lärare vi 

intervjuat arbetar i dessa årskurser. I forskningsbakgrunden tas både vetenskapliga 

studier och annan relevant litteratur upp. Inledningsvis definieras högläsning och 

sedan beskrivs forskning om högläsning i skolan.     

2.1 Vad är högläsning?  

Det finns flera definitioner av begreppet högläsning. Enligt Nationalencyklopedin 

definieras högläsning som ”det att läsa en text för åhörare” (NE, 2016) och Körling 

(2012) menar att högläsning är att förmedla skriven text med hjälp av talet. Körling 

(2012) diskuterar skillnaden mellan tal- och skriftspråk. Talspråket innehåller ofta 

ofullständiga meningar och man använder sig ofta av kroppsspråk för att förtydliga 

det man säger. Det är därför viktigt att vara tydlig och artikulera väl när man läser en 

skriven text. I Lgr11 nämns inte begreppet högläsning, däremot står det att 

berättande texter och skönlitteratur ska vara en del av undervisningen (Skolverket, 

2011).  

Fast (2008) beskriver högläsning ur ett literacyperspektiv och anser att 

högläsning är ett literacy event. Begreppet literacy har ingen direkt definition, men 

kan i stort beskrivas som läs- och skrivkunnighet. Med det menas dock inte enbart 

den tekniska färdigheten, utan literacy är något som utvecklas i sociala sammanhang 

från tidig ålder. Högläsning fungerar som en väg in i skriftspråket och många barn 

blir intresserade av läsning när de förstår att bokstäverna i texten har en mening. 

Hasselbaum (2006) och Öhman (2015) anser att högläsning handlar om att förmedla 

olika saker: bland annat läslust, glädje, nya erfarenheter, fiktiva världar och olika 

budskap, men framförallt handlar högläsning om att förmedla språket.  

 

2.2 Högläsning och språkutveckling   

Swanson, Vaughn, Wanzek, Petscher, Heckert, Cavanaugh, Kraft och Tackett (2011) 

menar att högläsning främjar elevernas språkutveckling på olika sätt. De har gjort en 

analys av sammanlagt 29 studier, som handlar om olika högläsningsprojekt. 

Studierna genomfördes med barn med risk för lässvårigheter i åldrarna 3 till 8 år. 

Analysen visade att högläsningsprojekten överlag hade en positiv effekt på barnens 
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språkutveckling. Bland annat utvecklade barnen sin läsförståelse, fonologiska 

medvetenhet och sitt ordförråd. Taube (2007) har forskat om barns läsutveckling och 

hennes bok Barns tidiga läsning bygger främst på den forskning hon genomfört. Hon 

framhåller också att högläsning bidrar till att öka barnens fonologiska medvetenhet, 

då de vid högläsningen kommer i kontakt med ord, grammatik och meningsbyggnad.  

Kindle (2009) anser att högläsning är ett viktigt verktyg i utvecklingen av 

lågstadieelevers ordförråd. Att läsa högt gör att eleverna får möta många nya ord, 

vilket är avgörande för ordförrådets utveckling. För att högläsningen ska ge positiva 

effekter krävs det dock att läraren arbetar aktivt med orden i texten, vilket är en 

komplex arbetsmetod. Lärarna bör planera arbetet noga och använda olika strategier 

i undervisningen, genom att till exempel lyfta svåra ord för att tillsammans diskutera 

dess betydelse. Holmes och Thompson (2014) har kommit fram till ett liknande 

resultat som Kindle (2009) i sin studie, där de studerat hur 90 lärare arbetat med ett 

högläsningsprojekt som genomfördes i USA med 60 elever i åldrarna 8-12 år. 

Projektet genomfördes efter skoltid och omfattade 36 lektioner. Målet med projektet 

var att öka elevernas ordförråd och därmed öka deras ordförståelse och 

kommunikationsförmåga. Resultatet visar att majoriteten av lärarna var positiva till 

projektet och att de upplevde att det främjade elevernas utveckling och lärande. 

Lärarna lärde sig vikten av att välja strategier som engagerade eleverna i utvecklingen 

av deras ordförråd.  

Luft Baker, Santoro, Biancarrosa och Baker (2015) har studerat betydelsen av 

instruktioner vid högläsningssituationer. De studerade ett högläsningsprojekt i USA 

som genomfördes i lågstadiet under 19 veckor. Under projektet fick eleverna delta i 

högläsningssituationer där lärarna gav genomtänkta och anpassade instruktioner till 

uppgifterna. Eleverna fick bland annat lära sig att använda olika lässtrategier för att 

tolka olika texter. Deras studie visar att instruktioner vid högläsning har en stark 

koppling till elevernas förbättrade ordförråd och läsförståelse. För att högläsningen 

ska ge effekt, måste instruktionerna vara av hög kvalitet. Kindle (2010) beskriver 

också vikten av att lärare använder sig av olika strategier och instruktioner vid 

högläsning. Hon menar att lärarna måste vara tydliga och uppmärksamma eleverna 

på det de ska lära sig. 

Kåreland (2005) och Hasselbaum (2006) betonar att det är viktigt att diskutera 

och analysera litteraturen tillsammans med eleverna. På så sätt kan läraren 

kontrollera att alla har förstått textens innehåll, kontext och budskap. Att samtala om 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Baker%2C%20Doris%20Luft%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Santoro%2C%20Lana%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Biancarrosa%2C%20Gina%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Baker%2C%20Scott%20K.%22%7C%7Csl~~rl','');
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texten ger eleverna möjlighet att dela sina åsikter, vilket gör att de kan lära sig av 

varandra. Chambers (2014) förespråkar också samtal kring litteraturen och menar att 

mer strukturerade boksamtal gör att eleverna utvecklas till tänkande och 

reflekterande läsare. Det är viktigt att läraren förbereder boksamtalen och ställer 

öppna frågor som väcker diskussion. Vid boksamtalen bör läraren hjälpa eleverna att 

uppmärksamma olika delar av texten, till exempel tema, handling och budskap. I 

likhet med Chambers (2014) påpekar Kåreland (2005) och Hasselbaum (2006) att 

lärarna måste vara försiktiga vid diskussioner kring texter så att det inte blir en 

förhörssituation, där eleverna känner sig tvingade att redovisa något. Det kan leda till 

att eleverna bara fokuserar på de saker som de tror att läraren kommer att fråga om, 

vilket gör att de riskerar att missa textens kontext och budskap. Att enbart fokusera 

på faktafrågor om texten gör att eleverna riskerar att förlora sin läslust. Öhman 

(2011) ser också risker med en så kallad instrumentell pedagogik, där läsningen av 

skönlitteratur ofta blir formalistisk. Detta gör att elevernas förlorar sitt engagemang 

och läslusten försvinner.  

2.3 Högläsning som avkoppling 

Chou, Cheng och Cheng (2016) har undersökt högläsningens påverkan på 

förskolebarns motivation och läslust. De undersökte hur ett specialdesignat 

högläsningsprojekt i Taiwan påverkade barnen och deras läsutveckling och lärande. 

Projektet bestod av olika aktiviteter, bland annat daglig högläsning under en bestämd 

tid, tillgång till mer litteratur i klassrummet, gemensamma diskussioner kring 

högläsningen och gemensamt lånande av böcker. Man gjorde även andra estetiska 

aktiviteter kring högläsningen, till exempel rollspel och egna berättelser. Studiens 

resultat visar att alla dessa aktiviteter har en positiv påverkan på barnens motivation 

och läslust. Barnen blev mer intresserade av litteraturen och mer engagerade i 

högläsningssituationen (Chou, Cheng & Cheng, 2016).    

Läsargemenskap är ett begrepp som Jönsson (2007) använder. När hon talar 

om läsargemenskap i relation till högläsning menar hon en situation där alla är 

delaktiga i läsningen. Vid högläsning är alla elever delaktiga i gemenskapen, oavsett 

den individuella läsförmågan. Eftersom samtliga elever tar del av samma 

läsupplevelse kan läraren välja en längre och svårare text. Vid den gemensamma 

högläsningen blir det även lättare att diskutera oklarheter och dela med sig av tankar 

och idéer. En annan fördel med högläsning som Jönsson (2007) lyfter är att 
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läsningen blir en gemensam upplevelse, som kan skapa inlevelse och spänning. 

Genom högläsningen och litteraturen kan lärarna förmedla nya världar och nya 

erfarenheter, vilket stimulerar elevernas fantasi och deras förmåga att skapa inre 

bilder. Hasselbaum (2006) anser också att högläsningen kan vara en avstressande 

och lugnande aktivitet som kan öka sammanhållningen i klassen och ge eleverna en 

gemensam läsupplevelse. 

2.4 Högläsning och kunskapsutveckling 

Öhman (2015) argumenterar för skönlitteraturens bildande och fostrande roll och 

menar att högläsning av litteratur kan bidra till elevernas utveckling på olika sätt. 

Litteraturen fungerar som en källa till kunskap, genom att den kan eleverna nya 

erfarenheter som de kan koppla sina egna liv. Den kan även skapa mening och 

sammanhang och ge eleverna möjlighet att få kunskap om till exempel andra 

människors kulturer och livssituationer.  

Chambers (2014) och Molloy (1996) menar att skönlitteraturen bör ha en 

koppling till elevernas erfarenheter. Även Hasselbaum (2006) betonar vikten av att 

högläsa litteratur som ligger ”nära” eleverna och som de kan identifiera sig med. På 

så sätt är det lättare för eleverna att ta till sig texten och kunna diskutera den. Taube 

(2007) förespråkar olika typer av texter som kan ge barnen nya erfarenheter och som 

de kan relatera till sina egna liv.  

2.5 Förmedling av skönlitteratur genom högläsning 

Öhman (2015) diskuterar skönlitteraturens roll i skolan och dess legitimitet. På 

senare tid har litteraturläsningen i samhället minskat och litteraturen har i många fall 

blivit utbytt mot nya digitala medier. Öhman menar dock att litteraturen fortfarande 

bör vara en central del av undervisningen. Han förespråkar fiktiv litteratur och 

berättelser och menar att det finns många fördelar med den typen av litteratur. En 

fördel är att eleverna får möjlighet att leva sig in i fiktiva världar, vilket utvecklar 

deras fantasi. En annan fördel är att eleverna ofta upplever den fiktiva litteraturen 

som spännande och intressant, vilket ökar deras läslust och motivation till att läsa 

(Öhman, 2015). Taube (2007) menar att böckernas värld kan erbjuda både glädje och 

spänning, vilket engagerar många elever och skapar ett intresse för skönlitteraturen.  

Hasselbaum (2006) poängterar att lärare har en viktig roll i barnens litterära 

fostran. Läraren fungerar som en litterär förebild och det är därför viktigt att hen 
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förmedlar en positiv syn på litteraturläsning. Högläsningen i undervisningen kan 

inspirera eleverna till att vilja läsa mer. Brink (2009) menar att det är ofta lärarens 

egna läsminnen och läsupplevelser som styr vilken litteratur de väljer att arbeta med i 

sin undervisning. Den litteratur som läraren kommit i kontakt med under sin 

barndom och skoltid, är ofta den litteratur som hen väljer att använda. Många lärare 

uttrycker en vilja att förmedla en ”inofficiell” kanon och ett kulturarv. Därför är 

många folksagor och klassiker, som t.ex. Astrid Lindgrens böcker, vanligt 

förekommande i dagens klassrum (Brink, 2009). Förmedlingen av skönlitteratur kan 

ske via högläsning, vilket är vanligt i de lägre årskurserna då eleverna ofta inte 

kommit så långt i sin läsutveckling.    

3 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt en litteraturdidaktiskt teoretisk utgångspunkt som vi analyserar vårt 

resultat utifrån, då vårt syfte är att belysa varför lärare arbetar med högläsning i 

undervisningen och hur de motiverar sitt arbete. Inledningsvis gör vi en kort 

beskrivning av didaktik och ämnesdidaktik i allmänhet och sedan beskrivs 

litteraturdidaktik utifrån Dambers, Nilssons och Ohlssons (2013) modell Olika syften 

med litteraturläsning.  

3.1 Didaktik och ämnesdidaktik 

Didaktik betyder läran om undervisning och handlar om undervisning i teori och 

praktik. Ämnesdidaktik behandlar didaktiken inom ett specifikt ämne och beskriver 

de kunskapstraditioner som finns inom ämnet. Litteraturdidaktiken ingår i 

svenskämnets didaktik som behandlar tre grundläggande frågor: vad, hur och varför. 

Vad-frågan handlar om undervisningens innehåll och vad som läses. Hur-frågan 

berör vilka metoder som används i undervisningen, alltså hur man läser litteratur. 

Varför-frågan behandlar undervisningens syfte och varför man läser litteratur 

(Uljens, 1997).  

3.2 Litteraturdidaktik 

Litteraturdidaktik är en del av litteraturvetenskapen och handlar om 

litteraturundervisningens teori och praktik. Olika litteraturdidaktiska teorier 

beskriver olika sätt att se på litteraturundervisningen. Vi kommer att beskriva 
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litteraturdidaktiken utifrån Dambers m.fl. (2013) modell Olika syften med 

litteraturläsning.  

3.2.1 Dambers m.fl. modell av olika syften med litteraturläsning 

 Damber m.fl. (2013) har gjort en omfattande studie där de undersökt 

litteraturläsning och läsvanor i förskolan. Studiens resultat visar att det finns flera 

syften med litteraturläsningen. Utifrån resultatet har Damber m.fl skapat en teoretisk 

modell, där syftena beskrivs utifrån tre perspektiv: 

 

            Språkperspektiv                    Kunskapsperspektiv 

 

                                     Isolerad färdighetsträning 

 

 

 

 

                Läsvila 

 

 

  Socialt perspektiv 

 

Figur 1  Olika syften med litteraturläsning (Damber m.fl., 2013) 

 

Inom språkperspektivet står elevernas språkliga förmågor i centrum. 

Ett av syftena med litteraturläsningen är att eleverna ska utveckla sin språkliga 

medvetenhet. För att elevernas språkutveckling ska främjas på bästa sätt är det 

viktigt att eleverna får möjlighet att använda språket som ett verktyg för att dela sina 

tankar och erfarenheter om texterna. Damber m.fl. (2013) menar att det finns en risk 

att det språkutvecklande arbetet enbart blir isolerad färdighetsträning om inte de 

språkliga aktiviteterna ingår i en övergripande kunskapskontext.   

Elevernas utveckling av olika typer av kunskap står i centrum inom 

kunskapsperspektivet. Litteraturen fungerar som en källa till kunskap och kan 

utveckla elevernas faktakunskap inom ett visst ämne och ge dem kunskap om 

värderingar och normer. Eleverna kan också skapa kunskap tillsammans utifrån 

litteraturen, genom att diskutera och analysera texterna. För att litteraturläsningen 
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ska vara meningsfull bör den följas upp och ingå i ett större kunskapssammanhang 

(Damber m.fl., 2013).   

Det sociala perspektivet beskriver litteraturläsningen som en social och 

avkopplande aktivitet. Ett av syftena med den sociala litteraturläsningen är att få 

eleverna att varva ner och träna på att lyssna. En annan social aspekt av 

litteraturläsningen är upplevelseläsning, vilket kan bidra till att skapa gemenskap i 

gruppen. Upplevelseläsningen kan även bidra till att elevernas läsintresse ökar och 

utveckla deras förståelse för sig själva och världen. Litteraturläsning i socialt syfte 

kan även stärka eleverna identitet och relationer sinsemellan (Damber m.fl., 2013).  

4 Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras studiens metodval. Studiens urval beskrivs och 

en kort presentation av informanterna görs. Studiens validitet och reliabilitet 

diskuteras och vi för även ett resonemang kring hur vi har beaktat de 

forskningsetiska aspekterna. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt en kvalitativ datainsamlingsmetod där vi genomfört kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) skriver att kvalitativa intervjuer skapar 

en bred bild av informanternas åsikter och attityder, vilket var en av anledningarna 

till vårt metodval. En annan anledning var att vi ville få en djupare förståelse för 

informanternas uppfattningar, vilket Bryman menar att man kan få när man har 

möjlighet att ställa följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer liknar ett samtal där 

intervjuaren och informanten samtalar fritt om förvalda teman. På så sätt är 

intervjuprocessen flexibel och intervjuaren kan omformulera, lägga till eller ta bort 

frågor, beroende på hur samtalet utvecklas (Bryman, 2011). Inför intervjuerna 

skapade vi därför en semistrukturerad intervjuguide som inspirerats av de 

litteraturdidaktiska frågorna.  

4.2 Urval 

I vår studie har vi använt ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2011) innebär ett 

målinriktat urval att det finns ett samband mellan studiens syfte och urvalet. Vi har 

därför utgått från studiens syfte och valt relevanta personer utifrån det. De 
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intervjupersoner vi valt ut är relevanta för att de arbetar med förskoleklass och 

årskurs 1-3 och för att de arbetar med högläsning i undervisningen. Vi har även utgått 

från bekvämlighetsprincipen till viss del när vi gjort vårt urval. Bryman skriver att 

urval baserat på bekvämlighetsprincipen innebär att informanter som finns 

tillgängliga vid studiens genomförande kontaktas. Han påpekar dock att 

bekvämlighetsurval inte ger ett representativt urval, vilket gör att studiens resultat 

inte kan generaliseras. Vi ansåg att målinriktat urval och bekvämlighetsurval var 

passande för vår studie, eftersom vi var mer intresserade av uppfattningar och 

attityder, än ett generaliserbart resultat. För att spara tid och förenkla 

urvalsprocessen kontaktade vi lärare som vi kommit i kontakt med tidigare.     

Studiens urval bestod av åtta informanter, samtliga kvinnor, som alla var 

utbildade grundlärare. Lärarna arbetar i förskoleklass och årskurs 1-3 och vi 

intervjuade två lärare per årskurs. Samtliga informanter arbetar på kommunala 

skolor i Mellansverige. Vi kommer inte att göra någon närmare presentation av 

informanterna, då vi inte anser att det är relevant. Information om de enskilda 

informanterna är inte intressant för vår studies undersökning, eftersom vi endast vill 

få en bred bild över deras arbete med högläsning.  

 

4.3 Genomförande 

Innan vi kontaktade informanterna skrev vi en semistrukturerad intervjuguide med 

sammanlagt 14 intervjufrågor. Vissa av frågorna var mer konkreta och andra var mer 

öppna, där informanterna fick möjlighet att svara fritt och kunna utveckla sina svar. 

Bryman (2011) menar att en av fördelarna med öppna frågor är att intervjuaren kan 

ställa följdfrågor, vilket kan leda till ökad förståelse av informanternas svar och mer 

utförliga resonemang. Intervjuguiden inspirerades av de litteraturdidaktiska 

frågorna, som vi valt som teman. När vi formulerat intervjuguiden tog vi en första 

kontakt med informanterna, vilket skedde via mejl. Vi skickade ut ett missivbrev med 

information om studiens syfte och vad ett deltagande innebär. Vi bifogade även 

intervjuguiden så att informanterna skulle kunna förbereda sig inför intervjun om de 

ville. När vi fått svar från de tillfrågade bestämde vi tillsammans tid och plats.  

För att effektivisera arbetsprocessen valde vi att dela upp intervjuerna och 

genomföra fyra stycken var, på varsin skola. Vi valde att genomföra intervjuerna 

enskilt för att minimera risken för yttre påverkan. Intervjuerna tog cirka 30 minuter 
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och spelades in för att senare kunna transkriberas. Innan intervjuerna informerade vi 

om informanternas forskningsetiska rättigheter. Efter intervjuerna var genomförda 

började vi arbetet med transkriberingen.   

4.4 Databearbetning och analysmetod 

När alla intervjuer var genomförda tog vi del av varandras ljudinspelningar och 

transkriberade dem tillsammans. Bryman (2011) förespråkar inspelning och 

transkribering, då det ger ett mer rättvist resultat eftersom inget som sägs kan 

missas. En annan fördel är att intervjuaren kan fokusera på vad informanten säger 

och upptäcka intressanta resonemang. Vi transkriberade ljudinspelningarna 

ordagrant och skrev sedan ut de färdiga texterna. När vi redoviserar citat i 

resultatkapitlet har vi dock gett dem en skriftspråklig prägel. Efter transkriberingen 

läste vi igenom texterna flera gånger och bekantade oss med materialet. De 

analysmetoder vi valt att fokusera på är kodning och kategorisering/tematisering. 

Bryman (2011) anser att kodning är en central del av arbetet med databearbetningen 

och analysen. Kodning innebär att man gör en tabell med begrepp och nyckelord som 

framkommer i materialet. Koderna utvecklas sedan till kategorier och teman, vilka 

utgör underlag för tolkning och analys med utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv 

(Bryman, 2011). När vi läste igenom transkriberingarna började vi med att anteckna 

viktiga och intressanta begrepp och mönster. Vi började sedan arbetet med 

kodningen, där vi strök under återkommande begrepp och intressanta citat och 

därefter identifierade olika koder. Några exempel på återkommande begrepp var: 

ordförråd, skönlitteratur, avkoppling, klassiker och högläsningsbok. Efter det gick vi 

igenom koderna och sorterade in dem under olika kategorier. Eftersom vår 

intervjuguide var inspirerad av de litteraturdidaktiska frågorna, valde vi att sortera 

koderna efter kategorierna: vad, hur och varför. Slutligen analyserade vi de olika 

kategorierna utifrån vår teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. Eftersom 

vårt syfte var att belysa varför lärare arbetar med högläsning i undervisningen och 

hur de motiverar arbetet med högläsningen, fokuserade vi på att identifiera vilka 

syften lärarna beskrev med högläsningen.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet beskriver en studies trovärdighet. En studie med hög validitet 

kännetecknas bland annat av att det finns en koppling mellan studiens syfte och 
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insamlade data. Det bör även finnas en koppling mellan studiens syfte och metod. En 

passande metod är viktigt, så att man verkligen kan undersöka studiens syfte. Att det 

finns ett samband mellan studiens resultat, teoretiska utgångspunkt och tidigare 

forskning är också viktigt, vilket kallas intern validitet. Man bör även fundera över 

studiens externa validitet, vilket innebär om studiens resultat är generaliserbart eller 

inte (Bryman, 2011).  

Vi har reflekterat över vår studies validitet och valt en metod som vi tycker är 

passande, med tanke på studiens syfte. Eftersom vi var intresserade av 

informanternas attityder och erfarenheter om högläsning, valde vi en kvalitativ 

metod. För att få ett omfattande material valde vi att intervjua lärare från fyra olika 

årskurser som alla arbetar med högläsning, vilket skapade ett samband mellan 

studiens syfte och det insamlade materialet. Vi har även reflekterat kring vår 

teoretiska utgångspunkt och valt ett perspektiv utifrån studiens syfte, vilket ökar 

studiens validitet. Vi har satt oss in i forskningsfältet och genom det kunnat koppla 

studiens resultat till den tidigare forskningen. På grund av att studiens urval inte är 

representativt för alla grundlärare, så kommer vi inte kunna generalisera vårt 

resultat, vilket innebär att studiens externa validitet inte så hög.    

Enligt Bryman (2011) betyder begreppet reliabilitet tillförlitlighet. Vi har 

utformat intervjusituationen på ett sätt som ökar studiens reliabilitet. Intervjuerna 

genomfördes enskilt, vilket gjorde att informanterna inte påverkades av varandra 

eller andra yttre störningsmoment. För att göra intervjusituationen så bekväm som 

möjligt lät vi informanterna bestämma tid och plats för intervjuerna. För att de skulle 

känna sig förberedda, valde vi att skicka ut intervjuguiden i förväg. På så sätt fick vi 

mer omfattande svar, vilket ökar resultatets tillförlitlighet. Ett annat sätt att öka 

studiens tillförlitlighet är att spela in intervjuerna, vilket vi även gjorde. Att spela in 

intervjuer gör att risken för feltolkningar minimeras. En annan fördel med 

inspelningar är att inget informanterna säger missas eller glöms bort. 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Vår studie har utgångspunkt i de forskningsetiska principerna som beskrivs av 

Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011). De forskningsetiska principerna utgår 

från fyra grundläggande krav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Vi beaktade de forskningsetiska principerna genom att skicka ut ett 

missivbrev till informanterna, där vi beskrev informanternas rättigheter i samband 
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med studien. I brevet informerade vi om studiens syfte, att medverkan är frivillig och 

att deltagandet när som helst kan avbrytas.  Informanterna fick också information om 

deras rätt till anonymitet och att alla personliga uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. I brevet fanns även information om att intervjuerna kommer att spelas 

in och att fiktiva namn kommer att användas i resultatpresentationen, då studien 

kommer att publiceras offentligt. Vi informerade även om att all insamlad data 

enbart kommer att användas i forskningssyfte.  

5 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet som presenteras är en 

bearbetning av rådata vi fått fram genom intervjuerna. Resultatet delas upp under 

olika rubriker för att tydliggöra presentationen. Rubrikerna utgår från de 

litteraturdidaktiska frågorna, eftersom vår intervjuguide är strukturerad utifrån dem. 

För att informanternas identiteter ska förbli anonyma har vi valt att använda fiktiva 

namn. Vi kommer att kalla lärarna i förskoleklass för Amanda och Ann, lärarna i 

årskurs 1 för Berit och Barbro, lärarna i årskurs 2 för Carina och Christin och lärarna i 

årskurs 3 för Daniella och Doris.  

5.1 Vad högläses i undervisningen? 

Skönlitteratur är den typ av litteratur som samtliga lärare använder sig mest av i 

undervisningen och tycker är viktigast att förmedla till eleverna. När vi frågar vilken 

typ av litteratur som lärarna använder i klassrummet, är skönlitteratur det första alla 

lärare nämner. På frågan svarar Berit: ”Det är nästan uteslutande skönlitteratur, det 

är några faktaböcker i NO och SO men annars så är det bara skönlitteratur, eftersom 

jag tycker att det är viktigast att förmedla”. Flera av lärarna uppger att de själva 

älskar att läsa skönlitteratur och känner därför att det är viktigt att föra läsintresset 

vidare till eleverna. Daniella säger: ”Jag vill ju att de ska läsa skönlitterära verk, jag 

tycker att sådant är roligt att läsa och då vill jag att de ska se det”.  

Eftersom alla elever har olika intressen anser alla lärare att det är viktigt att 

välja olika genrer. På så sätt vill lärarna försöka få upp elevernas ögon för olika typer 

av böcker. En typ av litteratur som samtliga lärare säger att de använder i 

undervisningen är klassiker. Lärarna anser att det är viktigt att eleverna får bekanta 

sig med några klassiska böcker och författare. Flera av lärarna nämner att de brukar 
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läsa Astrid Lindgrens böcker, för att det är en typ av litteratur som de känner sig 

bekväma med. Berit, Carina och Daniella berättar att de ofta läser till exempel 

Bröderna Lejonhjärta, Mio min Mio och Ronja Rövardotter. Berit tycker dock att 

språket i vissa klassiska böcker är gammalmodigt och väljer därför att ”översätta” 

texten medan hon läser högt. Barbro tycker däremot att det är viktigt att förmedla det 

språk som står i boken, även om det är gammaldags. Deckargenren är också populär 

hos lärarna när det kommer till val av högläsningsbok. Amanda, Daniella och Doris 

har alla valt att läsa serien om Lassemajas Detektivbyrå och Dalslandsdeckarna. 

Barbro har däremot valt att inte läsa Lassemaja. Hon säger: ”Jag vill inte att det ska 

vara sådant som barnen läser hemma själva med föräldrarna, därför väljer jag att inte 

läsa Lassemaja och liknande böcker”. Andra genrer som lärarna väljer att läsa är 

folksagor, dikter och populära barn- och ungdomsböcker (till exempel böckerna om 

Sune). När vi frågar vilken typ av litteratur lärarna läser tar några av lärarna också 

upp exempel på litteratur som de inte tycker passar att läsa i klassrummet. Daniella 

anser att serietidningar inte hör hemma i klassrummet. Hon berättar: ”Är det något 

jag väljer bort så är det serietidningar, för jag tycker att det är för mycket småord och 

sånt”.   

Berit diskuterar läsminnen och menar att det ofta är dem som påverkar valet av 

skönlitteratur. Hon berättar: ”Jag kommer ju själv ihåg vad jag fick som högläsning i 

1:an, 2:an och 3:an, man får ju läsminnen av det”. Hon tror att lärares egna 

läsminnen påverkar litteraturvalen de gör i sin undervisning, utan att de är medvetna 

om det. Flera av lärarna anser att det är viktigt att välja litteratur som ligger nära 

eleverna och som de kan relatera till. På så sätt kan litteraturen kopplas till elevernas 

erfarenheter och de kan känna igen sig i karaktärerna. Det underlättar även 

diskussionerna och analysen kring böckerna.     

Alla utom Doris och Ann väljer själva den litteratur som ska användas i 

undervisningen. Eleverna får gärna komma med tips, men lärarna har oftast en 

baktanke med litteraturvalen. Christin säger: ”Högläsningsboken väljer jag, i syftet 

att jag vill ha ett specifikt tema och jag väljer böcker som de behöver träna på i 

klassen, till exempel vänskapsböcker”. Doris däremot anser att det är viktigt att 

eleverna får vara med och påverka litteraturvalet i klassrummet. Eleverna får dock 

inte bestämma helt själva, utan hon väljer ut 5-6 titlar som eleverna sedan får rösta 

på. Även Ann låter eleverna vara med och bestämma vilka böcker som ska läsas i 

klassrummet, genom att låta eleverna följa med till biblioteket och välja ut böcker till 
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boklådan. Daniella berättar att det ofta är temat klassen arbetar med som styr valet 

av litteratur. Hon väljer passande böcker utifrån temat för att skapa ett sammanhang 

i undervisningen. Ann betonar vikten av att välja texter som ligger nära eleverna. På 

så sätt kan hon koppla textens innehåll till elevernas personliga erfarenheter, vilket 

gör att eleverna lättare kan relatera till texten och förstå dess budskap.  

5.2 Hur ser arbetet med högläsningen ut i undervisningen?  

När vi ställer frågan om hur lärarna arbetar med högläsning i undervisningen 

nämner alla lärare att de har en skönlitterär högläsningsbok i klassrummet som de 

läser ur. Hur ofta lärarna läser ur högläsningsboken varierar däremot. Berit försöker 

ta sig tid till att läsa ur högläsningsboken varje dag, men det är inte alltid det hinns 

med. Carina säger: ”Jag läser ur högläsningsboken ett par gånger i veckan”. Daniella 

berättar att hon ofta läser ur klassens högläsningsbok när syftet med högläsningen är 

att eleverna ska varva ner och träna på att lyssna, vilket flera av lärarna understryker. 

Ann beskriver högläsningen som: ”Ett sätt för mig att få barnen att varva ner, då allt i 

samhället idag ska gå så fort”. Barbro berättar att många elever ibland har svårt att 

koncentrera sig en hel lektion, speciellt mot slutet då det är dags för rast. Hon väljer 

då att läsa högt lektionens sista tio minuter, vilket får eleverna att lugna ner sig och 

gör att eleverna tar det lugnare på rasten. Både Amanda och Ann läser högt varje dag 

vid morgonsamlingen, för att ge eleverna en lugn och mysig start på dagen. 

Högläsningen som sker för att få eleverna att slappna av kan vara både planerad, som 

till exempel vid morgonsamlingarna, men kan också ske spontant om läraren anser 

att klassen är för stökig eller om det blir tid över under en lektion. Vid denna typ av 

högläsning läser lärarna ofta skönlitteratur i form av kapitelböcker.  

Berit och Christin påpekar vikten av att eleverna får träna mycket på att lyssna 

till högläsning. Förmågan att kunna koncentrera sig och lyssna på andra är något som 

de även beskriver är viktigt i andra ämnen. Daniella berättar att hon ibland brukar 

ställa frågor till texten, även om syftet med läsningen är att få eleverna att varva ner. 

Frågorna som ställs är då ofta korta och handlar om bokens handling. Daniella ger ett 

exempel och säger: ”Jag frågar ofta: förstår ni det här?” och sedan får eleverna 

motivera hur de kommit fram till svaret.       

Barbro menar att läraren fungerar som en språklig förebild vid högläsningen. 

Hon anser att det är viktigt att eleverna får höra texter lästa med inlevelse, då det 

väcker texterna till liv. Genom att till exempel ändra röstläge och förmedla känslor 
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blir texten mer lättförståelig och spännande. Hon säger också: ”Man måste leva sig in 

i de olika karaktärerna och verkligen använda olika tonfall, att skrika när de i boken 

gör det”.  

Samtliga lärare nämner att de arbetar medvetet med texterna som högläses på 

olika sätt, när vi frågar om lärarnas arbete med högläsning i undervisningen. Ett sätt 

att bearbeta en text som alla lärare säger att de använder sig av är att ställa frågor vid 

högläsningen. Samtliga lärare uppger att de ställer både öppna och mer konkreta 

frågor till texterna. De berättar att de konkreta frågorna kan vara rena faktafrågor och 

till exempel handla om vad som händer i boken, medan de öppna frågorna kan vara 

mer abstrakta och bjuda in till diskussion. Alla lärare säger att deras val av frågor 

varierar, beroende på vad de vill att eleverna ska träna på och vilken typ av text de 

läser. Barbro har utvecklat en egen metod som hon använder när syftet med 

högläsningen främst är att förmedla ett speciellt budskap till eleverna. Metoden 

innebär att hon ställer frågor till texten utifrån tre olika nivåer; faktafrågor, ”mellan 

raderna” och känslor. På så sätt får eleverna träna på både konkreta frågor och mer 

abstrakta som handlar om det som står mellan raderna. Efter att Barbro gått igenom 

alla nivåer finns det möjlighet till ytterligare reflektioner kring texten.  

Några av lärarna fokuserar på olika lässtrategier genom att ställa olika typer av 

frågor till texterna som högläses. Berit berättar att hon fokuserar mycket på 

läsförståelse och förmåga att skapa inre bilder i sitt sätt att ställa frågor. Hon tycker: 

”Det är jätteviktigt att de får träna på att se egna inre bilder så att de utvecklar sin 

fantasi”.  

Alla lärare var överens om att högläsning av litteratur fungerar som en källa till 

kunskap. På frågan om högläsningen är en ”isolerad” aktivitet eller om den är 

kopplad till andra ämnen och/eller uppgifter, svarar lärarna att litteraturen används 

för att få kunskap om något i många ämnen. Doris och Daniella läser till exempel ofta 

faktaböcker högt i ämnena NO och SO. Berit och Carina väljer ofta att läsa olika 

böcker högt när de arbetar med olika teman. I det tematiska arbetet används både 

skönlitteratur och facklitteratur för att eleverna ska få bred kunskap om det aktuella 

temat. Carina berättar: ”Det blir ofta mycket högläsning i SO:n, just nu håller vi på 

med djur och då är det faktatexter om till exempel duvan som vi arbetat med idag”. 

Berit ger ett exempel på hur ett hon arbetat med temat rymden. Hon läste då Christer 

Fuglesangs skönlitterära bokserie om rymden för att väcka elevernas intresse för 

ämnet. Därefter övergick hon till att läsa faktaböcker för att ge eleverna kunskap så 
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att de når de mål som beskrivs i NO-ämnets kursplan. Barbro menar att högläsningen 

också kan ge kunskap om normer, värden och dilemman. Hon säger: ”Det är viktigt 

att läsa något som har ett budskap att förmedla till eleverna”.  

Alla lärare är eniga om att högläsningssituationerna bör har ett genomtänkt 

syfte. Tydliga instruktioner och förberedda frågor är avgörande för att högläsningen 

ska bli meningsfull, vilket lärarna menar främjar elevernas lärande på bästa sätt. 

Carina säger: ”Oftast är högläsningen planerad, det är i alla fall min tanke”. Några av 

lärarna brukar berätta syftet med de olika högläsningssituationerna för sina elever, så 

att de ska få en förståelse för vad de förväntas träna på.  

5.3 Varför arbetar lärare med högläsning?  

Samtliga lärare menar att högläsning har positiva effekter på elevernas 

språkutveckling. Det första alla lärare nämner när vi frågar varför lärarna arbetar 

med högläsning, är att högläsningen främjar elevernas språkutveckling. Daniella 

säger: ”Jag tycker att högläsningen är en viktig del i barnens läsutveckling över huvud 

taget”. Lärarna anser att högläsning påverkar elevernas språkutveckling på flera olika 

sätt. Flera av dem nämner att det främjar elevernas utveckling av olika lässtrategier. 

Berit säger att eleverna bland annat utvecklar sin förmåga att skapa inre bilder och 

kunna förstå en text.  

Flera av lärarna menar att det är viktigt att högläsa för att eleverna ska få höra 

språket. Carina påpekar: ”Eleverna måste få möjlighet att bada i språket”. Hon menar 

att det är särskilt viktigt när det gäller nyanlända elever, då man lär sig ett språk bäst 

genom att höra det. Carina menar att all typ av litteratur är språkutvecklande, 

eftersom alla typer av texter kan användas för att förmedla språket. Berit berättar att 

hon genom att högläsa litteratur ”lurar eleverna till kunskap”. Med det menar hon att 

eleverna automatiskt får kunskap om språket, utan att de vet om det. Det kan till 

exempel vara nya ord som eleverna lär sig.  

Begreppen ordförråd och ordförståelse var något som alla lärare nämnde vid 

något tillfälle under intervjuerna. De var alla eniga om att högläsning ökar elevernas 

ordförråd. Doris menar att det är viktigt att eleverna får möta många nya ord, vilket 

ökar deras ordförråd. Berit säger att hon genom att förklara svåra ord i texten, 

främjar elevernas ordförståelse. Carina påpekar att högläsning också bidrar till 

elevernas grammatiska inlärning och förståelse.  
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Daniella och Doris beskriver att en fördel med högläsning är att eleverna får 

höra hur en berättelse är uppbyggd och hur man läser en text. Om eleverna får lyssna 

till många berättelser lär de sig hur de är uppbyggda, vilket underlättar när de sedan 

ska skriva egna. Carina och Doris menar att eleverna vid högläsningen hör hur 

läraren betonar ord och hur textens melodi låter. Carina berättar: ”Eleverna märker 

stor skillnad när man visar konkret hur det låter om man inte stannar vid punkt osv, 

man måste få in melodin och flytet i läsningen”.  

Flera av lärarna anser att det finns ett samband mellan högläsning, läslust och 

motivation och uppger att den gemensamma högläsningen ökar elevernas vilja att 

lära sig läsa. Ann och Amanda menar att högläsning är speciellt viktigt i förskoleklass, 

då många barn börjat knäcka läskoden. Högläsning kan då motivera barnen och 

Amanda säger: ”Barnen kommer till insikt när de förstår att krumelurerna på 

papperet faktiskt betyder något”. Berit menar att litteraturen öppnar dörrar till nya 

världar som eleverna kan leva sig in i, vilket bidrar till att öka deras fantasi. Daniella 

beskriver att högläsningen blir en upplevelse för eleverna, vilket hon tror sporrar dem 

till att vilja läsa mer. Hon säger: ”Högläsning är, när jag läser, en upplevelse även för 

barnen och de kan komma i kontakt med texter, berättelser, historier, fantasier på en 

nivå som de idag inte klarar av att läsa själva men definitivt klarar av att förstå”. 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Nedan presenteras två tabeller som sammanfattar vårt resultat. 

Tabell 1: Sammanfattning av resultat i förskoleklass och årskurs 1 
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Tabell 2: Sammanfattning av resultat i årskurs 2 och 3 

6 Analys och diskussion 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis vårt val av metod och teori. Därefter 

analyseras och diskuteras vårt resultat utifrån Dambers m.fl. (2013) modell Olika 

syften med litteraturläsning. Hur lärarna motiverar sitt arbete med högläsning 

jämförs med de syften som Damber m.fl. (2013) beskriver och vad tidigare forskning 

visat. Slutligen redogör vi för studiens slutsatser, diskuterar studiens betydelse och 

ger förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

I förhållande till studiens syfte och forskningsfråga upplever vi att metoden fungerat. 

Studiens syfte var att belysa varför några lärare arbetar med högläsning i 

undervisningen och hur de motiverar sitt arbete. Utifrån informanternas svar har vi 

kunnat identifiera fyra olika syften med högläsning. Intervjuerna gav oss ett brett 

material och informanterna svarade utförligt på våra frågor. Vi upplevde att 

informanterna tyckte att intervjufrågorna var lättförståeliga, vilket vi tror beror på att 

de dels fått möjlighet att förbereda sig och dels för att vi inte behövde förklara någon 

fråga. Anledningen till varför vi valde att inte genomföra intervjuerna tillsammans, 
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för att informanterna inte skulle känna som att de befann sig i en förhörssituation 

eller känna sig obekväma. Alla tillfrågade informanter valde att delta i vår studie, så 

tack vare det fick vi inget bortfall. 

Det skulle även varit intressant att se hur lärarnas praktiska arbete med 

högläsning fungerar. Vi skulle därför ha varit betjänta av att komplettera intervjuerna 

med observationer. På så sätt hade vi kunnat jämföra lärarnas syften och motiv med 

hur de arbetar i praktiken. 

Vi valde en litteraturdidaktisk teori för att analysera vårt resultat. Vi upplever 

att Dambers m.fl. (2013) modell är relevant för vår studie, då det finns ett samband 

mellan perspektiven de beskriver och vårt resultat. Modellen hjälpte oss att analysera 

och förstå våra resultat, då de syften och motiv med högläsning som lärarna uttryckte 

kan förklaras inom ramen för de olika perspektiven. Vi valde att utgå från Brymans 

(2011) beskrivning av kodning och kategorisering när vi analyserade vårt material. 

Eftersom vi ställde relativt många frågor vid intervjuerna fick vi ett ganska 

omfattande material. Med hjälp av de valda analysbegreppen kunde vi enkelt få en 

överblick av materialet och urskilja centrala teman.       

6.2 Analys och diskussion av resultat 

Analysen och diskussionen presenteras under fyra rubriker med utgångspunkt i de 

syften med högläsning som vi identifierat utifrån vårt resultat.  

6.2.1 Språkutvecklande högläsning 

Samtliga lärare menar att högläsning har positiva effekter på elevernas 

språkutveckling. Detta är det starkaste argumentet som lärarna använder för att 

motivera arbetet med högläsning i undervisningen. Vi tolkar lärarnas svar som ett 

uttryckför en språkutvecklande litteraturdidaktisk hållning, vilket Damber m.fl. 

(2013) beskriver inom språkperspektivet. Swansons m.fl. (2011) studie visar ett 

resultat som understryker högläsningens positiva effekt på elevernas språkutveckling. 

Vårt resultat liknar Swanssons m.fl. (2011), eftersom lärarna uttrycker att 

högläsningen kan ha ett språkutvecklande syfte. Alla lärare är även eniga om att 

högläsning bidrar till att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet, ordförråd och 

ordförståelse. Detta är något som Kindles (2009) och Holmes och Thompsons (2014) 

studerat och deras resultat visar att det finns ett starkt samband mellan högläsning 
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och utvecklingen av elevernas ordförråd. Även Taube (2007) skriver att högläsning 

ökar elevernas fonologiska medvetenhet. 

I enlighet med vårt resultat kommer det språkutvecklande syftet även till 

uttryck i lärarnas arbete med att bearbeta de texter som högläses. Alla lärarna 

bearbetar texterna genom att diskutera och analysera texterna tillsammans med 

eleverna. Vi kan därmed se ett samband mellan vårt resultat och Dambers m.fl. 

(2013) språkperspektiv. Det centrala inom språkperspektivet är att eleverna får 

använda språket och sina erfarenheter för att diskutera och analysera texterna. På så 

sätt blir inte högläsningen isolerad färdighetsträning, vilket Öhman (2011) annars ser 

som en risk. Enligt vårt resultat bearbetas texterna genom att lärarna ställer frågor 

till eleverna. De ställer ofta öppna och mer abstrakta frågor för att bjuda in till 

diskussion, vilket gör att eleverna får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. 

Vi ser ett samband mellan vårt resultat och det Chambers (2014), Kåreland (2005) 

och Hasselbaum (2006) skriver om boksamtal. De skriver att diskussion och 

reflektion är avgörande för att högläsningssituationen ska bli meningsfull. Lärarna 

har ofta ett planerat syfte med högläsningen och att de strävar efter att ge eleverna 

tydliga instruktioner. Kindles (2010) och Luft Bakers m.fl. (2015) studier visar att 

tydliga instruktioner och ett genomtänkt syfte är avgörande för elevernas lärande.           

I vårt resultat visar sig även högläsningens språkutvecklande syfte i lärarnas 

beskrivning av sig själva som språkliga förebilder. De anser att deras uppgift är att 

genom högläsning förmedla språket till eleverna och menar att eleverna vid 

högläsningen hör hur ord ska betonas och hur språkets melodi låter. Taube (2007) 

och Fast (2008) skriver också om högläsningens språkutvecklande syfte och betonar 

lärarnas roll som språkförmedlare.  

Med tanke på all den forskning som finns om högläsningens positiva påverkan 

på elevernas språkutveckling, upplever vi att det inte är särskilt förvånade att lärarna 

anser att det språkutvecklande syftet är det viktigaste 

6.2.2 Högläsning i socialt syfte 

Enligt vårt resultat kan högläsning även ha ett socialt syfte. Syftet med högläsningen 

är då bland annat att få eleverna att varva ner och slappna av. Denna typ av 

högläsning sker oftast vid morgonsamlingar (i förskoleklass) och när eleverna har 

svårt att koncentrera sig. Lärarna menar att eleverna vid den avslappnande 

högläsningen får träna på att lyssna, vilket är något som de anser är viktigt i alla 
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ämnen. Vi tolkar lärarnas svar som ett uttryck för ett socialt litteraturdidaktiskt 

synsätt, som Damber m.fl (2013) beskriver i sin modell. Att högläsningen enligt 

lärarna även kan ha ett avkopplande syfte upplever vi inte som särskilt överraskande, 

då både Hasselbaum (2006) och Jönsson (2007) beskriver att högläsningen kan 

fungera som en avstressande och lugnande aktivitet. 

Vårt resultat visar att lärarna anser att det finns en koppling mellan högläsning, 

läslust och motivation. Lärarna upplever att gemensam högläsning skapar en 

gemenskap kring läsningen och fångar upp alla elever, vilket ökar deras läslust och 

motivation. Detta tolkar vi som att lärarna har ett socialt syfte med högläsningen. 

Chous, Chengs och Chengs (2016) studie visar att det finns ett samband mellan 

högläsning, läslust och motivation och att högläsningen påverkar elevernas 

engagemang och intresse för litteratur positivt. Jönsson (2007) skriver att den 

gemensamma högläsningen skapar en läsargemenskap, där alla elever är delaktiga i 

högläsningssituationen. Enligt vårt resultat är en fördel med den gemensamma 

läsupplevelsen att lärarna kan välja en svårare text som eleverna inte skulle klara av 

att läsa på egen hand. Inom det sociala perspektivet, som Damber m.fl. (2013) 

redogör för, beskrivs också högläsningssituationen som en gemensam upplevelse, där 

eleverna får möjlighet att utbyta erfarenheter och dela kunskap om texten. Att 

eleverna kan skapa kunskap tillsammans är något som lärarna tycker är viktigt. 

Enligt lärarna kan även den gemensamma läsupplevelsen främja elevernas fantasi. 

Öhman (2015) och Hasselbaum (2006) skriver att litteraturen kan förmedla nya 

världar som eleverna kan leva sig in i, vilket främjar deras fantasi.   

6.2.3 Högläsning som källa till kunskap 

Enligt vårt resultat använder lärarna högläsning som källa till kunskap och läser till 

exempel ofta faktaböcker i ämnena NO och SO. De anser dock att även skönlitterära 

texter kan högläsas i ett kunskapsutvecklande syfte. Skönlitteraturen kan bland annat 

bidra med kunskap om normer, värden och dilemman och förmedla viktiga budskap. 

Den litteratur lärarna väljer att högläsa styrs ofta av det tema som klassen arbetar 

med. Vi tolkar lärarnas svar som ett uttryck för en kunskapsutvecklande 

litteraturdidaktiskt syn, som Damber m.fl. (2013) beskriver i sin modell. Enligt 

Dambers m.fl. (2013) kunskapsperspektiv kan litteraturen både bidra med 

faktakunskap och mer abstrakt kunskap, som till exempel normer och värderingar. 

Även Öhman (2015) hävdar att litteraturen kan ha en bildande och fostrande roll. 
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Lärarna anser att litteraturen även kan användas som utgångspunkt för diskussion 

och på så sätt kan läraren och eleverna skapa kunskap tillsammans.  

Lärarna försöker vid högläsningen att alltid välja litteratur som ligger nära 

eleverna och som utgår från deras erfarenheter, då det underlättar diskussionerna 

kring texterna. Chambers (2014), Molloy (1996) och Hasselbaum (2006) skriver att 

det bör finnas en koppling mellan litteraturen och elevernas erfarenheter, eftersom 

det gör det lättare för eleverna att relatera till texten. De menar att elevnära texter är 

en förutsättning för att boksamtalen ska bli meningsfulla.    

6.2.4 Högläsning i syfte att förmedla skönlitteratur 

Vårt resultat visar att ett annat syfte med högläsning är att förmedla skönlitteratur till 

eleverna. Vi tolkar förmedlingen av skönlitteratur som högläsning för att 

åstadkomma estetisk njutning och kulturell bildning. Lärarna beskriver 

skönlitteraturen som den typ av litteratur som de främst använder i 

litteraturundervisningen, eftersom de anser att den är viktigast att förmedla. Genom 

att förmedla skönlitteratur hoppas lärarna att deras litteraturintresse ska smitta av 

sig på eleverna, så att de får en positiv syn på litteratur. Hasselbaum (2006) 

diskuterar också begreppet litteratursyn och betonar vikten av att förmedla 

skönlitteratur till eleverna. Hon menar även att läraren fungerar som en litterär 

förebild och inspirationskälla för eleverna.  

Enligt vårt resultat är en av fördelarna med högläsning av skönlitteratur att 

eleverna får möjlighet att leva sig in i nya världar, vilket lärarna upplever främjar 

elevernas förmåga att leva sig in andras känslor och tankar. Öhman (2015) 

förespråkar fiktiv litteratur och skriver att det utvecklar elevernas inlevelseförmåga. 

Han beskriver även att de fiktiva världarna kan bredda elevernas perspektiv och ge 

dem kunskap om till exempel andra kulturer. Spänningen som den fiktiva litteraturen 

erbjuder kan även främja elevernas läslust och fantasi (Öhman, 2015). På grund av 

att det finns så många fördelar med skönlitteraturen anser samtliga lärare att den bör 

vara en central del av undervisningen i flera ämnen och inte bara i svenskämnet. 

Öhman (2015) argumenterar för skönlitteraturens legitimitet och betonar att 

litteraturläsningen fyller en viktig funktion i undervisningen, trots att den fått 

konkurrens av allt fler digitala medier.  

Vårt resultat visar att lärarna väljer att högläsa böcker i olika genrer i 

undervisningen, på grund av att eleverna har olika intressen. Den typ av litteratur 



 23 

som lärarna bland annat väljer att läsa är klassiker, deckare, folksagor, dikter och 

olika populära ungdomsböcker. Något ur resultatet som vi tycker är anmärkningsvärt 

är lärarnas attityder till att förmedla ett kulturarv och en kanon. Klassiker är den 

enda typen av litteratur som samtliga lärare nämner och som de anser är viktig att 

förmedla i undervisningen. Alla lärare tycker att det är viktigt att förmedla klassiska 

böcker och ge eleverna kunskap om några klassiska författare. Brink (2009) 

diskuterar litterär kanon och skriver att det är vanligt att lärare läser klassiker i 

undervisningen. Han menar att det historiskt sett alltid varit viktigt att föra det 

litterära kulturarvet vidare. Vårt resultat visar att dessa idéer om kulturarv och 

litterär kanon fortfarande lever kvar till viss del.  

Enligt vårt resultat läser flera av lärarna Astrid Lindgrens böcker i 

undervisningen. En av lärarna tror att det beror på att de själva läst de böckerna i 

skolan. Hon tror att läsminnen påverkar valet av litteratur i undervisningen i stor 

utsträckning och att lärare ofta väljer välbekanta böcker i undervisningen. Brink 

(2009) diskuterar begreppet läsminnen och skriver att lärare ofta väljer litteratur 

som de själva läst under sin barndom och som de känner sig bekanta med.  

En del av resultatet som kan tyckas särskilt intressant, är varför lärarna väljer 

att inte läsa en viss typ av litteratur. En av lärarna väljer att inte använda 

serietidningar i undervisningen, då de innehåller mycket talspråk. En annan lärare 

vill inte högläsa litteratur som hon vet att eleverna läser hemma. Trots att samtliga 

lärare uppgav att det är viktigt att välja olika genrer, finns det alltså viss typ av 

litteratur som inte är välkommen i klassrummet.      

6.3 Slutsats 

Syftet med föreliggande studie är att belysa varför lärare arbetar med högläsning i 

undervisningen och hur de motiverar arbetet med högläsningen. En slutsats vi kan 

dra av vår studie är att lärarna anser att högläsningen i undervisningen kan ha olika 

syften, vilket påverkar elevernas lärande och utveckling på olika sätt. Lärarna 

argumenterar för att högläsningens språkutvecklande syfte är viktigast. De menar 

även att högläsningen kan ha andra syften: kunskapsutvecklande, högläsning i socialt 

syfte och högläsning i syfte att förmedla skönlitteratur. En annan slutsats vi kan dra 

av vår studie är att den typ av litteratur som lärarna oftast väljer att högläsa är 

skönlitteratur, då de tycker att den är viktigast att förmedla till eleverna.     
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6.4 Arbetets betydelse och fortsatt forskning  

Med vår studie vill vi visa att högläsningen är viktig och att den påverkat elevernas 

lärande och utveckling på ett positivt sätt. Vår studie kan bidra till att skapa en 

medvetenhet kring högläsningens syften och hur man kan legitimera arbetet med 

högläsning, vilket är relevant för både vår egen yrkesutövning och andra verksamma 

lärare.   

Studien skulle kunna vidareutvecklas genom att göra observationer och 

undersöka hur det praktiska högläsningsarbetet ser ut i undervisningen. På så sätt 

skulle man kunna se om lärarnas svar stämmer överens med verkligheten.  Ett annat 

förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att mer ingående studera lärarnas 

litteratursyn och undersöka vilken typ av litteratur som används i undervisningen 

och finns tillgänglig i klassrummen.  
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Bilaga – Intervjuguide  

1. Vad är högläsning för dig? 

2. Arbetar du med högläsning i undervisningen?  

3. Hur arbetar du med högläsning i undervisningen?  

4. Vad har du för pedagogisk tanke bakom högläsningen? Vad fyller 

högläsningen för syfte? 

5. Är högläsningen en ”isolerad” aktivitet eller är den kopplad till andra ämnen 

och/eller uppgifter?  

6. Är eleverna delaktiga i högläsningen? Har de möjlighet att ställa frågor? 

Diskuterar eller analyserar ni texten tillsammans? 

7. Varför arbetar du med högläsning? 

8. Hur viktigt tycker du att det är med högläsning? 

9. Hur ofta läser du högt för eleverna? Hur många gånger i veckan läser du högt 

för eleverna? 

10. Vilken typ av litteratur/böcker använder du i klassrummet (skönlitteratur, 

faktaböcker, dikter, serietidningar m.m.)? 

11. Vilken syn på litteratur har du? Vilken typ av litteratur tycker du är viktigast 

att förmedla till eleverna? 

12. Vem väljer den litteratur som läses? Får eleverna vara med och påverka valet?   

13. Hur tror du att högläsning påverkar elevernas läsutveckling? 

14. Tror du att eleverna uppfattar syftet med högläsningen? Har du förklarat syftet 

för eleverna? 

 


