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Sammanfattning 

 

Den här kvalitativa och semistrukturerade studien utspelar sig på Åland. Vi har intervjuat 

fyra lärare från årskurserna 1–3 och gjort två observationer av elever i två olika klasser. 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka högläsningsstrategier läraren använder sig 

av på Åland och klargöra hur högläsningen kan påverka elevernas läsintresse. 

Examensarbetets teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs sociokulturella utvecklingsteori. 

Vi har analyserat våra intervjuer dels genom att koppla resultaten till Vygotskijs 

utvecklingsteori och dels koppla resultaten till tidigare forskning. Lärarna har fått svara 

på hur de använder sig av högläsningen i undervisningen och vad eleverna får ut av 

högläsningen. Det framkommer i den tidigare forskningen att högläsning är en viktig del 

av elevernas läsinlärning. Eleverna stärker sitt ordförråd, förbättrar sitt tal och 

högläsningen inspirerar till nya tankar. Resultatet från intervjuerna med lärarna är att de 

flesta använder sig dagligen av högläsning för att stödja elevernas läsinlärning. Lärarna 

diskuterade med eleverna och utgående från högläsningsboken kunde man se att eleverna 

hade möjligheter att dela med sig av sina tankar och idéer som de fått från boken. Utifrån 

resultatet kunde vi se att högläsningen inverkar positivt på elevernas kreativitet och 

inspirerar eleverna till att själva läsa böcker och skriva texter. 

 

Nyckelord: keywords: Reading aloud, AND children,  
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1. Inledning 
Vårt intresse för högläsning utvecklades under vår andra verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) som vi gjorde på Åland. Den verksamhetsförlagda utbildningen var inriktad mot 

svenska och vi hade fått ett antal uppgifter som skulle utföras i VFUklassen. Vi var på 

Åland och gjorde vår verksamhetsförlagda utbildning och kom till insikt att lärarna i 

klasserna arbetade med helt olika syften och mål med högläsningen. Vi fick ta del av 

klassens högläsningsstunder som behandlade boksamtal. Efter denna period kom vi till 

insikt om hur olika de lokala lärarutbildarna arbetar med högläsning i klassen. Eftersom 

vi själva hade haft lektioner och varit med på andra lärares lektioner i högläsning anser 

vi att högläsningen har en betydande roll för barnens läsintresse och språkutveckling. Idag 

diskuteras det både på Åland och i Sverige hur väsentligt det är att samtala om texter i 

skönlitteratur. Hur läraren ska samtala om text är viktigt och det måste planeras för att 

texten ska få ett tydligt syfte. Det är viktigt med delaktighet för både lärare och elever i 

skolan för att vi ska uppnå goda resultat tillsammans.  

  

Eftersom eleverna står i fokus i vårt examensarbete diskuteras några relevanta teoretiker 

som har många konkreta exempel i deras litteratur om högläsning för barn. Maria Heimer 

är utvecklingspedagog som arbetar med språk-, läs-, och skrivutveckling för barn och 

ungdomar i ålder 0–20 år. Maria Heimer (2016) argumenterar i sin bok Högläsning i 

förskolan att när barnen får ta del av högläsning sår detta frön som uppmuntrar barnen till 

mer läsning. När vi har högläsning för barnen leder det till att vi får texter som kan 

diskuteras. Läraren frågar och inspirerar barnen att tänka på vad texterna och orden 

betyder. I boken förklarar författaren att texten vi läser för barnen får liv när de får höra 

olika historier från andra kulturer och det kan förbättra förmågan att förstå likheter och 

olikheter i erfarenheter och livsförutsättningar (Heimer, 2016:16–17). Aidan Chambers, 

en brittisk författare, litteraturpedagog och före detta munk, menar i sin bok Böcker inom 

oss (1994) att läraren ska planera boksamtal i förväg och hjälpa eleverna att känna sig 

säkra på det de gör. Läraren ska stimulera eleverna till att läsa och prata om texten som 

de har läst. Eleverna kan till exempel göra en bildberättelse om vad de hört och läst. Vi 

anser att Heimer och Chambers har många tips och idéer om hur vi som pedagoger ska 

gå tillväga för att åstadkomma en kvalitativ och inspirerande högläsning med eleverna 

(Chambers, 1994:78–80). 

  

PIRLS Progress in International Reading Literacy Study är en internationell 

jämförandestudie som mäter läsförmågan hos elever. Mätningar från 2011 visade att 

läsförmågan hos eleverna i årskurs fyra hade blivit sämre än vad mätningarna visade 

2009. De aktuella mätningarna från 2016 har visat att läsförmågan ökat sedan 2011 och 

blivit bättre för eleverna som går i årskurs fyra. Mätningarna visar att högläsningen har 

gett resultat (Skolverket, 2017:8). Vi har därför valt att undersöka olika 

högläsningsstrategier som en del lärare använder sig av på Åland för att se hur delaktiga 

eleverna är och om högläsningsstrategierna påverkar deras läsintresse. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta reda på hur ett antal åländska lärare arbetar med högläsning 

för att få eleverna läsintresserade. Vi vill se om eleverna uppfattar högläsningen olika 

beroende på hur läraren använder sig av det. Skolverket har tagit fram olika moduler som 

lärare kan använda sig av för att stärka elevernas läsintresse, en av dem handlar om 

högläsning och samtal efter högläsningen. Vi anser att högläsningen har en betydande 

roll för eleverna om läraren använder högläsningen som ett pedagogiskt verktyg. Ämnet 

högläsning är ett vanligt förekommande komplement som lärare använder sig av i 

undervisningen. Vi kommer undersöka vad den tidigare forskningen om högläsning säger 

och jämföra den med det vi får fram av intervjun och observationerna. Studien kommer 

baseras på följande frågeställningar: 

 

• Vilka högläsningsstrategier använder fyra lärare på Åland? 

• Hur kan högläsningen påverka elevernas läsintresse? 

• Hur kan arbetet med högläsningen kopplas till den åländska skolans läroplan? 
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2. Bakgrund 
I studien kommer den internationella studien PIRLS (2016) Progress in International 

Reading Literacy Study uppmärksammas och undersökas gällande vilken betydelse som 

mätningarna har vid högläsning och läsning. Studien utförs på Åland som även har en 

egen läroplan.  

 

2.1 PIRLS  
I PIRLS undersökning (2016) testades elevers läsförmåga i skönlitteratur och sakprosa på 

nationell nivå. Eleverna genomgår fyra olika förståelseprocesser. Det var elever från 50 

olika länder med totalt 340 000 elever som deltog i testet år 2016. Ur svensk synvinkel 

var det positiva i detta test att svenska elever presterade väldigt bra. Det var bara sju andra 

länder som hade bättre resultat än Sverige. Resultatet från 2011 var sämre för svenska 

eleverna som undersöktes. Däremot är resultaten från 2001 och 2016 bättre än 2011. Det 

betyder att de undersökta eleverna är på samma nivå 2016 som 2001. Resultatet från 2016 

visar att svenska elevernas förståelse av sakprosa och skönlitteratur är god. Flickor 

presterar bättre än pojkar i testet överlag. År 2011 var de svenska elevernas läskunskap 

sämre när det gällde sakprosa än skönlitteratur. Det positiva i resultatet från 2016 är att 

elevernas resultat är lika bra i högläsning som i sakprosa och detta gäller samtliga grupper 

som har deltagit i testet. De elever som fått undervisning i lässtrategiernas olika former 

ökar och detta är positivt för eleverna (PIRLS, 2016:14). 

 

Både den svenska läroplanen och det centrala innehållet i ämnet svenska betonar att 

lässtrategier är viktiga för att elever skall fördjupa sig och få en bredare kunskap i sin 

läsförmåga. Enligt PIRLS undersökning har svenska elever fått mindre undervisning i 

lässtrategier än elever i resterande länder som deltar i undersökningen. Det positiva 

resultatet kommer från att den svenska undervisningen har satsat på lässtrategier och detta 

har resulterat i att testen som PIRLS gjort visar bättre resultat 2016. Även om detta är en 

förbättring för de svenska skolorna får eleverna fortfarande mindre 

lässtrategiundervisning än vad eleverna i de övriga OECD- och EU- länderna får. De 

elever som har bättre socioekonomisk bakgrund har fler möjligheter eftersom föräldrarna 

oftare är hemma och kan hjälpa eleverna. Föräldrarna kan dessutom utföra fler aktiviteter 

som gynnar läsförmågan innan eleven börjat skolan. Förskolans viktiga roll är att ge alla 

barn samma möjligheter att kunna delta i liknande aktiviteter oavsett bakgrund. I 

förskolans läroplan står det även att förskolans roll är att ge barnen grunden för livslångt 

lärande och stärka barnens språkutveckling. För att få en god läsvana krävs det att 

inställningen till läsvanor ska vara positiv. Det är oroväckande att föräldrar läser mindre 

för sina barn och även eleverna själva läser mindre och har mindre intresse för läsandet. 

Resultaten som visades i PIRLS 2016, är bättre än 2009 års resultat. Orsaken till ett bättre 

resultat kan bero på att skolorna har satsat mer på läsförmågan är tidigare och därför har 

resultaten ökat. Idag nyttjar både barn och vuxna internet för olika sorters läsning, detta 

har medfört att traditionella böcker inte är lika vanligt som förr (PIRLS, 2016:16–22). 
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2.2 Landskapet Åland  
Vår undersökning är genomförd på Åland som är ett självstyrt landskap tillhörande 

Finland. Ålands skolsystem ser annorlunda ut jämfört med Sveriges skolsystem. Vi vill 

ge en bakgrund till hur det åländska skolsystemet skiljer sig från det svenska. 

Grundskolan i Finland sträcker sig över årskurserna 1–9 och har en allmänbildande 

undervisning, som även Åland följer. Den kan utföras i annan miljö än skolmiljö, 

exempelvis i elevens hem. Detta betyder att Åland och Finland inte har skolplikt utan 

läroplikt, familjerna har möjlighet att ge barnen undervisning på annan plats än i skolan. 

Barnens läroplikt börjar när de fyller sju år. Läroplikten avslutas när barnet genomfört 

grundskoleutbildningen eller när barnet genomfört 10 års undervisning enligt den 

åländska läroplanens direktiv. Läroplikt gäller för alla folkbokförda barn i Finland. Det 

är upp till elevens vårdnadshavare att se till att barnet sedan fullföljer läroplikten 

(Utbildningsstyrelsen 2016).  

 

I verksamheten före grundskolan erbjuds 0–5-åringarna förskolepedagogik på daghem 

och 6-åringarna erbjuds förskoleundervisning på daghemmen i kommunen där de är 

folkbokförda. Förskolepedagogik är när daghemmet har en pedagogisk bakgrund till 

varför de använder arbetssättet de använder, förskoleundervisningen är mer utformad som 

en pedagogisk verksamhet där barnet har ett mål och syfte med arbetet de utför. 

Daghemsverksamheten ansvarar för både förskolepedagogiken och 

förskoleundervisningen. I slutet av förskoleundervisningen har skolan och daghemmet ett 

samarbete för att introducera 6-åringarna i skolverksamheten. Eleverna kommer till 

skolan under planerade tillfällen för att vänja sig vid skolmiljön. Förskoleundervisningen 

utförs av daghemmen själva, det är en av de skillnader man kan se mellan det finska och 

det svenska skolsystemet och det är därför vi skriver om enbart eleverna i årskurs 1–3 

(Utbildningsstyrelsen 2016). 

  

Åland har en egen läroplan för grundskolan som landskapsstyrelsen på Åland utformat. 

Den grundar sig på grundskolelagen för att garantera att eleverna får en likvärdig 

allmänbildande utbildning i alla kommuner. Läroplanen för grundskolan 2016 (Lgr11) 

relaterar vi också till eftersom vi utbildar oss i Sverige. 

  

Enligt Ålands läroplan ska det läggas stor vikt vid att uppmuntra eleverna till att skriva 

och att läsa. För att skapa ett läsintresse behöver skolan ha tillgång till mycket 

skönlitteratur, eftersom den alltid ska återkomma i läsundervisningen. Läraren behöver 

respektera den enskilda elevens val av litteratur eftersom eleven bygger intresse vid att få 

läsa valfri litteratur. I det centrala innehållet för läsning står det att eleverna ska kunna 

samtala om vad de läser och visa att de har förstått vad de läst (Landskapet Ålands 

läroplan, 2015).  
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2.2.1 Betygssättning 

Om en elev hemskolas finns det olika arrangemang gällande betygssättning och 

övervakning av studierna. Kommunen eleven är bosatt i ansvarar för hur de praktiska 

arrangemangen för övervakningen ska gå till. Det vanligaste sättet är att klassläraren i 

den klass eleven skulle ha gått i tar hand om övervakningen. Läraren diskuterar då med 

vårdnadshavarna och informerar dem om olika principer och de praktiska arrangemangen 

(www.edu.fi).  

 

Eleven som hemskolas ska enligt lagen tillägna sig de kunskaper och färdigheter som 

motsvarar den grundläggande utbildnings lärokurs. Elevens framsteg övervakas av 

läraren i kommunen men lärs ut av exempelvis vårdnadshavaren. Det finns ingen lag som 

berättar om hur ofta övervakningen ska ske eller hur den ska gå till. Det vanligaste är en 

eller två gånger per år (www.edu.fi).  

 

När eleven blir äldre är det vanligt att framstegen kontrolleras genom samtal, skriftliga 

och muntliga prov och prestationer. När bedömningen är gjord skriver läraren en skriftlig 

rapport om elevens framsteg och skickar den vidare till kommunen. Rapporten är inget 

betyg. Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska få ett betyg som motsvarar den 

grundläggande utbildningen måste eleven delta i en så kallad särskild examen. Denna kan 

ordnas av alla som har tillstånd att ge en grundläggande utbildning, exempelvis 

kommunens skolor. Detta är något som ofta efterfrågas vid slutet av den grundläggande 

utbildningen, eftersom det är den enda möjlighet för eleven att få ett utgångsbetyg som 

motsvarar avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Eleven behöver ha ett 

utgångsbetyg för att få möjlighet att söka vidare till gymnasiet (www.edu.fi).  
 

För studier som avlagts genom särskild examen kan följande betyg utfärdas: 

• Betyg i en ämneslärokurs i den grundläggande utbildningen 

• Betyg över delvis fullgjord lärokurs i den grundläggande utbildningen 

• Betyg över fullgjord lärokurs i alla ämnen i den grundläggande utbildningen, den 

motsvarar ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen 

(www.edu.fi) 

 

2.3 Svenska läroplanen 
I den svenska skolan har högläsningen haft och spelar fortfarande en betydande roll. 

Skolverket har idag byggt upp en modell kring hur undervisningen bedrivs som heter 

Läslyftet. Den innehåller en mängd med olika moduler inom olika ämnen som lärare kan 

gå och använda sig av färdiga modeller. Den vi har valt att uppmärksamma heter 

”Läsförståelse genom högläsning”. Den bygger på att läraren läser högt ur en valfri bok, 

diskuterar innehållet med eleverna, uppmuntrar eleverna att ställa frågor till texten och 

diskuterar svåra ord. Idag har skolverket kommit fram till att högläsning av sakprosa och 

skönlitteratur för barn i förskolan leder till en bättre språkutveckling (Skolverket, 

Läslyftet, 2009). 
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Enligt den svenska läroplanen (Lgr11) ska undervisningen stimulera elevernas intresse 

för att läsa och skriva. Centralt innehåll för årskurs 1–3 inom läsning och skrivning är att 

eleverna ska få strategier i läsning för att kunna förstå och tolka texter (Skolverket, 

2016:79).  

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på 

modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om 

skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på 

modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin 

identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i 

olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska 

uttrycksformer (Skolverket, 2016:79). 

 

I Lgr11 diskuteras mycket kring att elevens intresse för läsning ska stimuleras och 

utvecklas. De olika modulerna i läslyftet ska stärka eleverna språkmässigt på olika sätt 

och därför har skolverket även valt att tagit med högläsningen.  

 

Barbro Westlund är en lågstadielärare med lång erfarenhet av läs- och skrivutveckling, 

hon är en av förgrundsfigurerna inom svensk läsförståelseforskning. Westlund har skrivit 

boken Aktiv läskraft, som är en bok som handlar om hur man som lärare undervisar i 

lässtrategier. Hon beskriver i en av modulerna i läslyftet att alla barn bör erfara en 

genomtänkt högläsning från en vuxen person för att inte riskera att få en sämre 

läsutveckling. Hon anser att i det tidiga stadiet bidrar högläsning till en god läsutveckling. 

Westlund anser att den goda högläsaren skall göra följande: 

 

• Bygga upp förförståelse hos barnen före läsningen 

• Knyta ihop textens innehåll med barnens egna erfarenheter 

• Sammanfatta berättelsen tillsammans med barnen 

• Låta barnen ställa frågor 

• Ställa frågor om texten och dess tolkning 

(Westlund, 2017:154–157)  

 

Westlund poängterar på läsmodulen att forskningen visar att barn som tidigt får uppleva 

högkvalitativa läsupplevelser som högläsning och diskussion av böcker får bättre språk, 

läs- och skrivutveckling senare i livet. Tidiga satsningar av hög kvalitet är av största vikt 

för alla barns kunskapsutveckling. Därför är utvecklingen av förskolans arbete med 

läsande och skrivande viktig (Westlund, 2017:154–157).  

 

 

 

 

 

 

  



 

7 

 

 

3. Teori  
I vårt arbete utgår vi från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

 

3.1 Vygotskij och det sociokulturella förhållningssättet 
Lev Semjonovitj Vygotskij var en sovjetisk psykolog som blev endast 37 år gammal. 

Vygotskij har haft stort inflytande på vår moderna utvecklingspsykologi och pedagogik. 

Gunilla Lindqvist är docent och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik 

vid Uppsala universitet. Gunilla Lindqvist (1999) har översatt Lev Vygotskijs bok 

Pedagogisk psykologi. Lev Vygotskijs perspektiv handlar om lärande tillsammans med 

andra och att vi ständigt är under utveckling. Det mest centrala i en människas utveckling 

är enligt Vygotskij samtalet och språket. Om vi saknar en social kommunikation sker inte 

någon utveckling av språket och det egna tänkandet. Vygotskij är mest känd för den 

närmaste proximala utvecklingszonen. Det vi lär oss är ständigt under utveckling och 

skillnaden är det en elev kan göra själv jämförbart vad eleven kan göra tillsammans med 

andra. Vygotskij ansåg att människan utvecklas hela tiden och genom att vi lär oss är vi i 

en lärandesituation som är en zon där utvecklingen ska vara möjlig. Vygotskij diskuterar 

hur de tre olika lärandenivåerna inverkar på undervisningen. I den första nivån utvecklar 

eleven sina kunskaper och kan få hjälp av en kamrat eller av en lärare för att få mer 

kunskap i ämnet. Detta gör att kunskapen blir ledd av en som har mer kunskap än vad 

eleven själv har. Man kan se det som en trappa som bygger på kunskap och det kallas 

scaffolding. Den andra nivån är när eleven har utvecklat kunskap som erhållits från sin 

kamrat eller en lärare. Med den kunskapen ska eleven kunna lösa ett problem utan att 

behöva hjälp av någon annan. På den tredje nivån kan eleven använda sig av den 

kunskapen som befäst sig i olika sammanhang och trappan fungerar av sig själv. 

Vygotskij ansåg att barnen behöver utmanas för att stimuleras till lärande (Lindqvist, 

1999:280–281).  

 

Den sociokulturella inriktningen ansåg Vygotskij som väsentlig då det gäller att framhäva 

mediering som innebär att vi använder oss av olika verktyg eller redskap för att kunna 

förstå och agera i vår omvärld. De redskap som vi kan använda oss av enligt Vygotskij är 

den materiella (artefakter) och den språkliga (intellektuella). När vi kommunicerar och 

tänker använder vi oss av de språkliga redskapen. Exempel på dessa är bokstäver, siffror 

eller olika tecken. Det materiella redskapet kan vara en spade som vi gräver med. De 

materiella och de språkliga redskapen är beroende av varandra och kallas för kulturellt 

redskap. I den sociokulturella traditionen är inte våra kunskaper enbart praktiska eller 

teoretiska, vi behöver bägge delar för att kunna tänka och för att utföra fysiska handlingar, 

de är beroende av varandra för att kunna fungera (Säljö, 2014: 298–301). 

  

Genom att utgå från elevernas intresse menar Vygotskij att läraren intar en ny roll. 

Läraren ska inte vara en person som är en förmedlare utan läraren ska vara en medveten 

handledare och organisera den omgivning som eleven befinner sig i. 
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Vygotskij hade tre viktiga pedagogiska slutsatser som kan dras i samband med barnens 

intresse och innehållet i skolan.  

 

• För att knyta an elevernas intressen behöver ämnena ha samband med varandra. 

• Undervisningen ska vidgas och fördjupas och inte vara repetitiv, då leder detta till 

att innehållet framstår som ointressant 

• Innehållet i skolan och i det verkliga livet ska ha ett samband med varandra 

(Lindqvist, 1999: 76–77).  
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4. Tidigare forskning 
Forskningen vi tar upp i detta examensarbete är väsentlig eftersom den ska ge en 

uppfattning om hur betydelsefull högläsningen är för eleverna. Forskningen vi använder 

oss av är både internationell och nationell för att skapa en bred kunskap om vad barnen 

får under högläsningen. Forskningen vi presenterar är relevant för att få insikt i vårt 

examensarbete.    

       

4.1 Literacy 

Carina Fast (2008) som doktorerat i pedagogik anser i sin bok Literacy att barn redan 

innan de börjar i förskolan har fått erfarenheter från sin miljö där de vuxit upp. Barnen 

har tagit fasta på olika ordbilder både från skriften och talet. Barnen kan använda sina 

kunskaper genom erfarenheter från olika sånger, filmer och språk som de har tagit del av 

i hemmen, vilket också visar sig genom barns samspel med andra. Deras ordbilder kan 

även tydligt synas genom att de exempelvis kan namn på olika leksaker, artister, 

förpackningar och matvaror. En ordbild är en bild som barnen kopplar ihop med ett ord. 

I förskolan kan barnen använda sig av ordbilden i text och i tal, vilket kallas för 

literacyevents och ses som en händelse som barn har erfarenheter ifrån. De olika 

ordbilderna barn har samlat på sig ses lätt vid samspel med andra barn. Barn pekar på en 

skärm och frågar - “Vad står det där?” Utifrån detta kan barnen få kunskap och vägledning 

in i skriftspråket. Tidigare forskning har visat att flera barn börjar utforska skriftspråket 

långt före skolåldern. Detta framkommer när barnen får delta i läs- och skrivaktiviteter 

tillsammans med andra, såsom högläsning (Fast, 2008:36–48). 

  

Från ett literacy-perspektiv skjutsas barnen in i skriftspråket med hjälp av sin familj och 

närstående. Fast (2008) menar att både läsande och skrivande är en stor del av alla 

människors kulturella och sociala liv. Skriftspråksanvändningen kommer alltid vara 

integrerad i en människas sätt att tala, tänka, agera och värdesätta (Fast, 2008:49). 

Högläsningen har en betydelse redan från låg ålder. Barnen lär sig tidigt att om de lämnar 

över en bok till en vuxen då läser hen för barnet. Barnen förstår att de olika tecken som 

boken visar har en betydelse och att den vuxne läser de olika tecken boken visar. Det är 

här läsprocessen tar fasta och högläsningen är ett literacyevent som du lätt kan se. I de 

flesta familjer läser vuxna för barn i tidig ålder, dock blir många familjer stressade av 

andra aktiviteter som barnet bör göra vilket bidrar till att högläsningen minskar ju äldre 

barnet blir (Fast, 2008:90). 

  

Under den tidiga åldern räcker det för barnet att se på bilderna i boken när den vuxna 

läser högt. Barn upprepar ofta vad den vuxna säger eller läser, vilket kan bidra till att fler 

ordbilder framkommer för barnet under tiden högläsningen sker. Barnets deltagande 

under högläsning har bidragit till en mycket givande aktivitet där barnet får mer insyn i 

läsprocessen. Barnet ser hur det skrivna språket är strukturerat och hur de tar sig uttryck. 

Barnen får under högläsningen vanor men också attityder till det egna läsandet (Fast, 

2008:91).  
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4.1.1 Avkodning 

Avkodning betyder identifiering av det skrivna ordet. När man förstår betydelsen av ordet 

kan man också grammatiskt böja det. Läsförståelse betyder att eleven förstår den lästa 

texten men möjligtvis inte alla ord. “Engaging children with print” är en vetenskaplig 

studie som undersöker vad som höjer läskunnigheten hos små barn. Studien är skriven av 

Laura M. Justice som är en professor vid Ohio State University och Amy E. Sofka som 

är författare och projektledare för två pedagogiska forskningsprogram.  

 

De flesta förskollärare och lågstadielärare känner redan till att högläsning är en viktig del 

av det pedagogiska arbetet i skolan. Många pedagoger har inte tillräcklig insikt i hur de 

maximerar sina fördelar för att utveckla en lärandegrund för barnen. Studien kan 

användas som en guide som presenterar forskningsbaserad teknik för att använda 

högläsning och att systematiskt bygga upp barns kunskap om avkodning.  

 

If children are read to, as infants, their visual skills are developed enough for them to 

examine features of storybook illustrations, and their auditory skills are so refined that 

they can readily follow along with the voice of the caregiver as he or she reads a story. 

(Justice, Sofka, 2010:1–2)  

  

Studien inleder med inblicken att redan vid spädbarnsålder är det viktigt att barnen får 

höra högläsning. Undersökningen gjordes på barns skrivande och kunskaper om tecken 

från en ålder av 2,5 år till 6 år. Enligt forskarna Justice och Sofka finns regler barnen 

behöver lära sig om tecken: 

 

• Bokstäver kombineras för att skapa ord 

• Ord är meningsbärande enheter av skriftligt språk 

•  Mellanrum används för att skilja på ord 

• Meningar börjar med en stor bokstav och slutar med en punkt 

•  Namn börjar med stora bokstäver 

• Rapporterat tal presenteras i citattecken 

 

Flera av dessa regler lär barnen sig automatiskt, de övriga lärs ut i skolan under de tidiga 

åren. Det finns en ordning som barnen lär sig att läsa och skriva. Ordningen består av 4 

olika dimensioner: 

 

1. Organisering av bokstäver och ord, eleven lär sig hur en text ser ut och hur orden byggs 

upp 

2. Meningsuppbyggnad, eleven lär sig använda meningar för att kommunicera 

3. Bokstäver, eleven får kunskap om bokstävernas ljud och namn 

4. Ord, eleven får kunskap om ordgrupper som stämmer överens med talspråket 

 

 

 



 

11 

 

I studien framkommer ett klart resonemang om att barns utveckling över flera områden 

kan främjas genom deras individuella engagemang i högkvalitativa högläsningar med 

vuxna, särskilt språkutvecklingsområdena. Genom att ofta delta i högkvalitativa 

läsupplevelser uppvisar barn ökningar i deras grammatiska förståelse och deras 

ordförrådskunskaper (Justice, Sofka, 2010:1–8). 

  

4.2 Vad är högläsning?  
Det finns tydliga bevis på att ledd högläsning är effektivt i läslyftsundervisningen. Detta 

betyder att läraren tillsammans med eleverna aktivt engagerar sig och ger stöd i elevens 

högläsning. Tarja Alatalos är universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i 

Dalarna och hennes bok Läsundervisningens grunder handlar om högläsning. Det finns 

flera olika sätt att utöva olika sorters högläsning (Alatalo, 2016:86).  

 

• Upprepad läsning, att samma stycke eller text läses upp flera gånger högt  

• Läraren läser först och eleverna efter  

• Läraren och eleverna tillsammans.  

 

För att skapa intresse och motivation för fortsatt läsning hela livet anser Alatalo (2016) 

att läraren ska främja barnets läsutveckling och skapa ett intresse för läsningen. Barn som 

regelbundet deltar i högläsningsaktiviteter har lättare att bygga upp läsintresse, även deras 

språkutveckling främjas (Alatalo, 2016:86). Det finns flera fördelar med högläsning för 

barn:  

 

• Barnet får höra hur orden uttalas 

• Hur språket är grammatiskt uppbyggt 

• Barnet hör och förstår hur läsflytet fungerar 

• Skapar gemenskap 

• Utvecklar allmänbildning 

• Ger möjlighet till diskussion kring text 

(Alatalo, 2016:86) 

 

Enligt Alatalo (2016) hjälper högläsning eleverna att utveckla sin läsförmåga. För barn är 

det viktigt att få lyssna till högläsning regelbundet och genom detta får de en större 

förutsättning att utvecklas som läsare. Ett resultat utifrån PIRLS undersökning (2011) 

visade att samtal mellan lärare och elever gällande texter sällan förekommer i svenska 

skolor. Högläsning kan betyda att både barnet högläser för en vuxen eller att en vuxen 

högläser för barnet, det främjar läsutvecklingen, väcker intresse och skapar motivation 

för högläsning. Enligt Alatalo är flera forskare eniga om och styrker att högläsning som 

återkommande aktivitet ger goda förutsättningar för den fortsatta läsningen. Förutom att 

högläsningen motiverar och utvecklar ger den också en gemenskap och skapar 

diskussionstillfällen där barnen kan utvecklas i sin allmänbildning (Alatalo 2016:208–

209). 
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4.2.1 Högläsningsstrategier och läsförståelsematerial 

Vår avsikt är att förklara vad En läsande klass är med att visa ett exempel från en lärare 

som använder boksamtal i undervisningen i Källbo skola på Åland. Källbo skola använder 

sig av läsförståelsestrategierna i boken En läsande klass som bland annat är skriven av 

Martin Widmark. Martin Widmark är en mellanstadielärare som gav ut 

läsförståelsematerial på internet år 2014. Han och några andra pedagoger skapade ett 

läsförståelsematerial som pedagoger från årskurs 1–6 kan tillämpa för att stärka elevernas 

läsförståelse. För att skapa en förståelse för en text har materialet fem olika 

läsförståelsestrategier som eleverna kan använda sig av (En läsande klass, 2017). 

 

• Spågumman- hon förutser vad texten kommer handla om, vad den handlar om och 

vad som sker näst 

• Detektiven- han reder ut oklarheter i texter under läsningen, exempelvis svåra ord 

och meningar 

• Reportern- ställer frågor till texten på raderna, mellan raderna och bortom raderna 

• Konstnären- skapar inre bilder kopplat till texten 

• Cowboyen- fångar in det väsentliga och sammanfattar texten 

 

Under den första lektionen presenterade läraren författarens bakgrund och eleverna får 

använda sig av Spågumman för att titta på rubriker och bildtexter. Eleverna använder sig 

av Spågumman innan, under och efter läsningen. Inledningsvis börjar läraren och 

eleverna fundera tillsammans med Spågumman över vad boken kommer att handla om. 

Några barn får ett kort med en Spågumma på. Eleverna vet vad Spågumman betyder 

eftersom de har lärt sig om Spågumman i sin tidigare utbildning.  

 

Detektiven reder ut oklarheter i texten under läsningens gång. Läraren och eleverna 

diskuterar tillsammans svåra ord i texten. Läraren läser meningen en gång till om det 

behövs och det leder till att barnen får ett bättre sammanhang och förståelse för ordens 

betydelse. Om det behövs har eleverna möjlighet att slå upp ord i ordbok eller söka 

digitalt.  

 

Reportern används under och efter läsningen och då finns möjligheten att kommentera 

påståenden som till exempel ”Hela jag var full av sockerdricka”. Eleverna kan diskutera 

betydelsen och samtidigt beskriva hur de skulle uppleva den känslan. Till sist är det 

Konstnären som ska skapa inre bilder och tankar av texten som de har läst. Konstnären 

skall också leva sig in i texten med hjälp av sinnena. Eleverna ska se, höra och känna vad 

berättelsen handlar om under läsningens gång. När första kapitlet är läst är det Cowboyen 

som sammanfattar det viktigaste i texten. Detta görs både under och efter läsningen (En 

läsande klass, 2017). 

 

Läraren använder sig även av icke ledande frågor och frågeord såsom “HUR?, VEM?, 

VILKEN? och VAR?” Dessa frågor poängterade även Aidan Chambers var viktiga att ta 

upp under samtalen. Under samtalen diskuterar läraren frågor om vad eleverna tror ska 

hända i följande kapitel. Läraren använder sig av Spågumman ur Widmarks bok En 
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läsande klass innan de börjar på ett nytt kapitel. I det nya kapitlet berättar Cowboyen vad 

som hände i förra kapitlet. När barnen har använt sig av alla fem strategier för att förstå 

och fördjupa sig i berättelsen är de en stjärnläsare enligt läsande klasstrategin (En läsande 

klass, 2017).  

 

Författarna anser att högläsningen utvecklar delaktighet i lärandet och ju mer eleverna får 

vara med känner de sig delaktiga i skolan och samhället. Det är även viktigt för alla 

pedagoger att förstå alla delar om högläsningen och hur skolan ska uppnå goda 

arbetsresultat mellan elever och pedagoger.  

 

4.2.2 Boksamtal efter högläsning 

Enligt Aidan Chambers (1994) bok Böcker inom oss, är den skrivna texten som ett 

teatermanus. Det man läst i litteraturen, som tankar och händelser, blir till en scen där 

man agerar, därför är det bra att läraren läser högt för eleverna. Eleverna kan lyssna och 

få en bild i huvudet om vad som händer i boken. Sedan kan eleverna själva läsa texten. 

Eleverna kan reflektera om vad de har hört och läst själva och få en förståelse för texten. 

Med denna genomgång kan eleverna utifrån böcker få en bild i tanken om hur en dramatik 

skulle se ut och klassen kan göra en teater om boken de läst tillsammans. Alla människor 

tolkar text olika därför kan diskussioner och argumentationer uppstå när eleverna 

diskuterar kring deras bild av boken (Chambers, 1994:137). 

 

När eleverna får chansen att lyssna på en högläsning och själva läsa boken får de olika 

tolkningar om vad de har hört och läst, ingen tolkning är fel. Det behöver inte vara en 

teater om boken, det kan också vara en dikt som barnen skriver och ritar bilder till. Som 

pedagoger ska vi ta hänsyn till hur gamla barnen är och vad de har för läskunskap. För 

nybörjare är det bra med bilderböcker då barnen ser texter och bilder. Eleverna tolkar 

bilderna och får en visuell tolkning om vad det står i texten. Den visuella bilden kan då 

väcka lusten att vilja läsa mer eller att börja läsa (Chambers, 1994:98). 

 

Författaren Maria Heimer (2016) anser i sin bok Högläsning i förskolan att pedagogen 

sår frön till läsningen genom att låta barnen få uppleva högläsning. Pedagogen har en 

viktig roll genom att göra sitt yttersta för att väcka barnens intresse för böcker. Barnens 

och pedagogens möte blir något som de gör gemensamt, de får diskutera och ställa frågor 

till texten tillsammans. Barnen blir stimulerade genom högläsningen och de får även ett 

utvecklat ordförråd samt språk (Heimer, 2016:16-17).  

 

Högläsningen inbjuder barnen till att komma i kontakt med skriftspråk och barnen lär sig 

vad ordet har för betydelse som sedan kan diskuteras med pedagogen. Genom 

högläsningen lär sig barnen hur en bok börjar, vad bokens innehåll är och hur en bok kan 

avslutas. Högläsningen ger inblick i hur författaren tänker och hennes berättarteknik. 

Grundstenarna byggs när barnen är små och barnen drar nytta av dessa stenar i framtiden 

då de börjar läsa själva. Bokstäverna får liv genom högläsningen och texten blir levande 

då barnen får leva sig in i hur andra människor lever och känner (Heimer, 2016:16–17).  
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Författaren Heimer (2016) menar att det är viktigt att diskutera om barnen har oro för 

något och pedagogen kan välja en bok som kanske påminner om barnens egen situation. 

Det blir inte deras egen situation som diskuteras utan den person som är i bokens situation. 

Genom att hitta böcker som fångar upp funderingar om tankar om livet kan pedagogen 

bearbeta barnens oro (Heimer, 2016: 16–17). 

 

Som lärare måste vi vara medvetna om att alla elever är enskilda individer och se till att 

deras behov uppnås. Vissa har lätt för sig och behöver inte mycket hjälp och stöd medan 

andra elever behöver mer vägledning för att nå till målet.  Det är bra om eleverna förstår 

betydelsen av de svåra orden när pedagogen diskuterar dem. Skolan kan ha temadagar 

om olika författare genom att till exempel ha en läsvecka om enbart en författare. Skolan 

kan ha faddergrupper som exempelvis eleverna som går i fyran kan läsa för sina 

fadderbarn som går i ettan, sen kan de tillsammans prata, skriva och rita bilder till vad 

som har lästs. Läraren kan bjuda in föräldrar till öppet hus som gör att föräldrarna kan ta 

del av vad barnen gör (Chambers, 1994:105–107).  

 

Litteraturen är viktig och vi behöver göra den till ett intressant och ett spännande projekt. 

Läraren ska planera i förväg och hjälpa eleverna att känna sig säkra på det de gör. Det är 

också viktigt att stimulera eleverna till att läsa och prata om texten de läst och sedan göra 

en bildberättelse om vad de har läst. Vi kan hänga upp denna berättelse på väggen i skolan 

och genom detta kan andra barn ta del av den, vilken förhoppningsvis leder till att alla får 

ett intresse av att läsa. Det är viktigt att eleverna känner att de kan vara avslappnade och 

att eleverna förstår vad som sägs genom att läraren tar tid, förklarar och gör själva 

atmosfären mysig (Chambers, 1994:105–107). 

 

Heimer (2016) anser att högläsningen kan förebygga rädslor och nya händelser som 

barnen inte varit med om tidigare. Hon ger exempel på om barnen ska till tandläkaren för 

första gången kan pedagogen läsa om hur det är hos tandläkaren och vad en tandläkare 

gör. Barnen blir trygga genom att bli förberedda på en händelse i förväg genom att 

pedagogen läser och samtalar om detta i förväg. Barnen kan bli inspirerade av den som 

läser högt för dem och detta kan leda till att barnen blir kreativa och inspirerade i lekens 

värld genom att de får förmågan att skapa inre bilder som de sedan har användning när 

de själva ska läsa och fantisera (Heimer, 2016:19–20). 

 

Heimer (2016) menar att böckerna som de läser i förskolan ska synas även för föräldrarna. 

Pedagogerna på dagis kan sätta upp boktips för föräldrarna som de i sin tur kan ha nytta 

av då de vill läsa för sina barn i hemmet. Det är bra om barnen är alerta och nyfikna när 

det är högläsning, då orkar de följa med på ett helt annat sätt än om de är trötta. Pedagogen 

som läser ur en högläsningsbok bör ha läst boken innan hen läser för barnen för att se 

hurdant språk det är i boken. Föräldrarnas roll är väldigt viktig då det gäller högläsning 

för deras barn, det är inte bara läsningen som är betydande utan att sitta med sin förälder, 

känna värmen, kärleken och tryggheten och få sin förälders uppmärksamhet är av 

betydelse (Heimer, 2016: 19–21). 
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Enligt Chambers (1994) har alla sin tolkning om vad de läst eller hört utgående från vad 

de har för kunskap i ämnet som diskuteras. Det beror på många faktorer hur man uppfattar 

text, olika dialekter, språklig bakgrund och olika miljöer påverkar hur vi förstår varandra. 

Som läsare måste vi fundera på tillvägagångssätt för att alla ska få ta del av det centrala i 

läsningen och samtalet efteråt. Det kan uppstå misstolkningar som eleverna och läraren 

kan diskutera och klargöra tillsammans. Tillsammans kan vi ta del av varandras kunskap 

och nå ett gemensamt mål. Chambers (1994) konstaterar att boksamtalet har en stor 

betydelse för elevernas inlärning. Genom att göra sin röst hörd blir eleven delaktig i 

skolan, i undervisningen och i samhället. Eleverna behöver synas, få vara aktiva och våga 

ta för sig mera i skolorna. Genom att eleverna agerar, lär de sig av vårt demokratiska 

samhälle. Det är inte meningen att läraren ska ha en monolog, utan eleverna ska få vara 

delaktiga i undervisningen och genom gemenskapen blir skolan genast intressantare 

(Chambers, 1994:104). 

 

4.3 Skönlitteratur i skolan  

Karin Jönsson är forskare i litteraturundervisning. Karin Jönssons (2007) avhandling 

handlar om litteraturarbetets möjligheter för F-3 och hon har forskat kring de yngre 

elevernas skönlitteratur. Hon har varit i den miljö som hon själv har undervisat i som är 

hennes eget klassrum, där hon har analyserat och beskrivit hur eleverna gör vid 

boksamtal. Jönsson (2007) tar upp tidigare forskning som diskuterar läsningen som en 

social process där det finns tre olika världar. Den första världen är där eleverna är elever 

i sin klass, den andra där eleverna är klasskamrater och vänner och den tredje är där 

eleverna är en del av sin hemgrupp. Samtidigt som hon arbetar i klassen studerar hon dem 

i deras läsförmåga genom en etnografisk klassrumsstudie. Eleverna studerades från att de 

var 6 år gamla tills de fyllt 9 år (Jönsson, 2007:8–12).  

 

Undersökningen är uppdelad i olika kapitel där hon i första kapitlet berättar om hur en 

lärare gör första gången hon har högläsning för eleverna. Den första studien hon gjorde 

var högläsning i klassen, eleverna var 6 år gamla och gick i förskoleklass. I första klass 

har eleverna Mio min Mio av Astrid Lindgren som de analyserar i sin läslogg. Eleverna 

sitter tillsammans med läraren på gula mattan. Läraren berättar om förförståelsen som ska 

göra att eleven ska få en förståelse om vad boken heter genom att se på bokens framsida. 

Läraren redogör för vem som är författaren och vem som har illustrerat boken. När Karin 

har läst en liten stund stannar hon upp och diskuterar textens innehåll och hur eleverna 

skulle tänka i den situationen. Efter högläsningen får inte barnen prata med någon utan 

går direkt till sin läslogg och ritar något som de har fastnat för i texten. Läsloggen är en 

individuell logg där eleven får rita eller skriva sina tankar om boken de har läst eller hört. 

Eleverna får sedan samlas på mattan och läsa upp det som de har skrivit om i sin läsjournal 

för de andra i klassen. Kommentarerna i de tidiga läsloggarna visar att eleverna ibland 

befinner sig i mitten av händelserna och till och med "pratar" med karaktärerna och lever 

sig in i historien. Elevens skriftliga sätt att prata med karaktärer kan jämföras med deras 

reaktioner på historier som läses högt, där barn ofta känner sig direkt deltagande i 

händelserna och pratar tillbaka (Jönsson, 2007:8–12). 
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Jönsson undersöker i sin forskning vad hon kan utforska då hon analyserar läsloggarna. 

Den som kan av eleverna får skriva och de som inte kan får hjälp av en medarbetare i 

klassen som är vuxen. Mattan blir som en symbol där eleverna och läraren träffas och har 

möten om bilder och texter. Eleverna börjar sin dag på gula mattan där alla får se varandra 

i ögonen, diskutera och de avslutar även sin dag på mattan. Fördelen med att läsa 

gemensamt är att eleverna kan sitta och diskutera tillsammans om boken eller böckerna 

som de läser. Boksamtalen ska vara ett stöd för elevernas läsande. Läsjournalerna ska 

göra eleverna till aktiva läsare genom att de kan dokumentera det som de läser (Jönsson, 

2007:8). 

 

Jönsson (2007) menar att läsningen är en meningsskapande sysselsättning som gör att 

eleverna får och utvecklar förståelse och nya kunskaper. Det eleverna tidigare haft i sina 

ryggsäckar omvärderas och skapar ny förståelse från tidigare kunskap. Jönsson nämner 

de fyra faserna som en läsare går igenom.  

 

• Den första fasen är då en läsare börjar läsa och kommer in i en värld där läsaren 

inte varit förut 

• Den andra fasen är då läsaren kommer in i bokens handling och kan då föreställa 

sig hur det är i bokens värld  

• Den tredje fasen är när läsaren kommer ut ur boken och funderar på vad de läst 

eller hört 

• Den fjärde fasen ska vara neutral till det som någon har läst för eleven eller det 

som eleven läst själv 

 

Jönsson (2007) anser att de yngre barnen som får en bok uppläst av läraren, behöver få 

vara med och samtala om boken och se på bilderna i boken för att våga samtala med 

läraren och de andra kamraterna i klassen. Eleverna ska känna sig trygga att samtala med 

hjälp av texten och bilderna som läraren visar. Det är viktigt att läraren stannar upp i 

läsningen och pratar om texten och om det finns svåra ord kan eleverna ha en chans att 

samtala och få en förståelse för boken som läraren läser (Jönsson, 2007:11). 

 

Jönsson (2007) belyser tre olika faktorer som påverkar och är viktiga då läraren planerar 

sina lektioner. Den första är när läraren har valt en text och gör en pedagogisk bedömning 

av texten. Därefter blir eleverna bekanta med texten och på detta sätt blir denna text 

elevernas egna. Till sist diskuterar eleverna och läraren texten och i detta skede blir det 

en gemensam text för eleverna och läraren. Alla elever har olika uppfattningar om texter 

beroende på vilken kultur eleven kommer ifrån och vi alla tolkar texter på olika sätt. 

Läraren har möjligheter att påverka vilka texter eleverna ska få ta del av för att de ska få 

ut så mycket som möjligt av litteraturen (Jönsson, 2007:9–11). 

 

Viktigt är att läraren ger tid åt eleverna för reflektioner av läsningen. När Jönsson (2007) 

studerade klassen som hon följde i tre års tid framkom det att flickorna hade problem i 

klassen och flickorna uteslöt vissa elever och skvallrade på varandra, vilket ledde till 
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konflikter i skolan och på fritiden. Då beslöt läraren att när de skulle börja i klass två 

skulle de ha en högläsningsbok som handlade om vänskap och relationer. I andra klass 

hade de Mod, Matilda Markström av Annika Holm som högläsningsbok. När eleverna 

börjar skriva sina läsloggar kan de i högläsningsboken beskriva hur det känns att vara 

beskylld för något de inte har gjort. Både flickorna och pojkarna engagerar sig hur 

pojkarna beter sig mot flickorna i högläsningsboken. Eleverna har börjat få mera 

förståelse för texterna genom att berätta hur de själva tycker och känner. Eleverna 

beskriver i årskurs två mera om sina känslor än i årskurs ett då deras högläsningsbok var 

spännande. När eleverna vuxit till sig och mognat visar resultatet att eleverna byter 

förhållningssätt till litteraturen och intar en av karaktärernas roller. Jönsson (2007) 

påpekar att läsloggen är ett bra verktyg för eleven att använda både vid sin egna läsning 

och vid högläsning. Eleverna ställer automatiskt frågor till texten i sin logg, skrivningen 

gör det möjligt för eleven att få en djupare förståelse och de lär sig uttrycka sin läsning. 

Jönsson (2007) menar att det bör ske ett återberättande av den tidigare texten för att eleven 

ska kunna bygga upp sin egen föreställning (Jönsson, 2007:105–107). 

 

I årskurs tre är temat mera science fiction. I tredje klass läste de Frisby och råttorna av 

Nimh av O'Brien. Boken handlar om sjukdom och om döden och eleverna reflekterar om 

varför inte läkaren i högläsningsboken gjorde något för den som var sjuk i boken 

(Jönsson, 2007:117).  

 

Eleverna har börjat att utveckla sitt skrivande i läsloggen och för vissa elever har den 

blivit som en dagbok. Eleverna har genom sitt skrivande lärt sig hur de ska skriva redan 

i årskurs ett, vilket medför att de fått en viss säkerhet att diskutera och ställa frågor om 

texterna de lyssnar på. Eleverna har även börjat med att skriva hypoteser om vad som de 

tror kommer att hända i boken som de har haft i högläsningen. Eleverna har fått 

förförståelse som har lett till att de vågar utveckla sitt skrivande. Eftersom eleverna har 

lärt sig att återberätta genom högläsningen ser Jönsson (2007) att elevernas frågor, tankar 

och värderingar byggs upp. När eleverna fått arbeta kring högläsning anser författare 

Jönsson (2007) att deras perspektiv ändras när de får ta del av de andra barnens läsloggar 

och bilder. Forskningen har två olika perspektiv vilka är forskarens och lärarens 

perspektiv. Planering och själva undervisningen görs av läraren och forskaren lyssnar och 

analyserar, men i denna avhandling var läraren och forskaren samma person. Jönsson 

(2007) har använt sig av videoinspelningar, bandinspelningar, skrivit texter och 

fotograferat och då är det frågan om en kvalitativ undersökning. Det som framgick i 

studien var att eleverna uppfattar olika och det som läraren anser sig vara relevant kanske 

inte eleverna anser vara relevant (Jönsson, 2007:122–127). 

 

I kapitel 6 diskuterar Jönsson (2007) om boksamtal. Hon har analyserat Ulrika och Peter 

då de diskuterar kring boken Lådbilen av Eva Eriksson. Eleverna får diskutera med 

varandra och med läraren som är Karin Jönsson. Analysen påvisade att eleverna bygger 

en föreställning under läsningen och att de flyttar in och ut ur den hela tiden. Eleverna 

beskriver, reflekterar, analyserar och tolkar texten de har läst och den värld som de och 

läraren har byggt. Betydelsen av diskussion efter både högläsning och individuell läsning 
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blir mycket tydligt för att föra fram elevernas reflektioner. Analysen visade att eleverna 

var aktiva lyssnare och att de aktivt arbetade för att förstå och skapa mening i texter; det 

vill säga att de bygger individuella föreställningar (Jönsson, 2007:134–135).  

 

Eleverna kan använda sina egna erfarenheter och känslor för att uttrycka sig samtidigt 

som texten ger dem nya perspektiv hela tiden. Studien undersöker högläsning, skrivning 

av läsloggar och bokdiskussioner som separata enheter under kursens gång ingår de 

naturligtvis i en enhetlig process. Problemet med denna studie är att det förekommer en 

svårighet för att få en balans mellan lärandet och studerandet. Jönsson (2007) diskuterar 

om att hon som lärare behöver hitta balansen mellan att lära ut och att forska i 

klassrummet. När eleverna vuxit till sig och mognat visar resultatet att eleverna byter 

förhållningssätt till litteraturen och intar en av karaktärernas roller. Jönsson (2007) 

påpekar att läsloggen är ett bra verktyg för eleven att använda både vid sin egna läsning 

samt vid högläsning. Eleverna ställer då automatiskt frågor till texten i sin logg, 

skrivningen gör det möjligt för eleven att få en djupare förståelse och lär sig uttrycka sin 

läsning. Det bör ske ett återberättande av den tidigare texten för att eleven ska kunna 

bygga upp sin egen föreställning av texten (Jönsson, 2007:134–135). 

 

4.4 Motivation till läsning 

Just plain reading av Gay Ivey och Karen Broaddus är en studie som har kontrollerat vad 

som motiverar elever till läsning. Både Ivey och Broaddus är forskare vid James Madison 

University i Virginia, USA. De gjorde en enkät som gick ut till årskurs 6 och utifrån 

enkäten gjorde de intervjuer med 31 elever. Mellanstadieelever ses ofta som ointresserade 

läsare men i tidigare studier har inte elevernas egna röster tagits i beaktande (Ivey & 

Broaddus, 2001:355–362).  

 

Denna studie använde eleverna själva som primära informanter och resultatet av denna 

forskning blev positivt. Eleverna fick beskriva hur klassrumsförhållandena motiverade 

deras läsning genom öppna svar, korta svar och en checklista. Det visade sig att eleverna 

motiveras när de får läsa fritt och välja litteraturen själva. De upplevde det som en lugn 

stund där man fick försvinna in i boken. I en av klasserna som undersöktes visades det att 

18 av 22 elever tyckte om när läraren läste högt för dem. Eleverna tyckte inte om när de 

själva skulle högläsa (Ivey & Broaddus, 2001:355–362).  

 

Efter att intervjun var gjord berättade en klass med elever om hur de uppskattade när deras 

lärare varje dag efter lunch högläste för dem som en daglig rutin. Eleverna upplevde att 

det gynnade dem när läraren valde olika typer av litteratur och med hans inlevelse i 

läsningen gjorde att eleverna vilja följa med i texten. Efter att undersökningen gjorts fick 

lärarna några kommentarer av elever som sa att de uppskattade när deras lärare läste högt. 

Eftersom läraren lät eleverna kopiera texten han läste genom att de själva kunde följa med 

i texten om de ville, annars kunde eleverna bara se på bilderna. En elev berättade att det 

var mycket enklare när hon fick följa med under tiden läraren läste eftersom när hon själv 

läste blev det bara ord och hon fastnade lätt i texten och missade handlingen (Ivey & 

Broaddus, 2001:355–362).  
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Mr. Leonard reads to us every day after lunch. He's a really good reader. I like it when he 

reads. He does the voices real cool. It just makes it fun...how he does the voices. It usually 

makes it funny like when he says something or if something funny happens because 

sometimes he starts laughing in the middle while he's reading it. (Ivey & Broaddus, 

2001:360)  

 

Detta var en kommentar från en av eleverna som var med i undersökningen. Här 

framkommer det hur eleven uppskattar läraren när han läser högt eftersom det inte bara 

blir en högläsning utan en hel upplevelse. Av intervjun framkommer det inte från 

elevernas sida om de känner att högläsningen är sammankopplad med deras egna läsande. 

Det syns en tydlig tråd när eleverna känner att högläsningen motiverar dem till läsning 

och då ska läraren vara medveten om hur hen läser. Det var tre kommentarer som 

sammanfattade vad undersökningen gav: 

 

I like reading by myself. That way I get done with my book and I find out what happens. 

(Ivey & Broaddus, 2001:371)  

 

When our teacher reads the story she explains it to us and makes her voice sound exciting. 

(Ivey & Broaddus, 2001:371)  

 

When I look at a book, I think how good it can be. That gives me the ambition to read. 

(Ivey & Broaddus, 2001:371)  

 

Efter elevernas intervjuer såg forskarna att barnen tyckte om att läsa för sig själva när de 

fick själva välja böcker. De tyckte att när läraren läste för dem höjdes upplevelsen och de 

fann det som en givande stund. (Ivey & Broaddus, 2001:370–371)  

 

4.5 Läsning 

Elisabeth Frank har doktorerat i pedagogik och hon undersökte tidigare forskning i sin 

vetenskapliga avhandling Läsförmågan bland 9–10 åringar. Hon studerade 5000 elever 

från årskurs 3. Materialet bestod av lästester och enkäter. Metoden är baserad på en 

jämförelse mellan låg- och högpresterande klasser. I den första delen av studien ställs en 

rad enkätfrågor, som utgör vilka begrepp som tas upp i andra delen. Den andra delen 

består av en litteraturgranskning där tidigare forskning och teori på utvalda 

problemområden studeras. Genom tidigare teorier och forskning hittades ett antal begrepp 

som grundar sig i läsförmågan, dessa begrepp undersöks i nästa steg (Frank, 2009:29, 

125–163).  

 

I den tredje och sista delen byggs en rad teoretiskt baserade strukturella 

ekvationsmodeller upp. I första etappen tas det fram mätmodeller för delar som 

"föräldradeltagande" och "säkert klimat" och ingår senare i en strukturell modell. Dessa 

är relaterade till prestation både på enskild elevnivå och på klassnivå. Hon tittade in i 

olika studier och undersökte deras forskningsresultat. Sammantaget kan sägas att 

betydelsen av elevers hembakgrund för studieprestation står oemotsagt i samtliga 
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refererade studier. Det Frank kom fram till var att ett tryggt klassrumsklimat, 

lärarkompetensen och föräldrarnas engagemang är av stor betydelse på elevernas 

framgång i skolan (Frank, 2009:29, 125–163).  

 

Grunden till detta är lärarkompetensen. Har läraren rätt kompetens lyckas hen få med sig 

föräldrarna och hen får ett tryggt klimat i klassrummet. Av studien framkom att eleverna 

som hade ett högre läsintresse låg bättre till i skolan samt hade bättre läsförmåga än de 

som hade svagt läsintresse. De eleverna med högre läsintresse hade innan skolstart i 

högsta genomsnitt deltagit i läsaktiviteter såsom högläsning hemma. Eleverna i denna 

grupp syntes också ha en större begynnande läsförmåga då de började skolan. Resultatet 

av studien visade att det var många faktorer som spelade in på läsförmågan. 

Lärarkompetensen har en betydande roll då läraren står som grund till de övriga delarna. 

Elevens hemsituation har stor betydelse för skolans arbete överlag, får eleven stöd och 

hjälp hemma bidrar detta till bättre skolgång och bättre läsförmåga. Klassrumssituationen 

har även en betydelse för läsförmågan, känner eleven sig trygg i klassen bidrar det till att 

läsförmågan stärks (Frank, 2009:29, 125–163). 
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5. Metod 
Vårt examensarbete är en kvalitativ undersökning vars syfte är att ta reda på hur några 

åländska lärare arbetar med högläsning för att få eleverna läsintresserade. Vi har använt 

oss av intervjuer med 4 olika lärare samt observerat 2 klasser som 2 av lärarna vi intervjuat 

arbetar i. Alan Bryman var professor vid University of Leicester och ansåg att det som 

utmärker kvalitativ forskning är forskarens önskan att försöka se på ett visst fenomen 

utifrån den studerandes perspektiv. I kvalitativ forskning kan man studera eleverna i deras 

rätta miljö (Bryman, 2008:339–345). Metodkapitlet omfattar urvalet vi gjort, kort 

beskrivning om informanterna samt beskrivning om vad intervju och observation går ut 

på. Sedan tar vi upp genomförande av vår undersökning, metodkritik och etiska aspekter.  

 

5.1. Informanter 
Vi presenterar de som är med i studien här nedan. Lärarna som är med i studien ville vara 

anonyma, därför kallar vi dem för lärare 1, lärare 2 lärare 3 och lärare 4. 

 

Lärare 1, jobbar i årskurs 2 i en skola på Åland. Hon är utbildad barnträdgårdslärare 

(förskolelärare) och klasslärare och har jobbat som lärare i 20 år. 

Lärare 2, jobbar i årskurs 3 i en skola på Åland. Hon är utbildad klasslärare från 

årskurserna 1–6 med inriktning på matematik och naturorienterande ämnen och har jobbat 

som lärare i 11 år. 

Lärare 3, jobbar i en årskurs 1 i en skola på Åland. Han är utbildad klasslärare från 

årskurserna F-7 och han har jobbat som lärare i 7 år. 

Lärare 4, jobbar i en årskurs 1 i en skola på Åland. Hon är utbildad klasslärare från 

årskurserna F-7 och hon har jobbat som lärare i 10 år. 

 

Eleverna 

Det var totalt 36 stycken elever som deltog i studien varav 15 var flickor och 21 pojkar. 

Dessa elever går alla i samma skola som är belägen i en av de största kommunerna på 

Åland. Eleverna är uppdelade i två klasser med två olika klasslärare (Lärare 1 och lärare 

3). Två av eleverna i de berörda klasserna har annat modersmål än svenska. Dessa elever 

har börjat lära sig förstå det svenska språket men har ännu inte använt det i praktiken. I 

skolan finns 192 elever. 

 

5.2. Urval 
I undersökningen ingår fyra grundskollärare för tidiga åldrar som är verksamma i årskurs 

1–3. Dessa lärare har olika utbildningar och arbetar i alla olika ämnen.  De 4 intervjuerna 

samt 2 observationerna gjordes på en skola på Åland i olika klasser och olika lärare för 

att få en variation bland de uppfattningar och erfarenheter som finns utifrån studiens syfte. 

På grund av tidsbegränsning baserades urvalet på skolan där kontakter tidigare har 

knutits. Efter intervjuerna var gjorda valde vi vilka två klasser vi vilja observera. Enligt 

Bryman (2008:350) är det ett urval som bygger på att målgruppen som ska studeras är 

lättillgänglig för forskaren. I observationen valde vi att observera två av våra intervjuade 

lärare som arbetade mer ingående med högläsning i klassen, valet föll på lärare 1 och 

lärare 3.  
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5.3. Intervju  
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod när vi gjort våra intervjuer. Den kvalitativa 

forskningens tillvägagångssätt är mindre strukturerat än i den kvantitativa forskningens 

tillvägagångssätt. I den kvalitativa forskningen är intervjupersonernas åsikter och synsätt 

det som är väsentligt. Det finns risker med den kvalitativa forskningen eftersom den kan 

avvika från frågeschemat som intervjuaren har formulerat innan intervjun. Avvikelser kan 

vara följdfrågor på vad intervjupersonen har svarat. Sådana avvikelser kommer inte fram 

i en kvantitativ studie. Vi valde metoden för att vi vill att lärarna vi intervjuar ska få 

möjligheten att styra intervjun i deras egna riktning. Kvalitativa intervjuer innebär att 

forskaren får möjlighet att besvara studiens frågeställningar. Kvalitativa intervjuer kan 

likna ett vanligt samtal. Forskaren i denna undersökningsform låter den intervjuade styra 

samtalets utveckling till skillnad från kvantitativa intervjuer där forskaren styr den 

intervjuades svarsalternativ. Intervjun kan användas för att ta reda på hur någon tänker 

eller känner och på detta sätt få en djupare inblick i vad den intervjuade tänker, vilket 

synliggör grunden för informantens handlanden (Bryman, 2002:43).  

 

Intervjun kan ge en fördjupad inblick i ämnet som behandlas eftersom det går att röra sig 

både bakåt och framåt i tiden, vilket inte är möjligt vid andra undersökningsmetoder, 

exempelvis observationer. Den intervjuade har möjlighet att dela med sig av sina tidigare 

erfarenheter. Till vår undersökning formulerades intervjufrågor (Bilaga 1) på förhand för 

att få en grundlig syn av de intervjuade inom det aktuella ämnet. Dessa frågor hade inte 

någon planerad ordning eftersom intervjuns syfte var att efterlikna ett samtal för att 

flexibelt kunna följa vad de intervjuade berättade. Intervjufrågorna var öppet 

formulerade. Frågorna gav en bredare inblick i vad den intervjuade valde att diskutera. 

Vi använder oss av en semistrukturerad intervju som innebär att vi har en lista över några 

frågor som vi vill ha svar på. Semi-strukturerade intervjuer efterliknar ett vanligt samtal 

där forskaren i förväg har ordnat frågor men att ordningsföljden och formuleringarna 

kring dessa inte är förutbestämd. Vi har haft möjlighet att ställa frågor som inte finns i 

vårt frågeformulär, vilket gjorde att vi har varit mera flexibla i vår intervju. Eftersom vi 

inte var enbart bundna vid specifika frågor, som vid en strukturerad intervju, utan var mer 

följsamma till informanten, kunde vi få en bredare förståelse för det observerade 

fenomenet (Bryman, 2002:301). 

 

5.4. Observation 

Kvalitativ observation handlar om att iaktta något med hjälp av sinnen. Som observatör 

är det en omöjlighet att observera allt samtidigt då det finns många olika intryck. Därför 

bör observatören på förhand bestämma vad uppmärksamheten ska riktas mot. Genom att 

rikta sin uppmärksamhet mot något specifikt kan observatören få reda på hur flera 

personer gör i en viss situation. Detta kan sedan vara en grund till reflektionen. Kvalitativa 

observationer har vanligtvis ett fokus på samspelet mellan människor (Bryman 

2002:149). Det finns olika typer av observationer med deltagande och icke-deltagande 

observationer och som kan vara strukturerade eller ostrukturerade (Bryman, 2008:264–

267). I denna studie består datainsamlingsmetoden av 2 strukturerade icke-deltagande 
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observationer. Vi observerade klasserna där lärare 1 och lärare 3 arbetade i. Vi ville inte 

som observatörer påverka situationen i klassrummet, därför valde vi denna metod. 

Bryman (2008:267) säger att en strukturerad observation innebär att observatören på 

förhand har ett schema för vad hen ska söka för information under observationen. Vi 

valde att använda oss av 2 observationer för att få en syn på hur eleverna reagerar vid 

högläsning.  

 

5.5. Genomförande 

Innan vi började med intervjuerna hade vi förberett ett frågeschema med intervjufrågor 

som vi använde oss av under intervjun (Bilaga 1). Vi utgick från syftet när vi skrev 

frågorna som var vilka högläsningsstrategier använder sig lärare av på Åland och hur 

högläsningen kan påverka elevernas läsintresse. Informanterna hade inte fått tillgång till 

frågeschemat innan intervjun. Tanken med att de inte skulle få se frågeschemat före var 

att vi ville se den spontana reaktionen. Genom detta blir svaren mera sanningsenliga. Vi 

spelade in vad lärarna sade med hjälp av en diktafon och för säkerhets skull spelade vi in 

dem på mobiltelefonen och förde anteckningar i ett anteckningsblock. Bryman menar att 

ljudupptagningar under intervjuer är att föredra eftersom det går att skriva ut hela 

intervjun efteråt och ha fokus på samtalet under intervjutillfället (Bryman, 2002:207). 

Informanterna intervjuades på deras arbetsplatser som var en ostörd och lugn miljö. När 

vi intervjuade lärarna tog det cirka 10 - 15 minuter per intervju. Vi lyssnade av 

intervjuerna och skrev om lärarnas talspråk till skriftspråk. Genom att tydliggöra lärarnas 

svar har vi delat in dessa i olika delrubriker som presenteras i resultatdelen. 

 

Observationerna gjordes efter intervjuerna för att vi ville ha lärarnas synpunkter på hur 

de arbetar med högläsning först. Vi valde att observera eleverna i två klasser som 

informanterna arbetade i. Lärare 1 och 3 arbetade mest grundligt med högläsning, därför 

valde vi att observera deras högläsningsstunder. Några dagar efter att intervjun ägt rum 

skedde observationen. Klasslärarna kontaktade vårdnadshavarna och berättade att vi 

skulle vara med i klassen en lektion. Lärarna förklarade också för eleverna syftet med 

arbetet. Under de icke-deltagande observationerna som skedde efter intervjuerna fördes 

anteckningar utifrån ett observationsschema (Bilaga 2) som var utformat efter studiens 

syfte. Observationschema användes för att vi skulle uppmärksamma samma områden 

under de enskilt utförda observationerna. Vi antecknade under tiden observationen ägde 

rum. Observationerna varade mellan 20 till 45 minuter.  

 

5.6 Metodkritik 

Nackdelen med den kvalitativa metoden är att det är bara de lärare som vi har intervjuat 

och deras åsikter som vi har med i vår studie. Det betyder att alla lärare inte arbetar som 

dessa fyra lärare gör när det gäller högläsning. Vårt syfte är att ta reda på hur högläsningen 

påverkar elevernas läsintresse och vilka högläsningsstrategier ett antal lärare använder av 

sig på Åland. Den kvalitativa metoden är den mest praktiska i vår studie, eftersom vi har 

undersökt samspelet mellan elever och lärare. 
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5.7 Etiska aspekter 
Bryman (2008) talar om de etiska principer som ska beaktas när man utför forskning med 

barn. Allt material som används ska användas med respekt och försiktighet.  Barnets 

vårdnadshavare ska vara medvetna om syftet och samtycka till att de är med i forskningen. 

Eleverna får även själva välja om de vill delta eller inte. Vi meddelade klassläraren som 

i sin tur lade ut detta på en lärplattform och berättade om syftet till observationen. 

Eleverna själva behövde inte tala direkt till oss utan vi var i klassen som icke-deltagande 

observatörer. Allt material som vi tagit med oss och skrivit om är konfidentiella och ska 

inte användas på något annat håll. Det är viktigt att forskningen kan fortsätta och därmed 

bidra till en utveckling i samhället. Forskning som bedrivs bör ha hög kvalitet. I 

forskningen bör också beaktas krav på anonymitet, det gjorde att vi valde att inte nämna 

personers namn och uppgifter i det material vi har använt (Vetenskapsrådet, 2017) 

(Bryman, 2008:379–380, 388–390). 
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6. Resultat och diskussion  
I detta kapitel kommer vi att redovisa och knyta samman vårt resultat. Vi avslutar med 

ett slutord där vi kommer redogöra för vad denna undersökning har bidragit med till oss 

som blivande lärare och våra egna reflektioner.  

Syftet med studien var att ta reda på hur ett antal åländska lärare arbetar med högläsning 

för att få eleverna läsintresserade. Våra frågeställningar är följande: 

 

• Vilka högläsningsstrategier använder lärare sig av på Åland? 

• Hur kan högläsningen påverka elevernas läsintresse? 

• Hur kan arbetet med högläsningen kopplas till den åländska skolans läroplan? 

 

Vi tar vi upp resultatet av våra intervjuer och observationer som vi har gjort med lärare 

och elever i en skola på Åland samt diskuterar resultatet. De lärare vi har intervjuat 

använder sig dagligen av högläsning för att väcka elevernas intresse för skönlitteratur och 

texter. Eleverna vågar diskutera texter och skönlitteratur när de får vara med om 

högläsning. Det stärker även elevernas ordförråd och de får kunskap om hur texter kan 

byggas upp. Den första delen av resultatet kommer att handla om hur lärarna arbetar med 

högläsningsstrategier i sin undervisning och slutligen presenteras hur högläsningen 

påverkar elevernas intresse. Den andra delen kommer att ta upp vad observationen gav 

oss för information om hur lärarna använde sig utav högläsningen i praktiken och hur 

eleverna var delaktiga i högläsningsstunden. Vi har sedan utifrån våra frågeställningar 

delat upp texten i tre underrubriker; högläsningsstrategier, läsintresset hos eleven och hur 

högläsningen fungerar mot läroplanen på Åland. Där kopplar vi teorin, bakgrunden och 

den tidigare forskningen med vår undersökning samt diskuterar detta.  

 

6.1 Intervju  

Vi har intervjuat 4 verksamma klasslärare på Åland.  

Lärare 1, jobbar i årskurs 2 i en skola på Åland. Hon är utbildad barnträdgårdslärare och 

klasslärare och har jobbat som lärare i 20 år. 

Lärare 2, jobbar i årskurs 3 i en skola på Åland. Hon är utbildad klasslärare från 

årskurserna 1–6 med inriktning på matematik och naturorienterande ämnen och har jobbat 

som lärare i 11 år. 

Lärare 3, jobbar i en årskurs 1 i en skola på Åland. Han är utbildad klasslärare från 

årskurserna F-7 och han har jobbat som lärare i 7 år. 

Lärare 4, jobbar i en årskurs 1 i en skola på Åland. Hon är utbildad klasslärare från 

årskurserna F-7 och hon har jobbat som lärare i 10 år. 

 

Använder du högläsning i din undervisning? Hur gör du det? Om ja, hur ofta och hur 

länge läser du för klassen?  

Läraren 1 beskriver hur hon använder högläsningen. Hon använder högläsningen på flera 

sätt, de yngre eleverna har upplevelseläsning varje dag.  För att eleverna ska följa med 

använder hon sig av bildstöd som “En läsande klass” har, det finns olika karaktärer som 

eleverna kan använda sig av. De läser 30 minuter med diskussion som ord, uttryck och 

repetition. De använder högläsning på flera sätt, med de yngre eleverna blir det som en 
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upplevelseläsning och då använder hon sig av en skönlitterär bok som hon läser i varje 

dag. Före hon börjar att läsa ett nytt kapitel repeterar hon vad som hände i tidigare kapitel, 

vad har hänt i boken, vilka är huvudpersonerna, vad är grundproblemet om det är en 

mysteriebok. Tillsammans med eleverna diskuterar hon om vad som ska lösas i 

berättelsen, hon försöker checka att eleverna är med och att de har förstått. Hon har 

bildstöd av karaktärerna i boken och även en läsande klass karaktärer som hon inför en i 

taget. Hon läser varje dag för eleverna och fångar upp svåra ord och även på förhand har 

läraren valt ord och uttryck som hon vill lyfta fram för diskussion och genom detta får 

eleverna ordförståelse. 

 

Lärare 2 har en klassläsebok som de läser ofta i och diskuterar ibland. Hon repeterar alltid 

föregående kapitel. Ibland diskuterar hon mera ingående om vad eleverna tror kapitlet 

kommer att handla om. Hon läser olika för eleverna, en stund i slutet eller i början av 

lektionen, ofta blir det 15 minuter och ibland mera. Hon läser inte varje dag men ett par 

dagar i veckan. Det är olika beroende på vad de hinner med i klassen på en vecka. Hon 

anser att hon inte hinner med att läsa alla dagar. 

Lärare 3 väljer en bok som passar mot deras innehåll eller tema som de har i klassen just 

då. Han läser varje dag alltifrån 5 minuter till 15 minuter. Vissa dagar blir det längre 

läsning. 

Lärare 4 läser både faktatexter och skönlitterära böcker och hon läser cirka 5 till 15 

minuter varje dag för eleverna. Eftersom alla elever inte är läskunniga tittar de på 

uppslaget tillsammans när det gäller fakta och skönlitterära texter. 

 

Varför gör du som du gör med högläsningen? Hur väljer du dina högläsningsböcker? Är 

böckerna kopplade till läroplanen?  

 

Lärare 1 svarar att eleverna måste förstå texten de läser. Texten ger mera om eleverna har 

förstått vad som läses, hon anser att den ger mera förståelse om de hela tiden hänger med 

innehållet. Lärare 1 säger att repetera är A och O för läsningen, det gör att hon får alla 

elever med sig. Högläsningsböcker som är lämpliga för eleverna är beroende på vilket 

tema som klassen arbetar med. Lärare 1 väljer böcker som hon själv gillar och böcker 

som hon tycker alla barn borde få höra är Astrid Lindgrens böcker. Ibland väljer hon bok 

utifrån teman som tangerar och därefter väljer en passande bok. De brukar ha 

författarbesök i skolan och då läser de författarens böcker på förhand och ställer frågor 

till författaren då hen kommer på besök. Ibland är texterna kopplade till läroplanen, men 

inte alltid.  Hon berättar om att skolbibliotekarien och lärarkollegiet brukar göra en lista 

på vilka böcker som är lämpliga för elever i årskurs 1 till 6.Vissa elever måste tänka på 

vad de läser i en text, det handlar om läsförståelse anser hon. Lärare 1 tycker att den 

viktigaste delen är att repetera, för då får hon alla med, men det går inte att repetera för 

mycket. 

 

Lärare 2 svarar att eleverna kopplar av då de får lyssna på en högläsningsbok och de gillar 

det samt att de lär sig nya ord. Hon svarar att skolbibliotekarie eller en kollega tipsar 

ibland om böcker som skulle kunna vara intressanta för eleverna. Hon väljer böcker från 
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läroplanen i bland men inte utifrån det hela tiden. Läraren tycker att eleverna kommer ner 

i varv och får något med sig och även de elever som hon inte trodde skulle följa med 

lyssnar och vet vad som har hänt i boken. Målet är att eleverna inte har någon vuxen som 

läser hemma för dem har de möjlighet att lyssna i skolan på någon som läser. Hon anser 

att under högläsningen får eleverna gratis ord och större ordförråd. 

 

Lärare 3 svarar att eleverna tycker att det är en trevlig stund med högläsning, där de kan 

varva ner, lyssna, förlora sig i sagans värld och han kan samla alla elever och det leder 

till att det blir kravlöst genom att lyssna. Han rådfrågar bibliotekarien om böcker och när 

eleverna börjar skolan väljer han det ett aktuellt skoltema som “Börja skolan” och böcker 

som han själv gillar. Skönlitterära böcker blir en övergripande läsning som i sagans värld 

som kan kopplas till läroplanen i svenska. 

 

Lärare 4 svarar att eleverna genom att lyssna på texter, får historier och stimulerar språket 

samt fantasin. Eleverna får sin egna bild om berättelsen när de lyssnar till en bok. Hon 

rådfrågar bibliotekarien i skolan om de har något aktuellt tema. Eleverna i hennes klass 

gjorde “en julsaga” från Charles Dickensons julsaga och då samarbetade de med Ålands 

radio som sedan spelade upp deras julsaga varje dag innan jul som en lucköppning. Hon 

tycker att eleverna skapar sina egna bilder genom att lyssna på en högläsningsbok. Lärare 

1 menar att faktaböckerna kan vara kopplade till läroplanen. Hon läser gärna själv en bok 

som hon gillar för då får hon mer inlevelse för boken. Hon berättar om att sagans värld är 

kopplad till de lägre årskurserna. Läsning är övergripande mål i årskurs 1, både att höra 

och att läsa därför tycker hon att det är viktigt med högläsning i klass.  

 

Vad är ditt mål för klassen med högläsningen? Vad tycker du att eleverna får ut av 

högläsningen?  

Lärare 1 menar att hon fångar in många saker som diskussion, närhet till barnen, en fin 

stund och gemenskap genom högläsningen. Hon anser att ordförståelse, språkutveckling 

och grammatik är något som eleverna får ut av högläsningen. De kan läsa om aktuella 

ämnen som mobbning, flyktingar och sådant som barnen pratar som händer i samhället. 

Hon menar att det beror på hur observant läraren är om eleverna får ut något från 

högläsningen. En lärare kan engagera alla elever genom att klä ut sig, spela musik och 

läsa med inlevelse och detta leder till att det väcker elevernas läsintresse tycker lärare 1.  

Hon berättar att eleverna lär sig fakta, känslor och hur andra tänker genom att lyssna till 

högläsning. De får även fly från vardagen och få en annan upplevelse än film säger hon. 

En viktig del lärare 1 tycker är att eleverna ser och hör läraren och tillsammans fångar de 

en gemensam känsla i klassen, stund tillsammans. Hon är observant och låter alla elever 

få vara med/delaktiga. Läsningen är en egen värld dit man kan fly, lära sig känslor, hur 

andra tänker, allt som rör livet och fakta berättar hon. Hon anser att böcker är på ett annat 

sätt än filmer, de gör att man själv kan tillverka bilder i sitt huvud och använda de 

erfarenheter eleverna själva har för att förstå texter och budskapet med texten. 
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Lärare 2 tycker att alla elever ska få vara med om högläsning och få en stund som de kan 

slippa stress, prestation och ha en lugn stund. Hon anser att eleverna har så högt tempo 

idag och att de kommer ner i varv när hon läser. 

 

Lärare 3 säger att eleverna får en lugn stund genom att varva ner och stimulera sin fantasi 

genom högläsningen. Hon tror att alla åldrar upptill årskurs sex uppskattar högläsning. 

 

Lärare 4 menar att eleverna uppskattar högläsningen och det passar för barn i alla åldrar 

bara läraren har valt rätt bok. Hon anser att eleverna blir intresserade och ställer frågor 

som ”Hur gick det?” och ”hur går det?” man läser vidare och slutar när det är som mest 

spännande. Hon tycker att eleverna längtar tills nästa gång hon läser. Hon berättar att alla 

barn inte har någon som högläser hemma och hon tror att det är väldigt få elever som inte 

gillar högläsning. 

 

Är det något du vill tillägga?  

Lärare 1 önskar att det fanns mer skönlitterära böcker om biologi, geografi och historia 

som blir som en berättelse att; de blir invävda i varandra att allt inte är separat. Hon skulle 

vilja att ämnena vävs in mera i varandra. Hon önskar att alla skolor skulle hitta en röd 

tråd när det gäller läsförståelse från åk 1–6, att det skulle vara något som måste alla jobbar 

med varje år. Då menar hon att man skulle läsa både faktatexter och skönlitterära texter.  

 

Lärare 2 tycker att textsamtalen är bra och det kräver mera av läraren att få alla eleverna 

med och diskutera. Hon diskuterar inte texten alla gånger med eleverna, bara ibland. Det 

krävs mera arbete av henne då hon ska arbeta med en text noggrant och det vill hon inte 

ha alla högläsningstillfällen. Hon brukar ibland använda sig av lässtrategien “En läsande 

klass”. 

 

Lärare 3 anser att när ord är svåra ska läraren ta upp dessa ord och koppla vidare dessa 

ord till högläsningen. Ju äldre barnen blir desto mera kan man diskutera runt omkring 

texten tycker han.  

 

Lärare 4 tycker att det går att fördjupa sig mera i texten än vad som görs. Hon anser att 

det beror på läraren om hur diskussionen blir efteråt och hur mycket läraren tar upp de 

olika ordens betydelse som att få “sparken”. Det kan bli långa samtal om detta under och 

efter högläsningen anser hon. 

 

6.2 Observation  

Den första observationen skedde under lektion 1 en onsdagsförmiddag. Läraren hade 

under en tid läst ur diamantmysteriet av Martin Widmark för eleverna. Hon hade använt 

sig av läsfixarna och eleverna kände till dessa karaktärer sedan tidigare. Eleverna satt i 

ring på en matta och läraren satt med eleverna och hade kopierade bilder på både 

läsfixarna och på karaktärerna i boken. Eleverna har tidigare nyttjat högläsningsboken i 

både bildkonst och svenska. I bildkonsten fick eleverna tillverka sina egna diamanter som 

nu är upphängda utanför klassrummet. I svenskan har de fått skriva egna berättelser som 
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handlar om diamanter. Eleverna fick ta inspiration från boken diamantmysteriet och detta 

har lett till att flera i klassen har valt att läsa olika böcker från Lasse-Majas detektivbyrå. 

Eleverna väljer själva sina böcker som de har som högläsningsbok med lärarens samtycke 

och den boken blir även deras läsläxa som de läser högt för en vårdnadshavare i hemmet.  

 

Hur engagerade är eleverna i diskussionen under och efter högläsningen?  

Lärare 1 var noga med att alla eleverna var med under högläsningen när hon mellan de 

olika styckena frågar upp frågor till eleverna om vad som tidigare hänt och om vad de 

tror kommer hända. Eleverna får även frågor om karaktärerna, ifall eleverna kommer ihåg 

vad som hänt under tidigare kapitel. När hon frågar frågor ställer hon de till vem som 

helst i ringen. Eleverna har lärt sig att räcka upp handen i ringen behövs inte då läraren 

väljer vem hon frågar. Eleverna har rätt att inte svara, då hjälper hon dem med svaren om 

de vill.  

Lärare: Vem var Muhammed Karat?  

 Elev 1: Det var han som ägde guldsmedjan. 

 Lärare: Vad är en guldsmedja?  

 Elev 2: Det är en butik som säljer guld och diamanter.  

 

De diskuterade sedan om var man kunde hitta guldsmedjor och om eleverna visste något 

mer om guldsmedjor. Det blev en diskussion som varade några minuter. Efter detta 

frågade läraren om vad som hände i förra kapitlet. Hon hjälpte eleverna sammanfatta om 

vad som tidigare hänt. Då hade hon cowboyen från läsfixarna framme på mattan. Eleverna 

visste då att cowboyen sammanfattar något.  

Läraren började sedan läsa kapitlet när Valleby kom på tal. Hon tar då fram en karta över 

byn Valleby som hon kopierat upp.  

 

 Lärare: Var ligger guldsmedjan?  

 Elev 3: Där (pekar på guldsmedjan)  

 Lärare: Bra! Du kom ihåg! Är det någon annan byggnad ni känner till?  

 Elev 4: Jo, fängelset (pekar på fängelset)  

 Elev 5: Där! Här är Dino Paninis Café.  

 

Läraren lägger bort kartan och fortsätter läsa. När läraren läst klart frågar hon om de har 

någon ny teori om vem som är tjuven. Det kommer några nya idéer om en ny misstänkt 

person. Läraren vill då ha en förklaring till varför eleverna tror att den personen är skyldig. 

Några av eleverna bara kände det på sig men flera hade olika teorier om varför personen 

var skyldig. När läraren plockar undan boken så dras en djup suck i ringen. Eleverna ville 

inte att lässtunden skulle vara över.  

 

På vilket sätt engagerar de sig?  

De lyssnar ivrigt på läraren när hon läser. Några elever stoppar henne under högläsningen 

och frågar vad ord betyder. De svarar på alla hennes frågor och om de inte kan svaret så 

hjälper hon till.  
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Utövar eleverna annan aktivitet under tiden läraren högläser?  

Nej, eleverna antingen sitter eller ligger på mattan intill läraren. Några elever har svårt att 

vara stilla, de rullar runt, hittar något att peta på med foten. Läraren låter dem röra sig 

bara de är i närheten av ringen.  

 

Vilken metod använder läraren sig av? 

Läraren i den första observationen använde sig av läsfixarna. Hon har använt det under 

en längre tid och eleverna är vana vid att arbeta på det sättet och de vet vad de olika 

läsfixarna gör.  

 

Observation två skedde en måndagseftermiddag. Klassen hade läst sandvargen av Åsa 

Lind och var nu i slutet av boken. Eleverna satt vid sina bänkar under tiden läraren läste 

samtidigt som hon satt framför eleverna vid tavlan. Läraren hade skannat in sidorna på 

datorn som hon läste av. På detta sätt kunde eleverna följa med i texten via whiteboarden. 

Assistenten i klassen var då till hjälp med att byta sida på datorn vid rätt tillfälle. Innan 

läraren började läsa frågade hon om de kom ihåg vad som hände sist. Eleverna räckte upp 

handen och berättade vad de kom ihåg, läraren sammanfattade sedan det som läraren 

ansåg väsentligt.  

 

Hur engagerade är eleverna i diskussionen under och efter högläsningen?  

Klassen var väldigt lugn och tyst under högläsningen. Läraren läste alla sidorna utan att 

ta stopp vid några oklarheter. Efter högläsningen backade lärare och valde att ta upp några 

meningar som eleverna fick förklara vad betydde.  

 

Lärare: Har ni någon gång varit i kontakt med en varg? I verkligheten, film 

eller bok?  

 Elev 1: Jag har sett rödluvan och vargen.  

 

Läraren ställer följdfrågor och det blir en diskussion om vilka elever som sett rödluvan 

och om hur hans karaktär var. De jämförde vargen i rödluvan och vargen i sandvargen. 

Efter diskussionen förklarade hon några ord som läraren kände att eleverna behövde en 

förklaring på. En elev specifikt märke jag att inte var engagerad alls. Han satt och ritade 

samtidigt som läraren läste och när hon frågade honom om något vägrade han svara. 

Assistenten i klassen satt i slutet med honom och diskuterade texten då han tydligen inte 

vill prata inför helklass.  

 

På vilket sätt engagerar eleverna sig?  

Eleverna ställer frågor till läraren om texten när de inte förstod. Eleverna delade gärna 

med sig av kvalitativa erfarenheter och diskuterade olika ämnen som togs upp under 

högläsningen. Läraren behövde avgränsa tiden för diskussion för de olika ämnena som 

togs upp eftersom eleverna lätt spårade iväg på andra nya ämnen.  
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Utövar eleverna annan aktivitet under tiden läraren högläser?  

Några av eleverna ritade under tiden. En pojke låg med huvudet i sina händer samtidigt 

som läraren läste. De flesta eleverna i klassen följde med i texten under tiden läraren läste.  

 

Vilken metod använder läraren sig av? 

Läraren använde sig inte av en tydlig färdig metod, men hon förde ett klassiskt boksamtal 

när hon diskuterade svåra ord, sammanfattade texten samt att hon engagerade eleverna 

både under och efter högläsningen. Det liknade mycket på Aidan Chambers stil då 

eleverna inte kunde varken ha rätt eller fel vid diskussionerna.  

 

6.3 Sammanfattning  

Lärarna vid intervjun gav tydliga exempel på hur de arbetade med högläsningen i klass. 

Vi såg att alla klasslärare arbetar på något sätt med högläsning nästan varje dag, metoden 

varierade beroende på läraren. Alla lärarna i intervjun hade en lärarlegitimation och flera 

års erfarenhet av att arbeta i skola. Metoderna vid högläsningen varierade från att syftet 

var att eleven skulle få en lugn, stilla stund för att bara koppla av till att stunden blev mer 

pedagogisk inriktad med olika strategier för att hålla eleven engagerad. När lärarna skulle 

välja en högläsningsbok till klassen berodde de på tema i skolan och om de skulle ha 

något författarbesök på inkommande. Flera lärare tog även hjälp av bibliotekarien i skolan 

för att få en passande bok som passar åldersgruppen. Böckerna var ibland kopplade till 

läroplanen. Målet med deras högläsning var för de flesta lärare att eleven skulle få en 

prestationsfri stund med lugn och ro i klassen. Lärarna tycker att alla barn har rätt till att 

få höra en bok uppläst. En av lärarna satsar på att eleven ska få en mer pedagogisk stund 

under högläsningen såsom ordförståelse, språkutveckling och grammatik.  

 

Observationerna vi medverkade i visade sig vara helt olika men hade samtidigt några 

saker gemensamt. Båda lärarna gick igenom vad som hände i texten under föregående 

lässtund och båda var noga med att ta upp nya uttryck och ord samt diskuterade dem med 

eleverna. Det fanns skillnader mellan klassernas lässtund, lärare 1 organiserade alla elever 

i en ring på mattan medan lärare 2 hade dem vid sina egna pulpeter. Lärare 1 fokuserade 

mycket mer ingående på lektionen och hon hade som mål att alla elever skulle ta del av 

lektionen. Lärare 2 använde sig av liknande verktyg som lärare 1, men hon valde att 

eleverna som ville fick delta. De övriga eleverna satt tysta vid sina pulpeter och ritade. 

 

6.4 Högläsningsstrategier   

• Vilka högläsningsstrategier använder lärare på Åland? 

 

Samtliga lärare som vi har intervjuat på Åland anser att högläsningen är av stor betydelse 

för att utveckla elevernas läslust. Vi har sedan tidigare båda ansett att högläsningen har 

mer betydelse för eleverna än vad många tror. De lärare som vi intervjuat nämner olika 

aspekter som gynnar elevernas läslust som exempelvis genom att läraren läser mycket för 

eleven, läraren visar intresse för läsningen och låter eleverna läsa själva, vilket gör att 

läraren blir en förebild för eleverna. För att uppnå utvecklingen av elevernas läs- och 

skrivinlärning i undervisningen har pedagogerna använt sig av vad Heimers (2016: 19–
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21) framhåller, nämligen att pedagogen har en viktig roll genom att göra sitt yttersta för 

att väcka barnens intresse för böcker. Lärarna som blev intervjuade berättade alla att de 

besöker biblioteket en gång i veckan och genom att de får bli inspirerade av bibliotikarien 

stimulerar detta elevernas läslust. Vi såg under observationen att eleverna blev inspirerade 

av boken läraren högläste ur. Eleverna valde ofta liknande böcker när de besökte 

biblioteket.  

 

Vi anser att det är viktigt att eleverna känner att de kan vara avslappnade och att eleverna 

förstår vad som sägs genom att läraren tar tid, förklarar och gör själva atmosfären mysig. 

Detta bekräftar Chambers (1994) och även de lärare som vi intervjuade. Chambers anser 

(1994:105–107) genom att lärarna uppmärksammar kommunikationen och belyser 

samtalets betydelse för läs- och skrivinlärning vidgar det elevernas möjligheter att 

uppskatta ord och bilder. Detta såg vi under tiden vi observerade, läraren som alltid höll 

en dialog med eleverna hade ofta ett bildstöd som eleverna uppskattade. Jönsson (2007: 

8) betonar även att högläsningen är som en social process där alla ska få medverka oavsett 

läsförmåga och känslan att vara tillsammans i grupp och känna en gemenskap är en av 

fördelarna. Skolverket (2009) belyser genom att ha en genomtänkt högläsning från en 

vuxen person bidrar detta till att eleverna i tidig ålder får en bättre läsutveckling. 

 

Lärarna vi intervjuade använder sig av det sociokulturella förhållningsättet genom 

Vygotskijs (1999:280–281) teorier som menar att vi utvecklar oss hela tiden genom att vi 

lär oss ur en lärandesituation som gör att utvecklingen blir möjlig för eleven. Detta gör 

att pedagogerna lär ut i olika nivåer som i en trappa som kallas för scaffolding och till slut 

ska det leda till att kunskapen befäst sig och zonen av utvecklingen fungerar av sig själv. 

Eleverna får bättre förståelse om de får delta i högkvalitativa läsupplevelser som ökar 

deras grammatiska förförståelse och deras ordkunskap. Det lägger forskarna Justice och 

Sofka (2010: 8) fasta på. Högläsningen ger även en gemenskap som skapar 

diskussionstillfällen där barnen utvecklas i sin allmänbildning anser Alatalo (2016: 208–

209) och de lärare som vi intervjuat på Åland. 

 

Vi båda har tidigare stött på högläsningsstrategin En läsande klass, och anser att det är en 

bra metod att följa under högläsningen. De fyra lärarna som vi intervjuat på Åland 

använder sig alla av En läsande klass för att eleverna ska utveckla sin läsning. Det finns 

olika arbetsformer i En läsande klass som går ut på att kunna arbeta med texter på olika 

sätt. Hur lärarna använder sig av läsinlärning för eleverna beror på vilken årskurs de går 

och om de arbetar med läsförståelsematerial från Widmarks (2017) arbetsmaterial. Lärare 

1 berättar att hon har bildstöd av En läsande klass där de använder sig av olika karaktärer 

som eleverna kan använda sig av. Lärare 2 repeterar alltid föregående kapitel och ibland 

diskuterar hon mera ingående om vad eleverna tror kapitlet kommer att handla om. Det 

blir en blandning ur vår synvinkel med En läsande klass (2017) och Chambers (1994:156-

158) frågeställningar som HUR?, VEM?, VILKEN? och VAR? som Chambers 

poängterade är viktiga att ta upp under samtalen. Lärare 3 väljer en bok som passar tema 

som han har i klassen, det blir en genomtänkt linje som Chambers (1994:91) förespråkar 

är viktigt för stundens ingivelse. Lärare 4 läser både faktatexter och skönlitterära böcker. 



 

33 

 

Hon tycker att genom att lyssna på texter får eleverna historier och det stimulerar fantasin 

och språket och de får även sin egen bild om berättelsen som även Hemier (2016:16–17) 

förespråkar när hon säger att bokstäverna får liv genom högläsningen och texten blir 

levande när eleverna lever sig in i hur andra människor lever och känner. 

Inlärningsmetoden som en En läsande klass har är bra för att utveckla elevernas läsning 

anser lärarna. 

 

Elevernas läsinlärning skiljer sig beroende på vilken årskurs de går i och hur lärarna 

använder sig av högläsningen i sin undervisning. Lärare 3 och 4 läser i cirka 5 till 15 

minuter varje dag för eleverna och det är både faktatexter och skönlitterära böcker. 

Eftersom lärare 3 och 4 har de yngsta eleverna i skolan behöver de se och samtala om 

bilderna i böckerna som de läser. Lärarna har chans att ställa frågor om bilderna i 

böckerna. Eleverna har egna ryggsäckar som de bär på och där har de sina egna 

erfarenheter som de kan sammankoppla med det som lärarna läser för dem. Jönsson 

(2007: 11) anser att det eleverna haft i sina ryggsäckar omvärderas och skapar ny 

förståelse från tidigare kunskap och hon belyser även de fyra faserna som vi tog upp i 

början av detta arbete.  

 

Den första fasen är då eleverna inte vet något om den värld läraren läser om tills eleverna 

kommer in i handlingen och sedan kommer eleverna ut ur boken och reflekterar om vad 

de hört tills sista fasen då eleverna kan vara neutrala till det som läst. Genom att låta 

eleverna diskutera om bilderna i böckerna får lärarna igång diskussioner med eleverna. 

Om det är svåra ord som de inte vet vad betyder diskuterar läraren med eleverna om vad 

dessa betyder, vad som har hänt i boken och vad tror eleverna kommer att hända. 

Avslutningsvis får eleverna återberätta vad som har hänt i kapitlet som läraren har läst. 

Detta leder till att lärarna märker om eleverna har lyssnat och om någon elev har missat 

vad som har hänt kan återberättandet vara en bra repetition av kapitlet. Heimer (2016:25) 

anser att när läraren engagerar eleverna i samtal om högläsningsboken skapas det en 

förutsättning för lärande. Samtalen skall väcka elevernas tankar och utveckla sina egna 

tankar och då får eleverna förmågan att berätta, lyssna och samtala. 

 

Lärare 1 tycker det är viktigt att eleverna förstår vad texten betyder och när de har förstått 

får eleverna förståelse för texten. Genom att alltid repetera får hon eleverna med sig i 

högläsningen.  Medans lärare 2 repeterar alltid föregående kapitel men hennes mål är inte 

som lärare 1´s mål. Lärare 2 vill att eleverna ska lyssna på högläsningsboken och hon 

tycker att stunden ska vara utan prestationer och bara vara en lugn stund. Hon belyser att 

eleverna har högt tempo och behöver komma ner i varv när hon läser. Forskarna Ivy och 

Broaddus (2001:355) undersökning visade sig att eleverna tycker om när läraren läser 

högt för dem. Det beror mycket på hurudan inlevelse läraren har när hen läser ur en bok 

och det motiverar även eleverna till läsning. 
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6.5 Läsintresset hos eleven  

• Hur kan högläsningen påverka elevernas läsintresse? 

 

Både läroplanen på Åland och den svenska läroplanen nämner att det ska läggas stor vikt 

vid att uppmuntra eleverna till att läsa och att skriva. För att kunna skapa ett läsintresse 

bör skolan ha tillgång till ett flertal böcker som ska dominera i läsundervisningen. Läraren 

ska respektera den enskilda elevens val av litteratur. Eleverna ska ha möjlighet att samtala 

om vad de läser och visa att de har förstått betydelsen av vad de har läst. Undervisningen 

ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. (Skolverket, 2016) 

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar 

egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. (Skolverket, 2016) 

 

Forskningen visade att barn som tidigt medverkar i högkvalitativa läsupplevelser som 

högläsning och diskussion av böcker får bättre språk-, läs- och skrivutveckling senare i 

livet. Tidiga satsningar av hög kvalitet är av största vikt för alla barns kunskapsutveckling 

vid läsförmågan och vid läsintresset, därför är utvecklingen av förskolans arbete med 

läsande och skrivande viktigt.  

 

I yngre åldrar räcker det för barnen att få titta på bilderna när den vuxne högläser för att 

utveckla ett intresse för boken. Barnen uppfattar snabbt ett flertal ordbilder under tiden 

högläsningen sker. När barnen blir delaktiga i högläsningsaktiviteten väcks ett intresse 

hos barnen och de får större insyn i läsprocessen (Fast, 2008:91). Detta framkom tydligt 

under observationen genom att barnen frågade frågor till texten, de var nyfikna på 

innehållet och de flesta barnen visade intresse för högläsningen. Under den ena 

observationen läste klassläraren ur en Lasse-Majas detektivbyrå bok. Flera av eleverna i 

klassen fann boken intressant och rolig och detta ledde till att de själva lånade liknande 

böcker från biblioteket. Eleverna var väldigt nyfikna på texten och ville delta i 

diskussionerna kring boken. Eleverna som läste en Lasse-Maja bok refererade till de 

böckerna som de själva hade valt som läsebok. Alla eleverna har valt en egen läsebok 

utifrån sitt egna intresse, läraren har hjälpt att hitta en bok med rätt nivå på texten. De 

eleverna som var mindre motiverade i början av högläsningsstunden drogs med in i texten 

och samtalet kring texten och vi märkte tydligt hur intresset väcktes hos de eleverna. Den 

andra observationen var inte lika tydlig som den första observationen då eleverna 

påverkades av högläsningen. De elever som följde med i texten var intresserade och 

diskuterade gärna bokens innehåll.  

 

Jönsson (2007) menar att läsloggar är bra för alla elever. Eleverna får efter de själva läst 

eller lyssnat till en bok skriva ner eller rita sina tankar om boken. När eleverna har 

utvecklat sitt skrivande kan de diskutera kring karaktärer och handling. Läsloggarna ska 

göra eleverna till aktiva läsare genom att de kan dokumentera det som de läser (Jönsson, 

2007:8). 
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Vygotskij menade att läraren behövde engagera sig i en ny roll för att medvetet handleda 

och organisera omgivningen som eleven är i. Läraren behöver uppmärksamma elevens 

intressen för de olika ämnena och fördjupa innehållet i undervisningen. Eleverna behöver 

mer än bara repetition för att innehållet i skolans ämnen som kopplas samman med det 

verkliga livet (Lindqvist, 1999: 76–77). Lärare 1 berättar under intervjun att hon fångar 

in många saker som diskussion, närhet till barnen, en fin stund och gemenskap genom 

högläsningen. Hon kan ta upp aktuella ämnen som mobbning, flyktingar och sådant som 

barnen pratar om, och på så sätt ta in i samtalet vad som händer i samhället in i 

högläsningen. Lärare 1 anser att lärarens engagemang kan vara avgörande för om eleverna 

får utbyte av högläsningen. En lärare kan engagera alla elever genom att klä ut sig, spela 

musik, läsa med mer inlevelse och detta leder till att det väcker elevernas läsintresse.  

 

Enligt en PIRLS undersökning som gjordes 2011 väcker högläsningen ett intresse för 

barnet att utföra en läsaktivitet och deras motivation väcks till liv. Det främjar 

läsutvecklingen hos barnet att få lyssna till en text som blir uppläst, det är flera forskare 

eniga om (Alatalo 2016:208–209). Även författaren Maria Heimer menar att 

högläsningen sår ett frö till barnens läslust. Eleverna lär sig under högläsningen vad orden 

betyder, de stärker sitt språk och visar hur en berättelse kan börja och sluta (Heimer, 

2016:16–17). Lärare 4 berättar att eleverna uppskattar högläsningen och att hon anser att 

det passar för barn i alla åldrar förutsatt att läraren har valt rätt högläsningsbok. Alla barn 

upplever inte högläsning hemma och det är väldigt få elever som inte gillar högläsning. 

Lärare 4 säger att det märks tydligt hur eleverna längtar till nästa gång högläsningen ska 

ske och att barnen skapar en motivation till läsningen genom detta.  

  

Elisabeth Frank studerade läsförmågan hos barn och såg tydligt att eleverna med ett starkt 

läsintresse låg bättre till i skolan än de eleverna som hade svagt intresse för läsning. De 

högpresterande elever deltog i läsaktiviteter både i skolan och i hemmet. Det syntes också 

att det gynnade eleverna vid skolstart om de hade deltagit i läsaktiviteter (Frank, 2009:29, 

125–163). När vi drar en parallell från denna forskning till vår observation såg vi tydligt 

vilka elever i klassen som var högpresterande och vilka som var lågpresterande. De elever 

som deltog i läsaktiviteten var även starkare läsare i allmänt. Det har vi under vår tidigare 

verksamhet i skolan känt av men inte fått bekräftat.  

 

6.6 Högläsning i Ålands läroplan 

• Hur kan arbetet med högläsningen kopplas till den åländska skolans läroplan? 

 

Efter att vi läst både den svenska läroplanen (Lrg11) och den åländska läroplanen anser 

vi att innehållet i styrdokumenten är väldigt lika på många sätt men det finns flera delar 

som skiljer sig från varandra. Vår undersökning var gjord på Åland och vår utbildning är 

stationerad i Sverige. Vi valde att ge en bakgrund till hur det åländska skolsystemet är 

uppbyggt.  

 

Den grundläggande utbildningen i Finland sträcker sig över årskurserna 1–9 och har en 

allmänbildande undervisning, som Åland följer och Sverige har liknande system. Den kan 
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utföras i elevens hem, kommunens grundskola eller annan läroanstalt, vilket är stor 

skillnad från hur situationen är i Sverige. I Sverige råder en skolplikt som betyder att alla 

elever ska gå i skola för att lära sig. Den markanta skillnaden mellan läroplikt och 

skolplikt är platsen för lärandet. Om eleven fått hemundervisning på Åland är det 

kommunens lärare som godkänner att eleven följer skolans plan och besitter den kunskap 

hen ska ha vi terminsslut.  

 

När eleven blir äldre är det vanligt att framstegen kontrolleras genom samtal, skriftliga 

och muntliga prov och prestationer för att kontrollera var eleven ligger kunskapsmässigt. 

Läraren skriver en skriftlig rapport om elevens framsteg och skickar den vidare till 

hemkommunen, rapporten motsvarar inget betyg. Om eleven eller vårdnadshavarna 

önskar att eleven ska få ett betyg som motsvarar den grundläggande utbildningen behöver 

eleven delta i en särskild examen. Det är något som ofta efterfrågas vid slutet av den 

grundläggande utbildningen. En särskild examen är den möjlighet eleven har för att få ett 

avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen. Eleven behöver ha ett utgångsbetyg 

för att få möjlighet att söka vidare till gymnasiet (www.edu.fi).  

 

På Åland inleds läroplikten när eleverna fyller sju år och i Sverige råder skolplikt från att 

barnen fyller sju år. Från höstterminen 2018 ska även förskoleklassen bli obligatorisk. 

(Skolverket, 2016). Läroplikten på Åland avslutas då barnet genomfört 

grundskoleutbildningen eller när barnet genomfört 10 års undervisning enligt den 

åländska läroplanens direktiv. Läroplikt gäller för alla folkbokförda barn i Finland. Det 

är upp till vårdnadshavaren att se till att barnet sedan fullföljer läroplikten 

(Utbildningsstyrelsen 2016). Enligt läroplanen för Åland ska det läggas stor vikt vid att 

uppmuntra eleverna till att läsa och att skriva. För att kunna skapa ett läsintresse bör 

skolan ha tillgång till en mängd skönlitteratur eftersom den ska dominera i 

läsundervisningen. Läraren ska respektera den enskilda elevens val av litteratur. I det 

centrala innehållet för läsning ska eleverna kunna samtala om vad de läser och visa att de 

har förstått vad de läst. Enligt den svenska läroplanen (Lgr11) ska undervisningen 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Centralt innehåll för årskurs 1–3 inom 

läsning och skrivning är att eleverna ska få strategier i läsning för att kunna förstå och 

tolka texter (Skolverket, 2016).  

  

Vi anser att lärare arbetar mycket lika med högläsningsstrategier både i den svenska 

skolan och i den åländska, efter det att vi har genomfört vår undersökning och utbildning 

i Sverige. De antaganden vi har gjort utifrån vår syn på den svenska och den åländska 

läroplanen är att den åländska läroplanen är mera samlad och koncis än den svenska. Båda 

läroplaner lämnar dock utrymme för egna beslut kring bedrivandet av undervisningen. 
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7. Slutord 
Vårt mål med detta arbete var att se över hur några lärare på Åland arbetar med 

högläsning, vi ville även se om högläsningen hade någon betydelse för elevens eget 

läsintresse. Under undersökningen kom vi fram till att alla lärare vi intervjuade på något 

sätt arbetade med högläsning som aktivitet varje vecka. Några av lärarnas mål var att ge 

eleverna en skön stund på dagen, och ett avslappnat tillfälle till omedvetet lärande genom 

att låta högläsningen bli en naturlig del av den läsning som görs varje vecka i 

undervisningen.  

 

Forskningen vi undersökt visade tydligt att högläsningen har stor betydelse för elevens 

läsintresse samt för läsförmågan. Enligt Fast (2008) börjar barnens intresse för läsning i 

miljön där barnen växer upp och på dagis. Denna forskning visar att barnen börjar 

utforska skriftspråket långt före skolålder (Fast 2008: 90–91). I Forskarnas Sofka och 

Justice (2010) forskning framkommer det att den högkvalitativa högläsningen med vuxna 

speciellt inom språkutvecklingsområderna främjar barnens engagemang och den 

högkvalitativa läsupplevelsen och ökar barnens grammatiska förförståelse och deras 

ordförrådskunskaper (Justice, Sofka, 2010: 1–8). Forskare Jönsson (2007) belyser tre 

olika faktorer som påverkar då läraren planerar sina lektioner. Den första faktorn är att 

läraren ska göra en pedagogisk bedömning av texten hen ska läsa för barnen. Andra 

faktorn är att eleverna ska bli bekanta med texten som sedan blir elevernas egen text. 

Tredje faktorn är att läraren och eleverna diskuterar texten tillsammans och texten blir då 

deras gemensamma text (Jönsson 2007:9–11). Forskaren Frank anser som de andra 

forskarna i denna undersökning att lärarkompetensen är av betydelse, ett tryggt 

klassrumsklimat och att föräldrarnas engagemang är av stor betydelse för elevernas 

framgång i skolan (Frank 2009:125–163). 

 

Alla lärare vi var i kontakt med hade en positiv syn på högläsning i klass och metoden 

varierade något. Högläsningsstunderna varierade i tidsåtgång och antal tillfällen per 

vecka. En annan skillnad var även hur informanterna tillät, respektive inte tillät, 

sidoaktiviteter under högläsningsstunden. Även om lärarnas metoder varierar får vi som 

undersökt detta uppfattningen av att ingen undervisningsmetod är bättre än den andra. Vi 

anser att det är viktigt att hitta sin egen undervisningsmetod som passar alla lärare och 

som lärare behöver man vara trygg i sitt arbetssätt. Vi är mycket nöjda med resultatet och 

anser att vi lärt oss mycket om hur betydande högläsningen är för elevernas läsintresse 

och ett flertal olika metoder att utöva aktiviteten på.  
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7.1 Vidare forskning 

Vi anser att resultatet vi uppnått är väldigt intressant och det finns stora möjlighet för 

ytterligare forskning i hur stor betydelse högläsningen har på elevens fonologiska 

medvetenhet samt på skrivutvecklingen. Möjligheten att ta en ännu större omgång av 

gruppen och ha möjligheten att ta in fler lärares åsikter och tankar är något vi finner 

intressant för att se om resultatet skulle bli annorlunda. Den svåraste delen var att ta reda 

på hur högläsningen påverkade de eleverna som ägnade sig åt sidoaktiviteter istället för 

att lyssna på högläsningen och eftersom det saknas forskning kring detta område kan vi 

bara förlita oss på vad lärarna själva ansåg om detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

39 

 

Referenser 
 

Alatalo, Tarja (red.) (2016). Läsundervisningens grunder. 1. uppl. Malmö: Gleerups 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber.  

 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

        

Chambers, A. (1994). Böcker inom oss: om boksamtal. Stockholm: Norstedt. 

 

EDU, Helsingfors/Finland 2018 URL: 

http://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/elevbedomningen/bedomning_av_

laropliktiga_som_studerar_hemma Hämtad den 15 april 2018 

 

En läsande klass, Stockholm/Sweden 2017 

URL:  http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/ Hämtad 20 februari 2018.  

 

Fast, C. (2008). Literacy: i familj, förskola och skola. (1. uppl). Lund: Studentlitteratur. 

 

Frank, E. (2009). Läsförmågan bland 9–10 åringar-Betydelsen av skolklimat, hem- och 

skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund. Göteborgs universitet 

 

Heimer, M. (2016). Högläsning i förskolan - vägledning till litteraturen. (1. uppl.) 

Stockholm: Gothia Fortbildning. 

 

Ivey, G & Broddus, K (2001). Just plain reading. International reading association 

          

Justice, M & Sofka A (2010). Engaging children with print- Building early literacy skills 

through quality read-alouds. The guilford press. 

 

Jönsson, Karin, Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns läsning i årskurs F-3, 

Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund : Lunds universitet, 2007, Malmö, 2007 

URL: http://dspace.mah.se/bitstream/2043/4089/1/Avhandling.pdf  Hämtad den 18 

februari 2018 

 

Landskapet Ålands läroplan. (2015). Hämtad 29 januari 2018 URL: 

http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/laroplanfor-

landskapet-aland-2013.pdf 

 

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande, skola, 

bildning: [grundbok för lärare]. 3., [rev. och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & 

kultur 

http://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/elevbedomningen/bedomning_av_laropliktiga_som_studerar_hemma
http://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/elevbedomningen/bedomning_av_laropliktiga_som_studerar_hemma
http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/
http://dspace.mah.se/bitstream/2043/4089/1/Avhandling.pdf
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/laroplanfor-landskapet-aland-2013.pdf
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/laroplanfor-landskapet-aland-2013.pdf


 

40 

 

Lindqvist, Gunilla (red.) (1999). Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs 

Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur 

 

Skolverket. (2016) Högläsning. Hämtad 24 januari 2018 URL: 

https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/021-

Lasa-o-beratta/del_01/1.%20H%C3%B6gl%C3%A 

4sning.pdf   

 

Skolverket (2017). Kursplan och läroplan för grundskolan. (3. uppl.) Stockholm: 

Skolverket Hämtad 25 januari 2018 URL: 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575  

      

Skolverket (2016). PIRLS 2016. Hämtad 25 januari 2018 URL: 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3868      

  

Skolverket (2016). Skolplikt och rätt till utbildning. Hämtad 14 mars 2018 URL: 

https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-

utbildning-1.126411  

 

Utbildningsstyrelsen. (2016). Förskoleundervisning. 

URL:http://oph.fi/utbildning_och_examina/forskoleundervisning Hämtad 31 januari 

2018 

 

Vetenskapsrådet. (2017). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. URL: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Hämtad 

20 januari 2018 

 

Westlund, Barbro (2017). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse: fk-

årskurs 3. Första utgåvan Stockholm: Natur & Kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/021-Lasa-o-beratta/del_01/1.%20H%C3%B6gl%C3%A4sning.pdf
https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/021-Lasa-o-beratta/del_01/1.%20H%C3%B6gl%C3%A4sning.pdf
https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/021-Lasa-o-beratta/del_01/1.%20H%C3%B6gl%C3%A4sning.pdf
https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/021-Lasa-o-beratta/del_01/1.%20H%C3%B6gl%C3%A4sning.pdf
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3868
https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-utbildning-1.126411
https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-utbildning-1.126411
http://oph.fi/utbildning_och_examina/forskoleundervisning
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

41 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 
Frågeschema 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Vilken årskurs arbetar du i? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur länge har du arbetat som klasslärare? 

 

Nyckelfrågor 

 

4. Använder du högläsning i din undervisning? Hur gör du det? 

5. Om svaret är ja; Hur länge läser du för klassen och hur ofta? 

6. Varför vill ni ha högläsning för klassen? 

7. Hur väljer du högläsningstexterna till klassen?  

8. Är texterna kopplade till läroplanen? 

9. Vad har du för mål med högläsningen?  

10. Vad tycker du eleverna får ut av högläsning eller samtal om text? 

 

Avslutande fråga 

 

11. Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 2 
 

Observation av eleverna i klass  

 

Datum och tid____________________________ Årskurs eleverna går i:___________ 

 

Hur engagerade är eleverna i diskussionen under och efter högläsningen?  

 

 

 

 

 

 

 

På vilket sätt engagerar de sig?  

 

 

 

 

 

 

Utövar eleverna annan aktivitet under tiden läraren högläser? Exempel ritar, leker med andra 

saker osv.  

 

 

 

 

 

Vilken metod använder läraren sig av?  

 

 

 

 

 


