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Sammandrag: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare använder 

högläsningen i undervisningen och om de har några didaktiska strategier. Frågorna som 

ställts är: Vad finns det för didaktiska perspektiv i högläsningen? Vad finns det för syfte 

bakom val av bok och är eleverna medvetna om det? samt Vilken syn har eleverna på 

högläsningen? För att ta reda på detta har vi gjort kvalitativa intervjuer med fyra lärare 

och deras respektive elever har svarat på en kvantitativ frågeenkät. Resultatet visar att 

lärarna både har liknande didaktiska perspektiv och liknande syfte med sin högläsning. 

Lärarna varierar de didaktiska verktygen från bok till bok och även deras syfte av val av 

bok varierar. Majoriteten av eleverna i undersökningen både uppfattar och kan diskutera 

kring bokens och högläsningens syfte. Det visade sig även att eleverna generellt 

uppskattar högläsning. 

 

Nyckelord: högläsning, skönlitteratur, didaktik, undervisning, klassrum, mellanstadium, 

grundskola, sensmoral.  
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1. Inledning 

Vi har goda minnen från våra respektive barndomar då våra föräldrar och lärare i grundskolan 

läste högt ur skönlitterära böcker för oss. Det var lugna, mysiga, spännande och roliga stunder 

då vi bara kunde koppla av och leva oss in i en annan värld eller en annan tid. Det är fina minnen 

som har etsat sig fast i våra minnen trots att vi varken diskuterade böckerna eller arbetade med 

dem på något sätt. 

 

Struktureringen på undervisningen har förändrats mycket sedan vi gick i grundskolan och även 

läroplanen har skrivits om ett par gånger. Idag har skönlitteratur en central plats i läroplanen 

och flätas samman med undervisningen på många olika sätt. Lindö (2002) skriver att:  

 

Kursplanen i svenska lyfter fram litteraturläsningens betydelse ur många aspekter: för 

att förstå världen och sig själv, uppleva nya världar, få kunskap om människor i olika 

tider och kulturer, få svar på de stora livsfrågorna, få ta del av vårt litterära kulturarv 

och för att utveckla språkbehandling och språkriktighet (s. 177). 

 

Lindö (2002, s. 177) menar att lärare tolkar kursplanen olika beroende på vilken syn de har på 

ämnet och det bidrar till att lärare även har olika förhållningssätt till skönlitteraturen. Ett sätt att 

arbeta med skönlitteratur är högläsning. Forskning pekar på att det finns stora fördelar med 

högläsning och det är något som förmodligen alla lärare också är medvetna om (Bergöö, 2016, 

s. 25). Hur skönlitteratur och högläsning används i undervisning idag varierar stort i landets 

skolor, något vi märkt i de skolor vi har haft kontakt med. Det kan röra sig om allt från 

klassdiskussioner och reflektioner till individuella bokrecensioner. Våra grundskollärare 

använde sig aldrig av den potential som finns i högläsningen, men trots det har skönlitteratur 

och högläsning från vår uppväxt betytt mycket för oss. Detta är anledningen till att vi vill 

undersöka hur lärare i dagens skola använder sig av den. 

1.1 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare i mellanstadiet använder högläsning 

av skönlitteratur i undervisningen och om de har några didaktiska strategier när de använder sig 

av högläsning. Vi vill även undersöka om eleverna uppfattar lärarens underliggande syfte med 

denna högläsning. Slutligen vill vi belysa frågan om hur elever idag ser på högläsning som en 

del av undervisningen. 
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1.2 Frågeställningar 

Vi vill via dessa tre frågeställningar få insikt i hur högläsning av skönlitteratur används i 

undervisningen i fyra klasser i mellanstadiet:  

 

• Vad finns det för didaktiska perspektiv i högläsningen? 

• Vad finns det för syfte bakom val av bok och är eleverna medvetna om det? 

• Vilken syn har eleverna på högläsningen? 

1.3 Definition av begrepp 

För att ge en bättre förståelse av innehållet i examensarbetet förklaras nedan några begrepp som 

används genomgående i texten. 

1.3.1 Skönlitteratur 

Enligt Nationalencyklopedin är skönlitteratur "litteratur som är skriven med konstnärliga 

ambitioner och (normalt) inte enbart är avsedd att ge en faktabetonad verklighetsbeskrivning" 

(Skönlitteratur, u.å.). Vidare står det att skönlitteratur sedan 1800-talet är en vanlig benämning 

på dramatik, poesi, fiktion och essäkonst. Motsatsen till skönlitteratur är facklitteratur. I detta 

arbete benämner vi även skönlitteratur som litteratur. 

1.3.2 Högläsning 

Högläsning betyder enligt Nationalencyklopedin "att läsa en text högt för åhörare" (Högläsning, 

u.å.). Högläsning för elever innebär att läsningen hålls ihop och avslutas vid samma tidpunkt 

för alla (Jönsson, 2007, s. 10). I arbetet tas högläsning upp flera gånger, detta kan handla om 

framför allt lärares men även elevers högläsning vilket preciseras i texten.  

1.3.3 Klassuppsättning 

Klassuppsättning är en större uppsättning av en och samma skönlitterära bok som skolan 

förfogar över och som kan användas när alla elever i en klass ska läsa och arbeta med samma 

bok. 

1.3.4 Bänkbok 

Med bänkbok menar vi de böcker som elever förvarar i sina bänkar eller lådor, och som de kan 

läsa tyst när tillfälle ges, till exempel när en elev blir färdig med sin uppgift eller för att vänja 

eleverna att läsa tyst individuellt en stund om dagen. Bänkböckerna väljer eleverna oftast själva 

och lånar på exempelvis skolbiblioteket men det kan även vara en klassuppsättning. 
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2. Teori 

Vi har valt att använda oss av Lev Vygotskijs sociokulturella inlärningsperspektiv i vårt arbete 

för att det passar in på den didaktik vi undersöker. Nedan förklarar vi Vygotskijs grundläggande 

teorier. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskijs forskningsarbete i hans mest kända bok Tänkande och språk, först publicerad 1934, 

har haft en central roll i dagens pedagogik och psykologins utveckling. I denna forskning tar 

Vygotskij bland annat upp hur elever uppfattar ord och begrepp i två olika kategorier: 

vardagliga ord som används i det dagliga livet och vetenskapliga ord som handlar mer om 

grammatiska begrepp och liknande. Dessa vetenskapliga termer bör eleven få hjälp med att lära 

sig av en vuxen (Vygotskij, 2001, s. 251–256). 

2.1.1 Zonen för den närmaste utvecklingen 

Vygotskij utvecklade en teori som han kallar Zonen för den närmaste utvecklingen (Zone of 

Proximal Development eller ZPD). Tanken bakom denna teori är att det finns två nivåer i barns 

utveckling. I den första nivån visas lösningar av uppgifter som barnet självständigt klarar av. I 

den andra nivån behöver barnet vägledning och hjälp för att klara uppgiften, det vill säga 

tillsammans med en vuxen. Med detta menar Vygotskij att undervisning bör vara orienterad 

mot att tänka komplext och utmanande, inte att arbeta med sådant som barnet redan behärskar 

(Bråten, 1998, s. 43). 

2.1.2 Språket 

Enligt Vygotskij är språkets viktigaste funktion kommunikation. Symboliskt tänkande och 

handlande hör till det mest karakteristiska dragen bland människor. Språkliga handlingar görs 

med ord och är sättet vi kommunicerar med, vilket innebär att kommunikation är språkets 

huvudfunktion. För att dela våra tankar och förstå andras tankar bör vi sätta ord till dem, på så 

sätt tränar och utvecklar vi vårt tänkande genom att kommunicera med andra via vårt språk. Via 

språket förs idéer, tankar och kunskap vidare och detta styrker att språket är en av de viktigaste 

verktyg vi har (Bråten, 1998, s. 82–83). En central tanke i Vygotskijs teorier är att språk och 

tänkande är oskiljaktiga. Vygotskij hävdar att språket är mycket viktigt för att det utvecklar 

begrepp som krävs för att barns intellektuella processer ska kunna utvecklas (Bråten, 1998, s. 

84). 

2.1.3 Estetikens roll i undervisningen 

Vygotskij hävdar att konst och litteratur har en mycket central plats i skolans utbildningsform 

men barns förmåga till konstnärligt skapande bör inte överskattas. Man bör knyta den estetiska 

delen till barnens egna språk och intressen så att de ser en innebörd i det de skapar (Vygotskij, 

1995, s. 100). Han skriver även att skolan bör ge eleverna specifik teknikträning med inriktning 
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till konstarternas formspråk samt tillägna tid till att ge eleverna möjlighet till kreativt skapande. 

De ska vidare få möjligheter till upplevelser och tolkningar av konstnärliga verk och litteratur 

(Vygotskij, 1971, s. 254). Tolkningen ska där vara en samhällelig analys av hur verket påverkar 

oss i dagliga livet. Undervisningen bör även innefatta en estetisk analys där moraliteten inte 

väger in (Lindqvist & Magnusson, 1999, s. 189). Vygotskij lägger tyngd på att skapandets 

utveckling är mycket viktigt hos barn: 

 

Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin; att orientera 

sig i framtidens värld och skapa ett beteende som grundar sig på denna framtid och utgår 

ifrån den är den allra viktigaste funktionen hos fantasin. Och i den mån som det 

pedagogiska arbetets viktigaste uppgift är att styra skolbarnets beteende så att barnet 

förbereder sig för denna framtid, är utveckling och övning av barnets fantasi en av de 

viktigaste krafterna i processen att förverkliga detta mål. (Vygotskij, 1995, s. 100) 

 

På detta vis ser vi att fantasin är en viktig funktion i undervisningen för att stödja barnen i sin 

utveckling och i sitt lärande. 
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3. Bakgrund  

I detta avsnitt diskuteras skolans styrdokument och hur skönlitteratur kan användas i 

undervisningen. Vidare beskrivs vad som framkommer i didaktisk facklitteratur om högläsning 

och valet av högläsningsbok i klassrummet. Slutligen diskuteras vikten av att samtala om 

böcker i klassrummet. 

3.1 Styrdokument 

Kursplanen för svenska slår fast vid att språket är ett "redskap för att tänka, kommunicera och 

lära" (Skolverket, 2016, s. 247). I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i svenska 

(2017, s. 5) står det att vi utvecklar vårt språk i samspel med andra. Vidare menar de att språket 

spelar en stor roll när vi skapar våra identiteter, för att vi ska förstå oss själva och andra samt 

för att vi ska kunna höra till en gemenskap. 

 

Litteraturen har en stark roll i kursplanen. I kursplanens syfte står det att eleverna ska "möta 

samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen" (Skolverket, 

2016, s. 259). Eleverna ska även få möta olika typer av texter såsom skönlitteratur, sagor, poesi 

och fabler. På så sätt får eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, sin identitet och sin 

uppfattning om världen runt omkring (Skolverket, 2016, s. 247). 

 

Kursplanens centrala innehåll är indelat i fem kunskapsområden. Ett av dessa områden är Läsa 

och skriva där det bland annat beskrivs att eleverna i årskurserna 4–6 ska få lära sig strategier 

för att tolka budskap i texterna, både de uttalade och de outtalade. Det beskrivs även hur 

eleverna ska studera och själva skriva berättande texter med parallellhandling, tillbakablickar, 

dialoger samt person- och miljöbeskrivningar (Skolverket, 2017, s. 10–11).  

 

Lyssnandet nämns endast i årskurserna 1–3 under området Tala, lyssna och samtala. Det är 

dock underförstått att lyssnandet är en självklar del i undervisningen även för de äldre 

årskurserna (Skolverket, 2017, s. 12).  

 

Under Berättande texter och sakprosatexter poängteras att eleverna ska få möta många olika 

slags texter, både berättande och poetiska. I årskurserna 4–6 ska eleverna få möta texter skrivna 

för barn och unga och som belyser livs- och identitetsfrågor, detta för att deras erfarenhetsvärld 

ska vidgas. Texterna ska variera från olika tidsepoker och från olika delar av världen. Även i 

detta kunskapsområde ska eleverna studera texters språkliga drag och uppbyggnad samt 

parallellhandling, tillbakablickar, dialoger samt person- och miljöbeskrivningar. Eleverna ska 

dessutom få läsa om en del av de barn- och ungdomsförfattare som skrivit de texter eleverna 

kommer i kontakt med. Anledningen till det är för att eleverna ska få en förståelse till texten 

och få bra förutsättningar till att utveckla ett granskande förhållningssätt (Skolverket, 2017, s. 

14–15). 
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3.2 Skönlitteratur i skolan 

Frågan om varför elever ska läsa skönlitteratur i skolan kan, enligt Molloy (2008, s. 333), 

upplevas som proaktiv då det inte finns något självklart svar. Ett skäl till att läsa skönlitteratur 

i skolan är att lyfta upp moralfrågor, ett annat är att utveckla elevernas språk. Ytterligare ett 

skäl är att eleverna ska få kännedom om sitt eget jag och om världen runt om oss. Molloy (2008) 

skriver dock att det är lika viktigt att samtala om en bok som att läsa den och därför borde frågan 

om varför elever ska läsa litteratur i skolan, enligt henne, vidgas till "Varför ska vi läsa och 

samtala om viktiga frågor i skolan?" (s. 334).  

 

Även Robert Probst (1995; refererad i Jönsson, 2016, s. 103) menar att skönlitteratur ger läsaren 

kunskap om sig själv och om andra. Vidare menar Probst att läsaren dessutom får kunskaper 

om texter, olika sammanhang samt andras liv. Molloy (2008, s. 334) såväl som Probst (1995; 

refererad i Jönsson, 2016, s. 103) skriver att samtalet om boken är betydelsefull och att de olika 

sätt eleverna läser boken på blir en tillgång i diskussionen. Detta leder till att eleverna utvecklar 

sin kunskap om texten och samtidigt får nya perspektiv på sina medmänniskor.  

 

Ytterligare en dimension av vilka kunskaper läsning av skönlitteratur för med sig är utveckling 

av skriftspråket. Karen Gallas (1999; refererad i Bergöö, 2016, s. 25) menar att läsning av 

skönlitteratur är viktigt för barnens skrivutveckling: "[l]äsning av skönlitteratur är, menar 

Gallas, en viktig del av barns skriftspråkliga liv. Här handlar det om att gå in i texten, ta med 

sig sitt eget liv och få ihop liv och text i ett nytt sätt att förstå världen." (Bergöö, 2016, s. 25). 

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006, s. 147) menar dessutom att det är viktigt att alla 

barn som bor i Sverige ska få ta del av den svenska barnlitteraturen som är en kulturskatt.  

 

Molloys (2008), Probsts (Refererad i Jönsson, 2016), och Gallas (1999: Refererad i Bergöö, 

2016) syn på skönlitteratur i undervisningen går att sammanfatta med följande ord;  

 

Med hjälp av litteratur lär sig elever att utforska både sina egna och mänsklighetens 

möjligheter. Litteraturen hjälper dem att finna sig själva, föreställa sig andra, värdesätta 

skillnader och söka efter rättvisa. Det blir ett sammanhang och eftersträvar klarsyn. De 

blir de litterära tänkare vi behöver för att skapa morgondagens förutsättningar. (Langer, 

2005, s. 13) 

 

Dessa ord visar vikten av litteratur i undervisningen då eleverna kan få insikt i sig själv och 

världen omkring dem då litteraturen har ett eget perspektiv som delas med läsaren. 

3.3 Att välja högläsningsbok 

Ska eleverna redan i skolan få möjlighet att bygga upp ett läsintresse finns det enligt Molloy 

(2008, s. 334) en svårighet med det didaktiska valet om eleverna ska få välja bok själva eller 

om läraren ska välja en och samma bok för alla elever. En stor skillnad mellan elevernas 

bänkbok och lärarens högläsningsbok är att eleverna oftast själva väljer sin bänkbok. Att hitta 
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en bok som intresserar alla klassens elever kan vara svårt. Molloy (ibid.) ställer sig frågan om 

hur undervisningen ska organiseras så att eleverna blir lika intresserade och engagerade av den 

gemensamma boken som om de hade valt den själva. Hon, liksom många lärare, tror nämligen 

att det finns stora fördelar med en gemensam bok. Med en gemensam bok "kan tillfällen till 

litteratursamtal skapas, eftersom inte bara åsikter får komma till tals, utan framförallt olika 

åsikter får brytas mot varandra" (Molloy, 2008, s. 334). Dominković et al. (2006, s. 147) pekar 

på att gemensamma läsupplevelser är särskilt viktiga när eleverna har olika kulturella 

bakgrunder. De menar att dessa läsupplevelser blir viktiga för att de ska få samma referensramar 

(Dominković et al., 2006, s. 147). 

 

Molloy (2008, s. 88) menar att en begränsning till val av bok är de klassuppsättningar skolan 

har tillgång till. Om tanken är att alla elever ska följa med i samma bok som läraren läser högt 

ur kan detta vara en nackdel. Ett annat hinder med klassuppsättningar kan vara att dessa böcker 

ofta används år efter år utan att reflekteras över.  

 

Det är viktigt att ta hänsyn till kvaliteten på en högläsningsbok. Det bästa valet är, enligt Lane 

och Wright (2007, s. 669), en bok som är välskriven och som har karaktärer och en handling 

som engagerar eleverna och som ger läraren möjligheten till en uttrycksfull läsning. Även 

Hasselbaum (2006, s. 6) beskriver vad som gör en bok till en bra högläsningsbok. För det första 

menar hon att det måste vara, enligt henne, ett bra språk i boken men att det går bra om det står 

en del slangord och ’fula ord’ för att dagens samhälle ska kunna skildras korrekt. För det andra 

behöver det vara lätt att komma in i bokens handling och boken ska inte ha för långa kapitel. 

För det tredje bör dialogerna i boken vara korta och inte allt för många. Slutligen får det gärna 

vara en bok som eleverna vanligtvis inte själva hittar, kanske på grund av en till intetsägande 

framsida eller baksidestext. Hasselbaum anser dessutom att högläsningsboken gärna bör vara 

något svårare än de böcker eleverna själva klarar av att läsa (ibid.). Enligt Vygotskijs teori om 

Proximala utvecklingszonen passar det även in att välja mer utmanande böcker för att eleverna 

ska komma in i andra nivån av utveckling. Detta betyder att eleverna inte bör läsa texter som är 

för lätta för dem eftersom att det krävs utmaning och stöd från vuxna för att maximera lärandet 

(Bråten, 1998, s. 43). 

 

Forskare beskriver läsande av skönlitteratur i olika åldrar som "ett identitetsbygge, en 

psykologisk socialisation och grund för en delaktighet i en kulturell tolkningsgemenskap" 

(Skolutveckling, 2007, s. 36), något som kan vara bra att ha i åtanke vid val av bok. Appleyard 

(1994, s. 14–15) skriver om läsare i olika stadier: The reader as player, The reader as hero and 

heroine, The reader as thinker, The reader as interpreter samt The pragmatic reader. Från att 

ha sett läsningen som en lek (The reader as player) börjar barn i tidig skolålder identifiera sig 

med bokens hjälte eller hjältinna (The reader as hero and heroine). Därefter, i tonåren, börjar 

läsarna ifrågasätta det som de läser (The reader as thinker) och slutligen blir de vuxna läsarna 

pragmatiska läsare (The pragmatic reader). I och med att läsaren börjar bli en tänkande och 

ifrågasättande läsare skapas möjligheten att förstå sig på bokens handling i större utsträckning 

samt att skapa egna historier med en djupare handling. De får på så sätt två olika syner på 

läsning; informationshämtning och inlevelse (Appleyard, 1994, s. 64–69, 78). 
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Molloy (2008, s. 89) hävdar att en av svensklärarnas arbetsuppgifter är att läsa och bli väl insatta 

i ungdomslitteratur. Hon jämför svensklärare med estetiska lärare. Estetiska lärare utövar ofta 

sina ämnen på fritiden vilken alltför sällan svensklärare gör och det märker eleverna. Vidare 

menar Molloy (ibid.) att en svensklärare som läser mycket ungdomslitteratur både får lättare att 

samtala med sina elever om litteratur och får lättare att hitta passande böcker. 

3.4 Högläsning i klassrummet 

I detta avsnitt diskuteras högläsning som en social praktik, för- och nackdelar med högläsning, 

läsarens ansvar samt högläsningsmetoder. 

3.4.1 En social praktik  

Jönsson (2016, s. 92–93) beskriver läsning som en social praktik med två olika perspektiv. Båda 

dessa perspektiv av läsningens sociala praktik är, enligt Jönsson (ibid.), beroende av varandra 

och ger varandra energi.  

 

Det ena perspektivet handlar om att läsning av olika slags texter i klassrummet oftast sker 

tillsammans, till exempel genom högläsning. Vid högläsning sker bearbetningen av 

textinnehållet tillsammans både under och efter läsningen, och på så sätt skapas en mening av 

det som lästs vilket gör högläsningen till en social aktivitet. Genom att läsa och behandla texter 

tillsammans stödjer eleverna dessutom varandra i sitt arbete i att förstå vad de läst (Jönsson, 

2016, s. 93). Den formativa bedömningsformen som den svenska läroplanen är grundad på 

stödjer detta perspektiv då formativ bedömning styrker både för- och efterarbete. Detta kan ses 

i Skolverkets Kunskapsbedömning i skolan: "Den informella bedömningen sker snarare i 

samband med olika klassrumsaktiviteter då läraren observerar och ställer frågor till eleven mitt 

i arbetet med en undervisningsuppgift." (Skolverket, 2011, s. 10). Handlingar och aktiviteter 

ska även bedömas genom direkt och konkret återkoppling efter varje aktivitet enligt Skolverket 

(2011, s. 8).  

 

Det andra perspektivet handlar om bokens innehåll och att få en uppfattning och förståelse om 

världen runt omkring. Innehållet syftar till det sociala livet, samhället och demokratifrågor. I 

detta perspektiv är Critical literacy viktig och det är innehållsfrågan som står i fokus. Vanligtvis 

i skolan är det viktigaste att elever läser och skriver men i detta perspektiv är den didaktiska 

frågan vad också viktig. När eleverna får läsa kritiskt får de lära sig att tolka rösten bakom 

texten men även rösten som inte hörs, samt fundera på vilka perspektiv som lyfts fram i texten 

(Jönsson, 2016, s.105–107). 

3.4.2 Fördelar med högläsning 

Chambers (2011, s. 64) påstår att högläsning är nödvändig för att barn ska kunna fortsätta läsa 

på egen hand. En vanlig missuppfattning är att det räcker att läsa högt för de små barnen men 

enligt Chambers är högläsningen viktig under hela skoltiden eftersom högläsningen har ett så 

pass stort värde för läsinlärningen och läsutvecklingen som är en mycket utsträckt process. 
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Högläsning gynnar även språkutvecklingen och eleverna utvecklar såväl sitt ordförråd som 

lyssningsförmåga, något som såväl Svensson (2009, s. 143) som Lane och Wright (2007, s. 

673–674) poängterar. Svensson (2009, s. 143) anser dessutom att högläsning ger eleverna en 

uppfattning om hur berättelser är uppbyggda vilket är extra viktigt för små barn som ska lära 

sig att läsa. Ytterligare en fördel som Jönsson (2007, s.10) tar upp är att vid högläsning kan 

texten vara svårare och mer komplex än vad eleverna skulle kunna läsa på egen hand eftersom 

alla oklarheter kan tas upp under eller efter lässtunden.  

 

Hasselbaum (2006, s. 7) menar att fantasin stimuleras av högläsning vilket gör att eleverna 

skapar inre bilder. Hon anser också att ett intresse för böcker ofta skapas hos eleverna samtidigt 

som de får öva på sin koncentrationsförmåga under högläsningen. Jönsson (2007, s. 61–63) och 

Lane och Wrigh (2007, s. 663–664) poängterar också de sociala och emotionella fördelarna 

med högläsning som kan leda till att barnen får en positiv inställning till litteratur och läsning, 

och att det i sin tur kan motivera dem till att läsa på egen hand. 

 

Svensson (2009, s. 146), Jönsson (2007, s. 10) och Hasselbaum (2006, s. 7) nämner alla att 

högläsning där eleverna tillsammans får ta del av andras upplevelser och erfarenheter kan skapa 

en känsla av gemenskap vilket i sin tur kan leda till att gruppens sammanhållning ökar. Vidare 

menar Hasselbaum (2006, s. 7) att den gemensamma läsupplevelsen kan resultera i förståelse 

och empati för varandra. Ytterligare en aspekt av högläsning som Dominković et al. (2006, s. 

154) tar upp är att det är ett sätt skapa gemenskap och en tillhörighet mellan olika generationer 

och kulturer. 

3.4.3 Nackdelar med högläsning  

I litteraturen står det minimalt om negativa effekter av högläsning men det beskrivs att det kan 

vara svårt att få dem som lyssnar att hålla sig koncentrerade och få alla att vara intresserade av 

det som läses. Läser man med liten inlevelse, dvs. med ett uttal som liknar skriftspråket, kan en 

del dessutom tycka det är tråkigt att lyssna till (Svensson, 2009, s. 150). Dominković et al. 

(2006, s. 140) skriver dessutom att vissa forskare signalerar att det kan uppstå en övertro på 

högläsningen som ett verktyg för att lösa alla slags problem. Vidare menar forskarna att mycket 

högläsning under skoldagen kan hindra lärarna att implementera andra arbetssätt som ger 

eleverna goda förutsättningar för att bli bra läsare.  

 

Meyer, Wardrop, Linn och Hastings (1993, s 86, 142–160) såg tendenser av att det blev mindre 

tid över för interaktion mellan lärare och elever när läraren ofta läser högt för eleverna. De såg 

dessutom att eleverna fick mindre tid till att läsa tyst för sig själva jämfört med klassrum där 

läraren inte högläste så mycket. Meyer et al. (ibid.) menar att med en snabb översikt på dessa 

studier visar att högläsning inte behöver vara speciellt fördelaktigt för eleverna. 

3.4.4 Läsarens ansvar 

Vid högläsning ligger det största ansvaret hos personen som läser. Det är den som läser som 

behöver fånga upp och hålla kvar lyssnarens uppmärksamhet medan lyssnaren kan koppla av 

utan att känna någon press på att behöva lyckas med någonting. Samtidigt förbereds lyssnaren 
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på den svårare uppgiften: att någon gång själv läsa en text (Chambers, 2011, s. 65). Vid 

högläsning har den som läser dessutom en stor påverkan på dem som lyssnar i såväl som hur 

boken tolkas som hur intresserade och koncentrerade lyssnarna är. Läsa högt går att göra på 

olika sätt och kan varieras beroende på vilket syfte man har med läsningen. Det går att läsa 

ordagrant ur en bok eller på ett mer berättande sätt och det går att läsa med en och samma 

röstmelodi eller med en inlevelsefull röst. Alla sätt har sina fördelar och den som ska högläsa 

får anpassa sin läsning efter sina lyssnare. Att läsa högt på ett berättande sätt och med inlevelse 

kan hjälpa elever, framför allt de yngsta, att hålla uppe koncentrationen. Att läsa boken som 

den är utan någon större inlevelse ger lyssnarna kännedom över författarens språk i boken, både 

vad gäller ord och uttryckssätt (Svensson, 2009, s, 150–151).  

3.4.5 Högläsningsmetoder 

Den vanligaste metoden vid högläsning är att läraren är den som läser högt för eleverna men 

det finns även andra metoder. En metod är en så kallad stafettläsning vilket innebär att läraren 

läser första stycket och sedan får vem som helst i klassen fortsätta att läsa högt minst en mening 

eller högst en halv sida. Alla följer med i texten som de har framför sig och därför gör det inget 

om någon läser fel. Det som kan fallera i denna övning är om eleverna inte engagerar sig och 

ingen vill läsa (Molloy, 2008, s. 91). En annan metod är att läraren endast läser början av en 

bok för att hjälpa eleverna komma in i handlingen genom att lära känna karaktärerna och miljön, 

och att på så sätt få dem nyfikna och sugna på att läsa klart boken själva. Med denna metod får 

klassen dessutom en gemensam textupplevelse de kan samtala om (Dominković et al., 2006, s. 

147–148).  

3.5 Att samtala om litteratur  

Enligt Svensson (2009, s. 151) blir effekten av språkutvecklingen betydligt större om man 

diskuterar högläsningsboken jämfört med om den inte diskuteras alls. När eleverna får diskutera 

bokens innehåll relaterar de nämligen till sina egna erfarenheter och läsupplevelsen blir 

personlig. Även Myndigheten för Skolutveckling (2007, s. 29) poängterar vikten av att samtala 

om böcker. De skriver att det viktigaste stödet elever kan få för att utveckla sitt läsande och 

skrivande är just att samtala om böcker. Läsa gör man främst för att uppleva och lära sig något, 

och genom att diskutera med andra så förstärks och fördjupas läsupplevelsen. Det finns flera 

olika läsförståelsemodeller som kan användas för att samtala kring texter och nedan beskrivs 

några av dem.  

3.5.1 Boksamtal 

En metod att samtala om litteratur på är boksamtal som Chambers (2011) är en stor förespråkare 

av. I ett boksamtal söker man inte efter bestämda svar på särskilda frågor utan det är ett 

gemensamt reflekterande som kan "ge form åt de tankar och känslor som väckts av boken och 

av den tolkning (de tolkningarna) vi tillsammans skapar ur texten" (Chambers, 2011, s. 141). 

Enligt Chambers är det viktigt att i ett boksamtal inte använda det hämmande ordet varför. 

Istället kan man använda frasen jag undrar (på engelska tell me) som uppmuntrar till ett mer 
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nyanserat svar (Chambers, 2011, s. 179–180). Lärarens roll i ett boksamtal är att vara 

ordförande och inte vara den som sitter inne på alla rätta svar. Svaren är det läsaren som har 

och dessa kan variera från lärare till läsare (Chambers, 2011, s. 185). 

 

Enligt Chambers (2011, s. 229–232) finns det tre olika frågor som tillämpas i ett boksamtal. 

Den första typen av frågor är grundfrågor som handlar om vad läsaren gillade eller ogillade i 

texten samt om frågetecken och mönster. Den andra typen är de allmänna frågorna som hjälper 

läsaren med förståelsen av texten och som ger nya uppslag, upplysningar och uppfattningar. 

Den sista typen av frågor är specialfrågor som ska hjälpa läsaren att hitta bokens speciella 

särdrag i fråga om språk, form och innehåll. 

 

Molloy (2008, s.79) menar att eftersom att Chambers boksamtal utgår från små grupper där 

samtalen får ta tid blir det lätt problematiskt i normalstora klasser, där både lektionstid och 

resurser saknas. Ett annat problem enligt Molloy (ibid.) är att samtalsmetodiken inte alltid 

problematiserar vad barnen talar om. Anledningen är att Chambers samtalsmodell inte tillåter 

ordet varför och då blir det svårt att komma fram till elevens ståndpunkt bakom sitt påstående 

när eleven svarar på frågorna under boksamtalet (Molloy, 2008, s.78–79).  

3.5.2 Andra forskningsbaserade läsförståelsemodeller 

Reciprocal Teaching (RT) är en modell som forskarna Palincsar och Brown tagit fram och som 

består av fyra strategier som ökar läsförståelsen: att förutspå, att ställa frågor, att lösa oklarheter 

samt att sammanfatta. Tanken med strategierna är att undervisningen ska ge ömsesidigt lärande 

och genom att samtala om texter skapas mening och förståelse. Till att börja med är det läraren 

som vägleder eleverna med hjälp av olika övningar men desto mer förtrogna eleverna blir med 

användningen av strategierna desto mer ansvar läggs på eleverna. Målet är att eleverna ska 

kunna använda strategierna i sin egen självständiga läsning (Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 

2014, s. 11). 

 

Transactional Strategies Instruction (TSI) är baserad på Pressleys och Wharton-McDonalds 

forskning. TSI är en strategiundervisning som bygger på samma strategier som RT. De två 

principer som TSI bygger på är "utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av det 

meningsskapande som sker mellan lärare och elever runt texten" (Gonzalez et al., 2014, s. 11), 

därav ordet Transactional. Även vikten av att tänka högt för att synliggöra strategierna 

poängteras i TSI samt att man bör använda grafiska modeller för insamling och sortering av 

textinnehållet.  

 

Questioning the author (QtA) är utarbetad av Beck och McKeown och är en modell för 

strukturerade samtal om texter. Modellen går ut på att läsaren ska ställa frågor för att ifrågasätta 

författaren och textens auktoritet, detta för att bli medveten om att textförfattaren påverkar såväl 

textinnehåll som läslighet. Det är läraren som leder textsamtal med QtA-modellen genom att 

uppmuntra eleverna att ställa frågor samt ge förslag på förbättringar av texten (Gonzalez, et al., 

2014, s. 12). 
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Handledningen och lektionsplaneringarna En läsande klass av Gonzalez, Hugander, Jonsson, 

Pettersson, Trapp och Widmark (2014) är baserad på ett femårigt långt projekt med samma 

namn och som syftade till att öka läsförmågan hos barn och ungdomar. Projektet startade med 

initiativ från barnboksförfattaren och läraren Martin Widmark, och fem legitimerade och 

yrkesverksamma lärare skrev lektionsplaneringarna i handledningen. Lektionsplaneringarna 

bygger på samma grundstrategier som de som används i RT och TSI: "att förutspå och ställa 

hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter, att sammanfatta" (Gonzalez, et al., 2014, s. 

11). Ytterligare en strategi används: att skapa inre bilder. De använder sig även av QtA:s 

grundidé att uppmärksamma texternas författare. Läsförståelsestrategierna i En läsande klass 

är personifierade i de så kallade ’läsfixarna’: spågumman, detektiven, reportern, konstnären 

och stjärnläsaren (Gonzalez et al., 2014, s. 9, 11, 13–15). 

 

En läsande klass har fått kritik från flera håll. Bland annat har läsförståelseforskaren Barbro 

Westlund sagt att hennes forskning har förenklats och att lärarhandledningen ger en isolerad 

färdighetsträning istället för en djupare läsförståelse (Larsson, 2014). Forskarna Jan Nilsson 

och Ulla Damner (2014) skriver att projektet saknar vetenskaplig förankring och kritiserar 

avsaknaden av referenser i handledningen till alla de titlar som finns i referensförteckningen. 
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4. Tidigare forskning  

Det finns en mängd forskning om högläsning, berättande och skönlitteratur i undervisningen. 

Nedan är några sammanfattade och refererade i helhet: 

 

Jönsson (2007) har undersökt läsning som en social process där en klass gemensamma 

litteraturarbete under fyra år studerats. Jönsson har i egenskap som både klasslärare och forskare 

följt en klass från förskoleklass till årskurs 3 och har bland annat studerat högläsning, boksamtal 

och enskild läsning i klassen. Avhandlingen har flera syften varav ett är att få kunskap om de 

möjligheter och begränsningar i några av litteraturarbetets pedagogiska redskap. Ett annat syfte 

är att studera elevers förutsättningar att bygga föreställningsvärldar under sitt läsarbete. 

Jönssons utgångspunkt är att gemensam läsning har flera fördelar, bland annat att den kan skapa 

en känsla av gemenskap och texten kan vara längre och mer komplex än om eleverna läser den 

på egen hand. Studien visar på att eleverna är aktiva lyssnare som skapar sig en förståelse under 

läsningen genom att bygga upp föreställningsvärldar. De bygger även föreställningsvärldar för 

att förstå och skapa en mening av vad de skriver och diskuterar om. 

 

Silverman, DiBara Crandell och Carlis (2013) har undersökt vilken effekt högläsning har för 

förskolebarns ordförråd med utvidgade aktiviteter. Med utvidgade aktiviteter menar de att nya 

eller svåra ord som dyker upp under högläsningen förstärks genom att man arbetar vidare med 

dem även under andra delar av dagen. Tre olika slags grupper jämfördes: en högläsningsgrupp, 

en högläsningsgrupp med utvidgade aktiviteter samt en kontrollgrupp med ordinarie arbetssätt. 

Studier gjordes i 26 amerikanska förskoleklasser med total 264 förskolebarn och 26 lärare. 

Samtliga lärare fick tydliga instruktioner och därefter samlades data in via två separata 

observationer per klass. För att jämföra klassrummen med varandra identifierade 

observatörerna definierade ord eller återgivna ord under ett antal förbestämda tidsperioder. 

Därefter analyserades observationsdatan för att fastställa om det fanns signifikanta skillnader 

mellan det olika grupperna. Slutsatsen av studien är att det finns fördelar med högläsning med 

utvidgade aktiviteter när det kommer till förbättring av ordförråd. Studien visar dock att det är 

de elever som redan har ett bra ordförråd som får mest nytta av dessa högläsningsaktiviteter. 

 

Clark och Andreasen (2014) har gjort en studie om sex elevers uppfattningar om lärarens 

högläsning. Eleverna går i årskurs 6 i en amerikansk skola. Tre lärare högläste vid olika tillfällen 

för eleverna och vid dessa tillfällen hade antingen eleverna var sitt exemplar av boken eller så 

visades boken i en dokumentkamera. De tre lärarna hade alla olika slags högläsningsstilar. 

Metoderna som användes i studien var blandad och det insamlade materialet var både kvalitativt 

och kvantitativt; intervjuer med elever respektive lärare, klassrumsobservationer samt översyn 

av lärobok och högläsningsböcker. Resultatet av studien visade att anledningen till varför 

eleverna uppskattar högläsning inte alltid var för den rena njutningen som lärarna ofta trodde. 

Det visade sig att elever med en positiv attityd till läsning uppskattade själva böckerna medan 

eleverna med sämre attityd till läsning istället uppskattade den avslappnade stämningen i 

klassrummet som högläsningen medför. Studien visade även att eleverna är inkonsekventa i 

deras engagemang i texten men att de är medvetna om fördelarna med högläsningen.  
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Dagarin, Skela och Kovač (2013) har undersökt användningen av berättelser i undervisningen 

i främmande språk (engelska) i Slovenien. Det var 50 lärare från 30 olika grundskolor som 

svarade på en frågeenkät om bland annat hur ofta de använder sig av berättelser, anledningen 

till varför och vilka tekniker de använder. Resultatet visar att de flesta lärarna i studien använder 

sig av berättelser i engelskundervisningen, generellt en till två gånger i månaden men en del 

lärare mindre frekvent än så. Vidare visar studien att lärarna använder sig av illustrationer, 

mimik och röstvariationer under berättelsen för att hjälpa eleverna att förstå. Lärarna använder 

sig också nästan alltid av olika slags uppföljningsaktiviteter för att antingen verifiera elevernas 

förståelse av berättelserna (diskussion) eller för att utveckla deras ordförråd och grammatiska 

kunskaper. Studien visar dessutom att elevernas språkförståelse utvecklas när ord och meningar 

kommer i formen av en historia. Dagarin, Skela och Kovač (2013) påpekar att högläsning 

skapar en delad social erfarenhet samt en avslappnad miljö. 

 

Under tre terminer gjorde Andersson (2014) en omfattande studie om att använda narration och 

estetik i undervisning. Lite över 900 elever och deras lärare i förskoleklass upp till årskurs 5 i 

flera skolor i en kommun i norra Sverige deltog i dessa fyra olika projekt. Data samlades in via 

intervjuer, klassrumsobservationer, elevtexter och bilder som sedan analyserades på flera olika 

sätt. Studien visar bland annat att narrativ text kan vara till hjälp för att skapa sammanhang och 

att ge förklaring och mening till elever. Vidare visar studien att konsten av berättandet kan 

hjälpa elever att finna sig själva och att med hjälp av multimodalitet kan de använda sig av sin 

omvärld och sina färdigheter för att skapa en egen mening i ett narrativ. Andersson (2014) 

skriver att narrativet har fått en större plats i samhället i takt med att användning av film, 

litteratur och på senare tid även dataspel ökat. Detta har medfört att elever lättare minns via 

narrativ. På så vis stödjer detta, enligt Andersson (2014), att lärare bör använda sig av narrativ 

på samma sätt som i sagans värld för att få ett verktyg till att skapa möjligheter till lärande. 

Studien visar att elevers litterära utveckling stärks vid användningen av varierande språkliga 

uttrycksformer vid inlärning. Studien visade även att elevers intresse ökar när ett skolämne bär 

en narrativ form och att elever då diskuterar och reflekterar mer än normalt över språket. 

 

Lane och Weight (2007) skrev en artikel om två motsägande forskningsresultat och jämförde 

dessa med varandra. Ett av forskningsresultaten som Meyer, Wardrop, Linn och Hastings 

(1993) kommit fram till visade att högläsningen tar tid av den individuella undervisningen, på 

så vis så belystes en eventuell negativ aspekt. Det andra forskningsresultatet var en uppsjö av 

forskning som visade de positiva aspekterna av högläsning. Lane och Weight (2007) ställde 

dessa två forskningsresultat mot varandra och bröt ner dem i beståndsdelar; från metoder av 

högläsning till specifik ordförståelse. Det Lane och Weight (2007) kom fram till var att 

högläsning är ett kraftfullt sätt att öka vokabulär, hörförståelse, syntaxutveckling och 

ordförståelse. På grund av detta är det enligt dem viktigt att maximera högläsningstillfällena. 

 

Graesser, Singer och Trabasso (1994) har sammanställt forskning kring narrativ textförståelse 

och analyserat den för att experimentera med narrativ text. De kom fram till att under 

högläsning av en historia finns det tre markanta drag som kan uppfattas hos lyssnaren. För det 

första skapas en förutfattad mening till berättelsens handling hos lyssnaren. För det andra 
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bygger lyssnaren därefter själv upp en strukturell bild av historien som består av tid, plats och 

kausalitet. Slutligen fyller lyssnaren själv i detaljer till varför handlingar, händelser och 

situationer behandlas i historien. Vidare beskriver Graesser et al. (1994) att narrativ text kräver 

mer av lyssnaren vilket leder till att lyssnaren blir mer engagerad och blir mer tränad i språket 

än vid undervisning som inte är narrativ. 

 

Med hjälp av tidigare forskning om bland annat högläsning av skönlitteratur har Nathanson 

(2006) undersökt hur undervisning och inlärning förbättras genom användning av narrativ. 

Resultatet har han sammanställt i artikeln Harnessing the Power of Story: Using Narrative 

Reading and Writing Across Content Areas. Denna artikel skrevs inte bara för att styrka tidigare 

strategier om användning av litteratur i språkklassrummen utan även för att styrka användandet 

av berättelser som verktyg i läsande och skrivande i olika skolämnen. Nathanson (2006) skriver 

att forskning tar upp att de lärare som har höga krav, begränsade resurser och fullt schema 

generellt inte har tagit in skönlitteratur eller högläsning i undervisningen. Enligt Nathanson 

(2006) är information berättad som en historia lättare att förstå då upprepandet av fraser och 

vokabulär i ett sammanhang gynnar minnet, på så sätt blir det lättare att minnas informationen 

då det är en handling som binder informationen på plats. Nathanson (2006) påstår även att 

historieberättande hjälper till att skapa förbindelser mellan ord och handling, det vill säga att 

koppla en kausalitet till en serie situationer eller beteenden. Detta kan ge en djupare förståelse 

än vid andra sätt att undervisa i ämnet. Nathansons (2006) slutsats är att högläsning borde 

användas mer i alla former av undervisning och inte bara i grundskolan utan även ute i samhället 

bland vuxna, då det hjälper alla. 
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5. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi hur material har samlats in till våra undersökningar samt vilka 

metoder vi använt oss av och hur vi har gått tillväga. Därefter tar vi upp frågan om 

tillförlitlighet, trovärdighet och de forskningsetiska övervägandena. 

5.1 Metodval 

Metoderna vi valde att använda oss av är en kvantitativ och en kvalitativ metod. Med denna 

grund valde vi även att använda oss av en vad Bryman (2011) kallar för "Kombination av 

kvantitativ och kvalitativ forskning" (s. 554). Bryman (2011, s. 549–551) beskriver nämligen 

att intresset att använda sig av kvantitativa metoder för att granska kvalitativa studier och vice 

versa är stor bland forskare inom området då de anser att trovärdigheten i resultaten ökar. På 

detta sätt kunde vi analysera resultatet av båda våra metoder i jämförelse med varandra, det vill 

säga att med en bredare kvantitativ enkät kunde vi jämföra och granska de svar vi fått i den 

kvalitativa intervjun. På samma vis kunde vi finna lärarnas underliggande tankar i valet av 

högläsningsbok i den kvalitativa studien uppfattades hos eleverna som deltar i den kvantitativa 

studien. På så sätt har vi haft en extra möjlighet till att analysera resultaten via "En dubbelriktad 

analys av kvantitativ och kvalitativ forskning" (Bryman, 2011, s. 549). 

 

Den kvalitativa intervjustudien började med direkta frågor för att få en kort 

bakgrundsinformation om lärarna samt om vad och när de högläser. Intervjufrågorna fortsatte 

med sonderingsfrågor och uppföljningsfrågor för att få informanterna att fördjupa sina svar. 

Frågorna i intervjun (Bilaga 4) var öppna där informanterna fick svara fritt (Bryman, 2011, s. 

422–423).  

 

Det finns flera orsaker till att vi valde semistrukturerade (kvalitativa) intervjuer istället för 

strukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 203, 206, 341). En orsak var att vi ville få omfattande 

svar från våra informanter så att fortsatt forskning eventuellt kan bedrivas utifrån de olika 

infallsvinklar vårt resultat har givit. En annan orsak var för att forskningsfrågan inte enbart 

skulle kunna besvaras med slutna frågor som strukturerade intervjuer kräver (Bryman, 2011, s. 

214). Det semistrukturerade begreppet stödjer nedskrivna frågor i ett frågeschema där frågorna 

är mer allmänt formulerade än vid strukturerade intervjuer. Detta ger även möjligheten för 

intervjuaren att ställa följdfrågor och få en ytterligare fördjupning av svaren (Bryman, 2011, s. 

206, 414). 

 

Den kvantitativa enkätstudien var konstruerad med preciserade frågor med flervalsalternativ. 

Enkäten (Bilaga 5) började med allmänna frågor om högläsningen i klassen, och de nästföljande 

frågorna formulerades för att få mer specifika svar till våra forskningsfrågor. På så sätt kunde 

vi analysera hur eleverna upplevde arbetet med högläsningsböckerna. Den sista frågan på 

enkäten var en tolkande fråga (Bilaga 5, fråga 7) som ställdes för att vi skulle kunna korrelera 

detta enkätsvar till lärarnas intervjusvar (Bilaga 4, fråga 6.2). Denna kvantitativa studie gjordes 

så att hela klassen skulle svara på frågor med flervalsalternativ där svaren sedan skulle 
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analyseras med det korrelerande svaret från intervjufrågan som tidigare ställts till läraren 

(Bryman, 2011, s. 423). På detta sätt hade vi en förväntan på att få en större insikt i elevernas 

eget lärande och förståelse i det eventuella underliggande syftet till högläsningen.  

5.2 Materialinsamling och kriterier för materialurval 

All data har samlats in genom intervjuer med lärare samt svar från elevenkäter. Intervjuerna har 

genomförts för att få svar på frågan "Vad finns det för didaktiska perspektiv i högläsningen?" 

samt delvis få svar på frågan "Vad finns det för syfte bakom val av bok och är eleverna 

medvetna om det?". Enkäten användes för att delvis får svar på den sistnämnda frågan samt 

frågan "Vilken syn har eleverna på högläsningen?"  

 

För att kunna fokusera på intervjuerna och uppmärksamma vad informanterna sade valde vi att 

spela in intervjuerna. Med en ljudinspelning hade vi dessutom möjligheten att fånga upp inte 

bara vad informanterna sa utan även på hur de sa det. Ljudinspelningarna transkriberades vilket 

innebär att informanternas ord tecknades ner ordagrant (Bryman, 2011, s. 428–430).    

 

Vi har valt att intervjua fyra lärare som arbetar på fyra separata skolor, i två olika kommuner i 

Sverige. En av skolorna är en lantortsskola med en klass i vardera årskurser, de övriga tre 

skolorna ligger en bit utanför stadskärnan och har 2–3 klasser per årskurs. 

 

Lärarna som vi valt att intervjua till denna studie arbetar på de skolor som vi har varit i kontakt 

med tidigare under våra fyra års studietid och urvalsmetoden är vad Bryman (2011, s. 194) 

kallar ett bekvämlighetsurval. Detta val gjordes för att vi redan sedan tidigare har en god 

relation med dessa lärare då vi byggt upp ett ömsesidigt professionellt förtroende för varandra. 

På så sätt kunde lärarna förhoppningsvis svara öppnare på de intervjufrågor vi ställde (Bryman, 

2011, s. 213). Eleverna vi valde att ha med i enkätundersökningen går i de klasserna som de 

intervjuade lärarna undervisar i. På detta sätt fick vi en möjlighet att jämföra elevernas 

enkätsvar med deras lärares intervjusvar.  

5.3 Tillvägagångssätt 

Innan studien påbörjades tillfrågades lärarna via brev om de ville ställa upp på en intervju samt 

om deras elever fick svara på en frågeenkät (se brev till lärare, bilaga 2). Skolornas rektorer 

blev informerade via brev och de hade möjlighet att opponera sig mot studien (se brev till rektor, 

bilaga 1). Till alla vårdnadshavare skickades information om studien och en samtyckesblankett 

(Bilaga 3) där de fick godkänna om deras barn fick svara på frågeenkäten. Samtyckesblanketten 

skickades ut via elevernas klasslärare. 

 

Lärarna fick själva välja intervjuplats för att få en trygg miljö. Två intervjuer genomfördes i 

lärarnas respektive klassrum och två i grupprum. Intervjuerna spelades in för att vi skulle kunna 

koncentrera oss på vad lärarna sa, och inte sa, istället för att koncentrera oss på att anteckna. 

Ljudinspelningen gjordes med hjälp av våra mobiltelefoner, något som lärarna redan var 
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införstådda med och hade gett sitt godkännande till. Vi intervjuade två lärare var. Anledningen 

till det var att vi bor på två olika platser och därför intervjuade vi de lärare som arbetar på skolor 

nära våra hemorter. 

 

Frågeenkäten som lärarnas elever svarade på genomfördes i anslutning till intervjun och vid 

elevernas bänkar i klassrummet. En av oss var närvarande i klassrummet och förklarade vad 

enkäten handlade om samt svarade på de frågor som ställdes innan enkäten delades ut. Alla 

elever fick svara på enkäten för att inte känna sig exkluderade. De ifyllda enkäterna som 

eleverna vars vårdnadshavare inte givit medgivande till, markerade vi och kastade. 

5.4 Tillförlitlighet, trovärdighet och forskningsetiska överväganden 

Vi höll oss till de forskningsetiska övervägandena när vi gjorde denna forskning. Detta innebar 

att vi informerade respektive lärare och lärares rektorer via brev att lärare och elever skulle vara 

involverade i vår studie. I dessa brev informeras respektive part om de moment som ingår i 

forskningen. För att uppfylla nyttjandekravet informerade vi respektive part att resultatet endast 

kommer att brukas i vår forskning. För att ge lärarna informationsskydd innehåller 

transkriptionerna inga riktiga namn. Inga namn eller adresser har lagrats på hårddiskar; allt 

forskningsmaterial har kodats med nummer, pseudonym och interna färgkoder enligt 

rekommendationer från Bryman (2011, s. 133). 

 

Lärarna och eleverna fick vara med i undersökningen på frivillig basis. För att fylla 

konfidentialitetskravet, anonymiserade vi alla deltagare genom att varken ange namn eller 

skola. Elevernas enkäter fick nummer för att maximera anonymiteten och för att förenkla 

organiseringen, det vill säga att koppla ihop lärare med elever. Varje lärare fick en bokstav (A-

D) tilldelad och eleverna fick ett nummer samt sin lärarens bokstav för att kunna identifieras 

samt korrelera med läraren och sin klass (t.ex. A3). Informations- och samtyckeskravet 

uppfylldes då vårdnadshavare via brev informerades om studien och fick fylla i en 

samtyckesblankett (Bilaga 3) vilket är ett av kraven för att eleverna skulle få vara med i 

undersökningen (Bryman, 2011, s. 131–132). 

5.5 Analysmetod 

I och med att vår forskning i överlag var, vad Bryman kallar, av en komparativ design (2011, 

s. 80) där vi jämförde elevernas enkätsvar med lärarnas intervjusvar, så blev analysmetoden 

blandad. På grund av den blandade karaktären av vår forskning så ger vi i detta avsnitt en 

översikt av våra analysmetoder. 

 

Vi använde oss av kvalitativ dataanalys till våra intervjuer. Här analyserade vi den insamlade 

data via 'grounded theory' (Bryman, 2011, s. 513–523) som är en analysstrategi som passar bra 

in på intervjuer då den är riktad mot att analysera data som har mer öppna svar såsom ofta en 

transkriberad intervju har. Därefter gjorde vi en strukturell analys av resultatet och på detta sätt 

kunde vi kategorisera och korsanalysera intervjusvaren med varandra (Bryman, 2011, s. 527).  
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Vi använde oss av en kvantitativ dataanalys till resultatet av vår enkätundersökning. Resultat 

redovisas bland annat i tabeller med förklarande text där vi sammanställt varje klass enkätsvar. 

Detta resultat är uppdelat i kön och elevsvar (Diagram, 4:1–4:4, 5:1–5:4, 6:1–6:4), på detta sätt 

kunde vi se om det fanns någon korrelation mellan reaktionen till högläsning och kön. Samtliga 

diagram slogs därefter samman för att forma ett fullständigt diagram över alla enkätsvar 

(Diagram, 1:1, 1:2, 1:3, 4:5, 5:5, 6:5) (Bryman, 2011, s. 326). 

 

Slutligen gjorde vi en dubbelriktad analys av den kvantitativa och kvalitativa studien (Bryman, 

2011, s. 549–553). På detta sätt kunde vi sortera ut svaren från elevernas enkäter och 

korsanalysera dem med lärarnas intervjusvar för att se om eleverna verkligen uppfattade den 

underliggande meningen som läraren eventuellt ville förmedla med högläsningsboken (ibid.). 
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av de fyra intervjuerna och enkäterna. Även 

sammanställning av samtliga elevresultat presenteras. Nedan presenteras en sammanfattning av 

de lärare, klasser och skolor som ingår i undersökningen.  

 
Tabell 1: Sammanställning av intervjuade lärare, klasser och skolor 

Lärare Verksamma 

år 
Undervisar i 

årskurs  
Skola 

Helena 15 5 A. En F-6 skola med 100 elever, belägen på landsbygden 

15 km från centralorten. Kommunen har ca. 60 000 

invånare 

Sara 24 6 B. En F-9 skola med 400 elever, belägen i centralorten. 

Kommunen har ca. 60 000 invånare. 

Kalle 15 6 C. F-6 skola med ca: 350 elever, belägen i centralorten. 

Kommunen har ca. 101 000 invånare. 

Anna 20 5 D. F-6 skola med ca: 500 elever, belägen i centralorten. 

Kommunen har ca. 101 000 invånare. 

6.1 Intervjuer  

I detta avsnitt presenteras resultaten från lärarintervjuerna. Intervjusvaren är indelade i sex olika 

kategorier: När och hur det är högläsning, syftet med högläsningen, val av högläsningsbok, 

vem som högläser, arbetet med högläsningsboken samt vad lärarna tror deras elever tycker om 

högläsningen. 

6.1.1 När och hur länge det är högläsning 

Helena läser högt för sina elever i princip varje gång hon har dem i svenska, ungefär tre gånger 

i veckan. Det brukar bli 15–20 minuters högläsning åt gången antingen i början eller i slutet av 

lektionen, lite beroende på om och hur Helena tänker att de ska jobba vidare i boken under 

lektionen.  

 

det är ju mer fasta tider, äh, som är kopplade till att det sker i princip varje lektion. Men 

det kan variera om det är i början eller i slutet då. (Helena) 

 

Sara läser högt för sina elever ungefär tre av de fyra dagar hon arbetar i veckan. Hon har inga 

fasta tider utan läser när hon tycker det passar. Varje högläsningstillfälle brukar vara i ungefär 

20 minuter. 
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är vi inne i ett gott mood så kanske vi kan hålla på i en halvtimme också om dom är 

liksom pigga. Det beror liksom på, ibland så väljer jag att avbryta med läsning för jag 

känner att nu orkar dom inte jobba mer. (Sara) 

 

Kalle startar varje morgon med 10 minuters högläsning. Tiden och möjligheten till högläsning 

minskas tyvärr när eleverna kommer upp i åldrarna, inte på grund av att de inte har behovet 

utan mer för att det är så mycket annat som ska göras, framförallt i årskurs 6 där betygsättning, 

nationella prov och liknande börjar ta mer plats i den reguljära undervisningen. 

 

Annas elever har två högläsningsböcker, en som Anna eller hennes lärarstudenter läser och en 

som skolbibliotekarien läser. Eleverna får 30 minuters högläsningsstunder två gånger i veckan 

med bibliotekarien. Anna och hennes lärarstudenter högläser för eleverna spontant då det finns 

tid över. Dessa tillfällen kan vara från tio minuter upp till tjugo minuter långa.  

6.1.2 Syftet med högläsningen 

Helenas senaste högläsningsbok var en deckare och hennes syfte med den var att eleverna 

skulle bli inspirerade när de skulle skriva en egen deckare. Andra syften är exempelvis att 

eleverna ska få upp ögonen om andra barns vardag på olika platser i världen eller att eleverna 

har ett behov av att arbeta med en särskild sensmoral. Ytterligare syften Helena kan ha med 

högläsningen är att arbeta med läsförmågan och lässtrategier eller att bara ’lustläsa’. Helena har 

ofta ett primärt syfte med högläsningsboken och mindre sekundära syften som varierar från 

kapitel till kapitel. 

 

det är flera olika syften och det är lite olika från lektion till lektion till vilket syfte. Det 

är dels bara för att lustläsa, att inspirera eleverna till att bara sitta att lyssna på 

någonting [...] en annan kan vara det att det ska inspirera (Helena) 

 

Saras syfte för högläsningen är bland annat att diskutera en sensmoral, t.ex. rörande mobbning, 

samt att ge eleverna ett historiskt perspektiv. Eftersom att, enligt Sara, många elever inte läser 

själva eller blir lästa för tycker hon att högläsning är viktig. Hennes främsta syfte med 

högläsningen är därför att förse eleverna med litteratur av olika slag samt att ge dem upplevelsen 

av högläsning:  

 

Jag tycker det är viktigt, jag har alltid tyckt det. Jag tror att det är så många barn som 

inte läser själva och inte får blir lästa för [...] Så jag tycker det är… min uppgift att förse 

dem med lite litteratur [...]. (Sara) 

 

Kalles använder ibland högläsning som en slags tidsutfyllnad när det finns behov. Ett annat av 

Kalles syften är att se om hans elever kan följa med i texten då det enligt honom är viktigt att 

en tioåring ska kunna backa tillbaka och fundera vad som hände sist de läste. Kalle tycker också 

det är viktigt att ställa frågor under högläsningen så att det blir en dialog och ett lärtillfälle. 

Kalles främsta uppgift med högläsningen är att väcka sina elevers läslust. Enligt honom är det 

viktigt att trots att eleverna har knäckt läskoden är det fortfarande viktigt att upprätthålla 

läsningen. Målet är att eleverna själva ska vilja gå till biblioteket för att hitta en spännande bok.  
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att väcka läslusten för att jag vet att det är många lärare som slarvar med läsningen just 

på mellanstadiet. [...] Vilket är helt fel för de är långt ifrån en färdig läsare, när du börjar 

på mellanstadiet. (Kalle) 

 

Kalle anser att det blir en sorts samling och en mjukstart att börja dagen med högläsning. Han 

läser även spontant för att ändra elevernas sinnesstämning, hantera konflikter och lugna ner 

dem.  

 

ibland kan man använda också för att du märker att nu är det lite trött och det är lite 

oroligt i gruppen [...] Då kan det också vara ett pedagogiskt verktyg. [...] man kan 

använda högläsningsboken till liksom få dom i olika former av sinnesstämningar. 

(Kalle) 

 

Anna vill att eleverna med högläsningen ska lära sig begrepp och ordförståelse samt få 

allmänbildning. Hon anser att det kan vara svårt för en del elever att koncentrera sig och hänga 

med i handlingen men hon poängterar att det ändå är viktigt med högläsning. Det är enligt Anna 

viktigt att eleverna får läsa och lyssna på olika genrer och hon låter dem även högläsa för 

varandra i par från faktaböcker och NO-böcker. En viktig aspekt för Anna är sensmoralen som 

syns i hennes val av böcker, Anna berättar till exempel att hon har läst kapitelböcker som tar 

upp nya budskap i varje kapitel. Anna vill även att eleverna ska lära sig att lyssna och att kunna 

se inre bilder: 

 

för att man ska kunna lära sig lyssna, att få höra en historia. (Anna) 

6.1.3 Val av högläsningsbok 

Helena berättar att om hennes klass av någon anledning kan må bra av att lyssna på en särskild 

slags bok väljer hon själv ut den och förklarar sin tanke för eleverna. Eleverna har då möjlighet 

att säga nej även om det endast har skett en gång. Den senaste högläsningsboken ville Helena 

skulle inspirera till ett visst arbetsområde. Tre olika deckare valde hon ut och sedan fick 

eleverna rösta på den bok de ville höra samt motivera sitt val. Helena väljer alltså 

högläsningsbok efter vilket syfte hon har med den:  

 

jag brukar alltid tänka igenom vad liksom det primära syftet är, är det för att lustläsa 

eller är det för att inspirera någon aktivitet eller är det för att för att kunna reflektera. 

(Helena) 

 

Saras nuvarande högläsningsbok valdes efter önskemål från eleverna. Sara hade gjort en Grej 

of the day om Anne Frank och då blev eleverna väldigt intresserade och bad henne läsa Anne 

Franks dagbok för dem. Sara brukar vanligtvis välja ut högläsningsbok med olika 

utgångspunkter från gång till gång: ibland styrs valet av de klassuppsättningar av böcker som 

finns på skolan, ibland är det en sensmoral de behöver arbeta med, andra gånger är det speciella 

arbetsområden som styr, till exempel historia.  
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ibland så kan det ju vara sensmoral just när man pratar mobbning eller såna där saker. 

Och ibland kan det då vara nåt historiskt, att de ska få ett historiskt perspektiv… Och 

ibland är det bara en upplevelse av själva högläsningen, tänker jag det är en härlig stund, 

man får sitta och bara få nåt inmatat i sig, en story, lyssna på en story. Så det kan va 

olika. (Sara) 

 

Kalle väljer själv ut högläsningsboken som ska läsas i klassen. Ofta använder han sig av, enligt 

honom, säkra kort som är böcker han läst förut och som han vet fungerar bra. En bok som Kalle 

har använt i flera klasser är Pappa Polis. Förutom att han vet att den fungerar bra så finns det 

dessutom en filmatisering av boken som de brukar se efter att de läst ut boken. Eleverna kan då 

jämföra boken med filmen vilket, enligt Kalle, är viktigt och så får eleverna även lättare att 

uppfatta sensmoralen.  

 

Kalle arbetar ofta tematiskt och ämnesintegrerat, och då spelar ämnet stor roll i val av 

högläsningsbok. Annat som styr valet kan vara att någon sensmoral behöver diskuteras i 

klassen. Valet kan också utgå från rekommendation av en kollega eller något nätforum, eller så 

väljer han en av de klassuppsättningar skolan köpt in. Elevernas respons på 

högläsningsböckerna varierar: 

 

Ibland så blir det träff ibland blir det bara ’näää’. (Kalle) 

 

Anna får tips från bibliotekarien och sina egna barn, hon kan också låna hem böcker och läsa 

själv innan hon väljer ut en högläsningsbok. Tidigare lät hon eleverna välja böcker själv för att 

få dem att börja uppskatta högläsning. Till exempel i årskurs 4 läste de flera böcker i en serie 

av skräcknoveller. Detta resulterade dock i att eleverna valde fortsättningen av serien som 

bänkbok då intresset hade tänts. Idag försöker hon dock styra upp val av högläsningsböcker när 

det gäller genre för att inte det ska bli så enkelspårigt. Anna försöker arbeta ämnesövergripande 

och när de till exempel läste om vikingatiden på SO så handlade även högläsningsboken om 

vikingatiden. Anna lånar ibland klassuppsättningar från andra skolor då skolan hon arbetar på 

inte har så många egna klassuppsättningar.  

 

Högläsningsboken som bibliotekarien just nu läser för klassen valdes ut tillsammans med Anna. 

Denna bok handlar om missbrukarproblem och våld i hemmet. Boken innan dess var Jag är 

Zlatan som bland annat handlar om hur illa Zlatan Ibrahimovic tidigare har betett sig. Det var 

en bok som eleverna tyckte mycket om, dock är den lång och den tog mer än tre månader att 

läsa ut.  

6.1.4 Vem som högläser 

Helena läser själv högt från högläsningsboken. Hon låter inte eleverna läsa i högläsningsboken 

eftersom hon tycker det är fel tillfälle för lästräning då många tycker det är jobbigt att läsa högt 

inför klassen. 

 

Sara säger att det varierar vem som läser ur högläsningsboken i klassen. Om Sara bara har en 

högläsningsbok läser hon själv högt ur den. Har de en klassuppsättning av boken så växlar Sara 
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och eleverna med att läsa högt. Det kan det även variera om eleverna frivilligt får läsa eller om 

alla måste läsa någon mening var. 

 

Kalle är den som läser från högläsningsboken. Däremot sker högläsning även när de läser 

faktatexter eller läsläxor där elever läser en mening eller stycke var som i ’en orm’. Kalle anser 

att det är viktigt att tänka på att ha en trygghetsbild för sig själv innan man låter eleverna läsa 

högt inför sina klasskamrater då det finns svaga läsare som kan staka på ord och då blir extra 

blir exponerade i sin högläsning: 

 

så att man inte sätter dem i en sån sits att ’Oj! Nu ska du läsa högt.’ Du har dyslexi och 

tycker att det är jättejobbigt. Det är inte schysst att utsätta någon för det. [...] Att var och 

en läser så mycket som de själva vill. (Kalle) 

 

Anna eller hennes lärarstudenter läser högt för eleverna i klassrummet och det är bibliotekarien 

som läser högt i biblioteket. Anna har tidigare låtit eleverna i årskurs 4 och 5 läsa högt ur 

högläsningsboken men det har aldrig fungerat riktigt bra. Det finns ett intresse hos de yngre 

eleverna att läsa högt men det blir så varierande i kvaliteten av läsningen så Anna undviker 

detta. Anna tycker dock att det fungerar bra när elever i sjätte klass läser högt från 

högläsningsboken. Utöver den skönlitterära högläsningen så läser eleverna faktatexter från NO-

böckerna högt för varandra två och två. Eleverna har även läsläxor, där de läser högt för sina 

föräldrar. Anna märker dock att eleverna inte läser så mycket på egen hand: 

 

De har inte gjort det så mycket för de är rätt dåliga på ordförståelse och allmänbildning, 

så det märker jag kanske att föräldrarna inte har pratat eller läser mycket för de här 

barnen hemma, för de är dålig på begrepp och förstå ord. (Anna) 

6.1.5 Arbetet med högläsningsboken 

Helena lägger ibland fokus på textkopplingar eller läsförståelse, andra gånger på att utveckla 

ordförrådet. Märker Helena att det i ett visst kapitel till exempel finns många målande 

beskrivningar kan hon välja att arbeta med dem under resten av lektionen. Reflektioner över 

texten är något Helena ofta låter eleverna arbeta med i form av diskussioner. Alltså arbetar 

Helena med högläsningsboken på olika sätt från lektion till lektion: 

 

Och det beror lite på vad det vi ska jobba vidare med sen och hur jag tänker att vi ska 

jobba vidare med högläsningsboken. (Helena) 

 

Sara varierar arbetet med högläsningsboken. Den nuvarande högläsningsboken, Anne Franks 

dagbok, tänker Sara arbeta mest muntligt med. Anledningen är dels att eleverna inte har en egen 

bok som de kan bläddra i, dels att det är en svårare bok än vad de vanligtvis brukar läsa. Det är 

många svåra ord och begrepp i den och då stannar hon upp och förklarar under läsningens gång. 

Sara försöker också knyta an innan eller efter läsningen för att samla ihop allas tankar och för 

att få eleverna att reflektera över boken. 
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Under de senaste åren har hon börjat använda sig av frågor som eleverna får svara på om boken 

och som får dem att reflektera över innehållet: det kan vara färdiga frågor som eleverna ska 

svara på eller att de själva ska skriva en fråga och besvara om kapitlet de just har lyssnat till. 

Eleverna kan också få svara på frågor muntligt och då försöker hon få igång en diskussion i 

klassen för att fånga upp och belysa att eleverna tänker och tolkar texten olika. 

 

Nånting som de ska reflektera över texten försöker jag. Och ibland så gör jag det 

muntligt också, och då försöker jag blanda liksom så att det både ska va på raderna, 

mellan raderna och bortom raderna…. Så att det ska bli omväxlande. Och gärna så att 

det ska upp till diskussion. Och även fånga upp om de tänker olika. (Sara) 

 

Kalle återkopplar från tidigare högläsningstillfälle varje gång innan de börjar läsa på nytt 

genom att ställa frågor som t.ex. ’Vad hände igår?’ och ’Kom ni ihåg den där biten?’. Dessa 

frågor ställer han för att eleverna ska få grepp om boken samt för att lyfta fram svåra ord och 

begrepp. Efter ett högläsningstillfälle kan eleverna få sitta i grupper och diskutera frågor om 

boken. Frågorna är antingen kontrollfrågor som visar om eleverna har lyssnat alternativ själva 

läst kapitlet, eller läsförståelsefrågor som visar om eleverna har en djupare förståelse av 

textinnehållet. Eleverna får även arbeta med att göra kronologiska sammanfattningar av boken. 

Finns det en filmatisering av boken kan de arbeta med att hitta likheter och skillnader i bok 

kontra film, samt diskutera vad eleverna föredrar:  

 

vi jobbar lite grand men det här med alltså till exempel bok kontra film. Vad fanns det 

för likheter och skillnader. Vad man föredrog och sånt där. [...] så sitter man i sin 

läsgrupp och så har man också förberett några tillhörande frågor till det. (Kalle) 

 

Anna arbetar mer generellt kring högläsning i stort än med den specifika högläsningsboken i 

klassrummet då bibliotekarien arbetar med reflektioner och diskussioner med sin 

högläsningsbok. Anna skulle vilja arbeta mer med klassuppsättningar av böcker men skolan har 

ännu inte så många uppsättningar, utan hon har börjat låna från en annan skola. Sedan tidigare 

har hon arbetat med en klassuppsättning för årskurs 6 som skolan har. Eleverna har även 

läsläxor, där de läser högt för sina föräldrar där föräldrarna fyller i läslistor. Varje vecka får de 

i grupper berätta för varandra vad sin bok handlar om just nu. Liknande arbetssätt gör de med 

andra skönlitterära böcker eller texter de läser. 

 

I fjärde klass använde sig Anna mycket av En läsande klass. Eleverna fick läsa texter och arbeta 

med de fem ’läsfixarna’: spågumman, detektiven, cowboyen osv. De fick också svara på frågor 

som ’Vad tror du kommer hända i boken?’ samt leta svåra ord och sammanfatta. 

6.1.6 Vad lärarna tror deras elever tycker om högläsningen 

Helena säger att koncentrationen hos eleverna är för det mesta bra vid högläsningen men att 

det beror på när under dagen lektionen ligger, var de väljer att sitta och hur intresserade eleverna 

är av boken. Helena är av den uppfattningen att majoriteten av hennes elever tycker det är 

mysigt när hon läser högt för dem och hon säger att de ofta ber henne att läsa. Årskurs 5 som 

hon har i svenska fick hon i början av läsåret tyckte dock inte alls om högläsning från början. 
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Helena berättade att när hon presenterade sig och sitt arbetssätt fick hon ett negativt gensvar i 

klassrummet: 

 

då går det ett… rungande ’ÅH åh nej!’ i klassen. Då visade det sig att den här klassen 

gillar inte alls högläsning och tycker att det här är ju, men gud vad är det här, det här är 

ju jättejobbigt och då så säger jag det att det här kommer jag inte backa på, vi kommer 

att jobba med högläsning men att jag vill att ni ger det en chans [...] (Helena) 

 

Saras säger att den nuvarande högläsningsboken, Anne Franks dagbok, tycker den del elever 

är mycket spännande och intressant, medan andra stör sig på det gammalmodiga språket och 

att Anne är ganska präktig och lite dryg. Sara poängterar dock att de precis har börjat läsa boken 

så det kan komma att ändra sig.  

 

Det händer att elever ber Sara att läsa ur högläsningen men det händer också att elever inte alls 

vill att hon ska läsa. En del elever blir irriterade när Sara stannar upp för att förklara ett ord eller 

för att ställa en fråga, medan andra elever gillar det. När de har klassuppsättningar av böcker 

vill en del elever gärna själva läsa vidare i boken istället för att vänta på nästa 

högläsningstillfälle. Saras elever tycker bäst om när hon läser högt för dem. Enligt henne är det 

skönt och mindre ansträngande för dem att lyssna istället för att själva läsa vare sig det är högt 

eller tyst för sig själva. 

 

Dom tycker ju det är bäst när jag läser… och det tänker jag det är väl helt enkelt för att 

det är skönt… det är mindre ansträngande än när dom ska läsa själva, mindre 

anspänning, man ska läsa högt för andra, så är det skönare när jag läser, man kan bara 

slappna av och lyssna. (Sara) 

 

Kalle säger att han tror att de flesta tycker att högläsning är positivt. Framförallt de yngsta 

eleverna tycker högläsningen är mysig vilket gör den till en bra start på morgonen. Detta kan 

även skapa en gemensamhetskänsla i gruppen, anser Kalle, då de läser, diskuterar och arbetar 

tillsammans. Enligt Kalle handlar allting egentligen om att hitta rätt böcker, för då kan eleverna 

lyssna hur länge som helst. 

 

Jag tror att de flesta tycker liksom att det är positivt kring högläsningen. [...] För allting 

handlar egentligen om att hitta rätt böcker. […] Har bara liksom en bok som du vet 

liksom, fångar dem, så kan man kan läsa hur länge som helst. (Kalle) 

 

Anna tror att eleverna tycker om högläsningen. Även eleverna med koncentrationssvårigheter 

uppskattar läsningen och är mycket aktiva med frågor och vill höra mer. Anna anser att det 

finns de som inte hänger med i högläsningen då de inte kan återberätta handlingen och har 

problem med att arbeta kring böckerna. Även frånvaro är ett problem när det kommer till 

högläsning då elever missar delar av historien och därför kan få svårt att följa med i handlingen. 

Generellt tror dock Anna att högläsningen uppskattas av alla elever. 

 

De gillar det [...] den killen i klassen som har mest koncentrationssvårigheter, han älskar 

just det. (Anna) 
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6.2 Enkäter 

I detta avsnitt presenteras resultatet från elevenkäterna tillsammans med illustrerande diagram 

och sammanfattningar. Sammanlagt 62 elever svarade på enkäten, varav 30 pojkar och 32 

flickor. På alla frågor hade eleverna möjlighet att välja fler än ett svarsalternativ vilket 

resulterade i att, till vissa frågor, blev svaren fler än antal elever i respektive klass.  

 
Tabell 2: Elevtabell 

 
Antal elever i klassen Svarade på enkäten Könsfördelning 

i enkätsvaren 

Helenas elever 15 15 9 pojkar, 6 flickor. 

Saras elever 23 11 4 pojkar, 7 flickor 

Kalles elever 22 22 9 pojkar, 13 flickor 

Annas elever 23 14 8 pojkar, 6 flickor 

6.2.1 Hur ofta klassen har högläsning 

Helenas elever: tio elever (66 procent) angav att klassen har högläsning 'varje vecka', fem 

elever (33 procent) angav 'någon gång då och då' och två elever (13 procent) angav 'varje dag'.  

 

Saras elever: sex elever (55 procent) angav att klassen har högläsning 'varje vecka' och sex 

elever (55 procent) angav 'någon gång då och då'.  

 

Kalles elever: Samtliga 22 elever (100 procent) angav att klassen har högläsning 'varje dag'.  

 

Annas elever: elva elever (78 procent) angav att klassen har högläsning 'varje vecka', fem 

elever (28 procent) angav 'någon gång då och då' och en elev (9 procent) angav 'varje dag'. 

 
Diagram 1:1 Samtliga: Hur ofta har elever högläsning?

 

46%

31%

23%

HUR OFTA HAR NI HÖGLÄSNING I KLASSEN?

varje dag varje vecka någon gång då och då
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Samtliga elever: Diagram 1:1 visar att knappt hälften av samtliga elever, 31 av 67 svar (46 

procent) angav att de har högläsning 'varje dag' i klassen. Det var 21 elever (31 procent) som 

angav 'varje vecka'. Femton elever (24 procent) angav 'någon gång då och då'. Ingen av eleverna 

angav 'aldrig'. 

6.2.2 Vem som läser böckerna högt 

Helenas elever: Samtliga femton elever (100 procent) angav att det är 'min lärare' som läser 

böckerna högt, en elev (7 procent) angav att det är 'min lärare och vi elever' och en elev (7 

procent) angav att det är 'jag och mina klasskompisar'.  

 

Saras elever: sex elever (55 procent) angav att det är 'min lärare' som läser böckerna högt och 

sex elever (55 procent) angav att det är 'min lärare och vi elever'.  

 

Kalles elever: Samtliga 22 elever (100 procent) angav att det 'min lärare' som läser böckerna 

högt. 

 

Annas elever: Samtliga fjorton elever (100 procent) angav att det är 'bibliotekarien' som läser 

böckerna högt, tio elever (71 procent) angav 'min lärare', fem elever (36 procent) angav 'vi 

elever' och en elev (7 procent) angav 'lärare och elever tillsammans'.  

 
Diagram 2:1 Samtliga: Vem läser böckerna?

 

Samtliga: Diagram 2:1 visar att majoriteten av eleverna, 50 stycken (64 procent) angav att 'min 

lärare' läser högt. Fjorton elever (18 procent) angav 'bibliotekarien', sex elever (8 procent) angav 

'jag och mina klasskompisar' och sex elever (8 procent) angav 'min lärare och vi elever'. 

6.2.3 Vem som väljer högläsningsboken 

Helenas elever: elva elever (73 procent) angav att det är 'lärare och elever tillsammans' som 

väljer högläsningsboken och fem elever (33 procent) vardera angav antingen 'vi elever' eller 

'min lärare'. 

 

64%8%

10%

18%

VEM LÄSER BÖCKERNA HÖGT?

Min lärare
Jag och mina klasskompisar
Min lärare och vi elever
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Saras elever: tio elever (91 procent) angav att det är 'lärare' som väljer högläsningsboken och 

en elev (9 procent) angav 'min lärare och vi elever'. 

 

Kalles elever: Samtliga 22 elever (100 procent) angav att det är 'min lärare' som väljer 

högläsningsboken. 

 

Annas elever: nio elever (64 procent) angav att det är 'bibliotekarien' som väljer 

högläsningsboken, sju elever (50 procent) angav 'vi elever', fyra elever (28 procent) angav 

'lärare och elever tillsammans' och fyra elever (28 procent) angav 'min lärare'.  

 
Diagram 3:1 Samtliga: Vem väljer böckerna?

 

Samtliga: Diagram 3:1 visar att majoriteten av samtliga elever, 41 stycken (53 procent) angav 

att 'min lärare' väljer högläsningsboken. Femton elever (19 procent) angav 'lärare och elever 

tillsammans', fjorton elever (18 procent) angav 'bibliotekarien' och åtta elever (10 procent) 

angav 'vi elever'. 

6.2.4 Vad eleverna tycker om högläsning 

Diagram 4:1 Helena: Vad eleverna tycker om högläsning

 

Helenas elever: Diagram 4:1 visar att tolv elever (80 procent) skrev svar som var positiva till 

högläsningen. Två pojkar skrev svar som var negativt inställda till högläsning och en flicka 

ställde sig neutral till frågan. Några elever svarade: 

 

53%

18%

19%

10%

VEM VÄLJER HÖGLÄSNINGSBOKEN?

Min lärare Bibliotekarien

Lärare och elever tillsammans Vi elever
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"Det är roligt för jag har alltid gillat att lyssna på när andra läser." 

"roligt man blir avslapand och lugn och boken kan va spänande" 

"Tråkigt" 

 
Diagram 4:2 Sara: Vad eleverna tycker om högläsning

 

Saras elever: Diagram 4:2 visar att sju elever (64 procent) skrev svar som var positiva till 

högläsningen. Två flickor svarade att de gillar högläsning ibland och två pojkar skrev svar som 

var negativt inställda till högläsning. Flera av eleverna skrev att de gillar högläsning så länge 

de själva slipper att läsa högt. Några elever svarade: 

 

"Det är kul beroende på vilken bok man läser." 

"Jag tycker det bra för jag får en bättre bild i huvudet om vad boken handlar om" 

"tråkigt rastlöst jobbigt frustrerande" 

 
Diagram 4:3 Kalle: Vad eleverna tycker om högläsning

 

Kalles elever: Diagram 4:3 visar att sjutton elever (77 procent) skrev svar som var positiva till 

högläsningen. Tre pojkar och en flicka skrev att det var tråkiga böcker eller att det var roligare 

att läsa själva. En flicka gav ett närmast neutralt svar då hon skrev att det berodde på vilken bok 

som lästes. Några elever svarade: 

 

"För att man slippe jobba just då" 

"För det är mysigt att börja dagen med lite läsning" 

"Det är roligare att läsa tyst" 
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Diagram 4:4 Anna: Vad eleverna tycker om högläsning

 

Annas elever: Diagram 4:4 visar att tolv elever (86 procent) skrev svar som var positiva till 

högläsningen. Två pojkar skrev svar som var negativt inställda till högläsning och en flicka 

skrev att hon inte tycker om högläsning då det "Tar tid då man ska jobba". Fem elever (36 

procent) angav att det är roligt eller mysigt med högläsningen. 

 

"Jag tycker att man lär sig mycket och det är roligt och sitta och lyssna." 

"Det blir lungt i klassen" 

"Nä det är oftas på hittat" 

 
Diagram 4:5 Samtliga: Elevers inställning till högläsning

 

Samtliga elever: Diagram 4:5 visar att majoriteten av samtliga elever, 48 av 62 (76 procent), 

tycker om högläsning. Elva elever (18 procent) tycker inte om högläsning och fyra elever (6 

procent) ställer sig neutrala till frågan.  
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6.2.5 Varför lärarna läser högt  

Diagram 5:1 Helena: Varför läraren högläser

 

Helenas elever: Diagram 5:1 visar att tolv elever (80 procent) angav att läraren högläser för 

dem 'för att boken handlar om något vi läser om i skolan'. Tre elever (20 procent) svarade 'för 

att vi ska få en lugn stund', 'för att få oss att uppskatta (tycka om) böcker' eller 'för att min lärare 

tycker om de böcker hon/han läser för oss'. Två flickor (13 procent) svarade 'någon annan orsak' 

men det var fler elever än dem som utöver enkätens förformulerade svarsalternativ gav andra 

orsaker:  

 

"För att vi ska träna på att lyssna." 

"För att få betre läsförsåelse" 

"För att klasen ska komma överäns?" 

 
Diagram 5:2 Sara: Varför läraren högläser

 

Saras elever: Diagram 5:2 visar att fem elever (45 procent) angav 'för att vi ska få en lugn 

stund'. Tre elever (27 procent) angav 'för att boken handlar om något vi läser i skolan'. Tre 

elever (27 procent) angav 'för att få oss att uppskatta (tycka om) böcker'. Fem elever (45 

procent) av eleverna angav 'någon annan orsak'. Några av dessa andra orsaker är följande: 



 

33 

 

 

"för att typ man ska höra andra läsa" 

"För att det är bra att höra andra läsa." 

"för att få allmänbildning" 

 
Diagram 5:3 Kalle: Varför läraren högläser

 

Kalles elever: Diagram 5:3 visar att sjutton elever (77 procent) angav 'för att vi ska få en lugn 

stund'. Elva elever (50 procent) angav 'för att få oss att uppskatta böcker', en elev angav 'för att 

min lärare tycker om de böcker hon/han läser för oss' och en elev angav även att det finns en 

annan orsak:  

 

"Att vi ska få uppfattning hur det låter när man läser med inlevelse." 

 
Diagram 5:4 Anna: Varför läraren högläser

 

Annas elever: Diagram 5:4 visar att tio elever (71 procent) angav att 'för att vi ska få en lugn 

stund'. Fyra elever (28 procent) angav även att det är 'för att få oss att uppskatta böcker', två 

elever (14 procent) ansåg att högläsningen var förknippad med temat i övrig undervisning, en 
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elev angav 'för att min lärare tycker om de böcker hon/han läser för oss' och fyra elever (28 

procent) angav andra orsaker vara några är: 

 

"Hörförståelse" 

"För att det finns budskap i böckerna" 

"Det finns saker man kan lära sig" 

 
Diagram 5:5 Samtliga: Varför eleverna tror att de har högläsning

 

Samtliga elever: Diagram 5:5 visar att 35 elever (40 procent) angav 'för att vi ska få en lugn 

stund'. Tjugo elever (32 procent) angav 'för att få oss uppskatta (tycka om) böcker', sjutton 

elever (27 procent) angav 'för att boken handlar om något vi läser om i skolan och tolv elever 

(19 procent) angav andra orsaker. Fem elever (8 procent) angav 'för att min lärare tycker om de 

böcker hon/han läser för oss'. 

6.2.6 Hur klassen arbetar med högläsningsboken  

Diagram 6:1 Helena: Hur arbetar de med högläsningsboken
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VARFÖR TROR DU DIN LÄRARE LÄSER BÖCKER FÖR ER HÖGT?

Någon annan orsak?
För att min lärare tycker om de böcker hon/han läser för oss
För att få oss att uppskatta (tycka om) böcker
För att boken handlar om något vi läser om i skolan
För att vi ska få en lugn stund
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Helenas elever: Diagram 6:1 visar att tio elever (67 procent) angav att 'vi diskuterar boken i 

helklass'. Tre elever (20 procent) angav att 'vi svarar enskilt på frågor om boken som vi skriver', 

en elev angav att 'vi diskuterar boken i smågrupper' och fem elever (33 procent) angav att de 

'arbetar med boken på annat sätt'. Några av dessa andra sätt de nämnde är följande: 

 

"Vi gorde det förut, svarade på frågor och skrev en sammanfattning." 

"ja läraren frågar ibland" 

 
Diagram 6:2 Sara: Hur klassen arbetar med högläsningsboken 

 

Saras elever: Diagram 6:2 visar att fem elever (45 procent) angav att 'vi svarar enskilt på frågor 

om boken som vi skriver ner'. En elev angav att 'vi diskuterar boken i helklass'. Sex elever (55 

procent) angav att de arbetar på annat sätt, några av dessa andra sätt de nämnde är följande: 

 

"vi bara läser boken just nu" 

"Förut svarade vi på frågor men inte till den bok vi läser nu." 

"vi gör frågor med kompisar" 

 
Diagram 6:3 Kalle: Hur klassen arbetar med högläsningsboken 
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Kalles elever: Diagram 6:3 visar att sexton elever (73 procent) angav att 'vi diskuterar boken i 

helklass' och elva elever (50 procent) angav att 'vi diskuterar boken i smågrupper'. Fyra elever 

(18 procent) angav att de arbetar på annat sätt, några av dessa andra sätt de nämnde är följande: 

 

"Vi tittade på en film efter som var boken som film" 

"Vi får ibland fått läsläxa" 

 
Diagram 6:4 Anna: Hur klassen arbetar med högläsningsboken

 

Annas elever: Diagram 6:4 visar att åtta elever (57 procent) angav 'vi diskuterar boken i 

helklass'. Fem av eleverna (36 procent) angav att 'vi diskuterar boken i smågrupper', en elev 

angav att de svarade 'vi svarar enskilt på frågor om boken som vi skriver ner'. Två elever (14 

procent) angav att de arbetade med boken på något annat sätt men det var fler elever som gav 

andra sätt, till exempel: 

 

"Vi pratar om den ibland" 

"Läser tv och två" 

"Hörförståelse" 
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Diagram 6:5 Samtliga: Hur eleverna arbetar med högläsningsboken

 

Samtliga elever: Diagram 6:5 visar att 35 elever (56 procent) angav 'vi diskuterar boken i 

helklass'. Sjutton elever (27 procent) angav att 'vi diskuterar boken i helklass' och nio elever 

(15 procent) angav att 'vi svarar enskilt på frågor om boken som vi skriver'. Sjutton elever (27 

procent) angav att de arbetar med boken på annat sätt. 

6.2.7 Vilken högläsningsbok klassen har just nu och vad den handlar om   

Helenas elever: På frågan (Bilaga 5, fråga 7) 'Vilken bok har ni som högläsningsbok just nu? 

Vad handlar den (egentligen) om?' svarade samtliga elever vad boken heter (Labyrinten) och 

vad den handlar om (en person som får ett hotbrev) eller vilken slags bok det är (en deckare). 

Ingen av eleverna nämnde någon underliggande mening i handlingen. En elev kopplade dock 

ihop boken med det ämnesområde de arbetar med i klassen för tillfället: 

 

"labyrinten Som är en deckare. Det är en deckare och vi holler På Med deckre." 

 

Saras elever: På frågan (Bilaga 5, fråga 7) 'Vilken bok har ni som högläsningsbok just nu? Vad 

handlar den (egentligen) om?' svarade samtliga elever vad boken heter (Anne Frank) och vad 

den handlar om (en flicka under andra världskriget) eller vilken slags bok det är (en dagbok). 

Ingen av eleverna nämnde någon underliggande mening i handlingen. 

 

Kalles elever: På frågan (Bilaga 5, fråga 7) 'Vilken bok har ni som högläsningsbok just nu? 

Vad handlar den (egentligen) om?' svarade samtliga elever vad boken heter (Pappa polis) och 

vad den handlar om (om en pappa som blir skjuten av ett MC-gäng). Sex elever (27 procent) 

uppfattade en underliggande mening i boken som till exempel: 

 

"Pappa polis. Den handlar om att inte döma någon på grund av hur de ser ut. /verkar vara." 

"Pappa polis. Boken handlar om att känna oro och hitta en ny vän" 

"Pappa polis. Att inte dömma hunden efter håret" 

 

22%

45%

22%

11%

ARBETAR NI MED HÖGLÄSNINGSBOKEN FÖRUTOM ATT 
LYSSNA TILL DEN?

Arbetar ni med boken på något annat sätt?

Vi diskuterar boken i helklass

Vi diskuterar boken i smågrupper

Vi svarar enskilt på frågor om boken som vi skriver ner.
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Annas elever: På frågan (Bilaga 5, fråga 7) 'Vilken bok har ni som högläsningsbok just nu? 

Vad handlar den (egentligen) om?' svarade tolv elever (86 procent) att boken heter 

(Försvunnen) och åtta elever (57 procent) svarade vad boken heter (Puman). Eleverna skrev 

vad boken heter (Försvunnen och/eller Puman) och vad den handlar om (en pojke som rymmer 

hemifrån / en flicka som blir en puma). Ingen av eleverna tar upp någon underliggande mening 

i handlingen. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi resultatet och resultatets slutsats. Vidare diskuterar vi våra valda 

metoder samt gör en bortfallsanalys. Slutligen summerar vi våra tankar i en avslutning.  

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur högläsning av skönlitteratur används av lärare i 

mellanstadiet. Vi ställde oss frågan om det finns didaktiska strategier i högläsningen och vad 

det finns för syfte bakom val av bok och om eleverna är medvetna om det. Slutligen ställde vi 

frågan om vilken syn eleverna har på högläsningen. Nedan diskuterar vi resultatet av våra 

undersökningar i relation till våra tre forskningsfrågor samt litteratur och tidigare forskning om 

ämnet. 

7.1.1 Vad finns det för didaktiska perspektiv i högläsningen? 

De fyra intervjuade lärarna gav alla olika svar om sina didaktiska perspektiv i arbetet med 

högläsning i undervisningen. Det finns dock vissa områden som nämns bland flera av dem och 

där man kan se en röd tråd mellan lärarnas arbetssätt.  

 

Utifrån de resultat som framkom i intervjuerna kan vi utläsa att samtliga intervjuade lärare 

använder högläsningen som ett didaktiskt verktyg för att få sina elever att koppla av men 

samtidigt inspirera dem till fortsatt läsning. Bland annat berättar Sara att hon vet att få elever 

varken läser själva eller blir lästa för i hemmet och därför vill hon ge dem upplevelsen av 

högläsning och förse dem med olika sorters litteratur. Även Anna nämner att hennes elever inte 

blir lästa för i hemmet och därför vill hon låta eleverna få höra en berättelse. Helena berättar att 

hennes syfte med högläsningen ibland bara är att 'lustläsa' för eleverna. Kalle startar varje dag 

med en lugn högläsningsstund för sina elever. Detta är något som många av eleverna uppskattar, 

vilket synliggörs i enkätsvaren. Kalle berättar att han även vill väcka elevernas läslust genom 

högläsning och få dem att upprätthålla läsningen. En fördel med högläsning är enligt Jönsson 

(2007, s. 61–63) samt Lane och Wright (2007, s. 663–664) att det kan leda till att eleverna får 

en positiv inställning till litteratur och läsning, vilket i sin tur kan motivera dem till att läsa på 

egen hand. 

 

Koncentrationsförmåga och koncentrationssvårigheter är ett annat område som nämns i 

intervjuerna och även av en del elever i deras enkätsvar. Bland annat skriver en elev att 

högläsning är "tråkigt rastlöst jobbigt frustrerande" (Bilaga 6). Både Helena och Sara påpekar 

att om eleverna är pigga och gillar boken kan de läsa länge för då kan eleverna fokusera och 

koncentrera sig bättre än när de är trötta. Anna nämner att en elev som vanligtvis har stora 

koncentrationssvårigheter är mycket intresserad och fokuserad under högläsningen. Hon 

påpekar dock att andra elever kan ha svårt att koncentrera sig och hänga med i handlingen under 

högläsningen. Enligt Hasselbaum (2006, s. 7) är högläsning ett sätt att öva på 

koncentrationsförmågan vilket styrker att elever som normalt har koncentrationssvårigheter får 
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träna på att koncentrera sig under högläsningen. Chambers (2011, s. 65) poängterar dock att 

läsaren har ett stort ansvar vid högläsningen och behöver fånga upp och hålla kvar lyssnarnas 

uppmärksamhet. Forskning visar däremot att narrativa texter kräver mycket av den som lyssnar 

vilket gör att lyssnaren blir mer engagerad och dessutom tränar språket (Graesser, Singer och 

Trabasso, 1994). Chambers (2011, s. 65) påpekar är att det slutgiltiga ansvaret för att fånga upp 

och träna eleverna på att koncentrera sig ligger hos läsaren. Detta kan även tyda på, enligt oss, 

att högläsningen bör utföras av en tränad läsare och kanske inte av eleverna. Svensson (2009, 

s. 150–151) skriver att man genom att läsa med inlevelse kan hjälpa lyssnarna att hålla uppe 

koncentrationen. Svensson stödjer Chambers påstående om att en individ med kunskapen att 

läsa med inlevelse är att föredra när man ser till högläsningen. 

 

Ett annat didaktiskt perspektiv som vi kan utläsa från intervjusvaren är perspektivet av 

diskussion och reflektion. Samtliga lärare anser att diskussioner är viktiga i samband med 

högläsning och samtliga använder sig av det på olika sätt i undervisningen. Lärarna försöker få 

till diskussioner om boken för att få eleverna till att reflektera kring innehållet och för att öva 

förmågan att lyssna. Helena och Sara diskuterar med eleverna i helklass medan Kalles och 

Annas elever diskuterar i smågrupper. Anna nämner att bibliotekarien också arbetar med 

diskussioner och reflektioner om den bok som läses för eleverna i biblioteket. Sara och Kalle 

nämner båda att de brukar återkoppla innan eller efter läsningen för att samla ihop elevernas 

tankar och för att de ska få ett grepp om boken. Svensson (2009, s. 151) poängterar att effekten 

av språkutvecklingen blir mycket större om man diskuterar högläsningsboken jämfört med om 

den inte diskuteras alls. Värt att påpeka är att forskning visar att elevers intresse för ett skolämne 

ökar när det har en narrativ form och att eleverna då diskuterar och reflekterar om språket mer 

än normalt (Andersson, 2014). Genom att kommunicera tränar vi att utveckla vårt tänkande 

menar Vygotskij. Han skriver att vi gör det genom att sätta ord till våra och andras tankar 

(Bråten & Hollsten, 1998, s. 82–83). På så sätt stödjer både Svensson och Vygotskij 

diskussioner av skönlitteratur i skolan. Detta belyser frågan om att högläsningen kan vara ett 

viktigare moment än vad man tror för utvecklingen av elevers språkutveckling och tänkande.  

 

Att det är betydelsefullt att samtala om det man läser poängterar både Molloy (2008, s. 334) 

och Probst (1995: refererad i Jönsson, 2016, s. 103). Enligt dem blir det dessutom en tillgång i 

diskussionen att eleverna läser och tolkar boken på olika sätt då det leder till att de får ny 

kunskap om texten och nya perspektiv på sina medmänniskor. Detta är precis vad Sara försöker 

belysa för sina elever när hon diskuterar högläsningsboken med dem i helklass; att alla läser 

och tolkar text olika. 

 

Vid reflektioner och diskussioner av en text kan även uttalade och outtalade budskap tas upp. 

Bland annat berättar Sara att hon i klassdiskussionerna även försöker få eleverna snappa upp 

det som går att läsa mellan och bortom raderna, och inte bara det som står på raderna. I det 

centrala innehållet i kursplanen i svenska står det att eleverna ska få lära sig olika lässtrategier 

för att tolka uttalade och outtalade budskap i texten (Skolverket, 2017, s. 10–11). Både Helena 

och Anna berättar att de specifikt använder högläsningsboken för att öva lässtrategier. Endast 

Anna förklarar dock specifikt hur hon arbetat och med vilken metod hon använt vilken är En 

läsande klass med dess fem ’läsfixare’. 
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Alla fyra lärare nämner att de använder sig av högläsningsboken för att arbeta med ordförrådet 

samt att de under och efter läsningens gång tar upp svåra ord och begrepp. Ord, begrepp och 

språkets struktur är en del av det centrala innehållet i kursplanen i svenska (Skolverket, 2016, 

s. 249–250). Forskning pekar på att information som ges genom en berättad historia är lättare 

att förstå eftersom att det är lättare att komma ihåg fraser och vokabulär som upprepas i ett 

sammanhang (Nathanson, 2006). Annan forskning visar att det finns fördelar kopplade till en 

förbättring av ordförrådet när eleverna får arbeta med utvidgade aktiviteter kopplade till 

högläsning. Det poängteras dock att de som drar störst nytta av dessa högläsningsaktiviteter är 

de som redan har ett bra ordförråd (Silverman et al., 2013). Även Lane och Weight (2007) som 

jämfört en mängd forskning skriver att högläsning är ett mycket bra sätt att öva vokabulär, 

hörförståelse, syntaxutveckling och ordförståelse. Dessa arbetssätt knyter an till Vygotskijs 

teori om att barn uppfattar ord och begrepp i två olika kategorier. Den ena kategorin är de 

vardagliga orden som vi dagligen använder. Den andra kategorin är vetenskapliga ord och dessa 

behöver en vuxen hjälpa eleven att lära sig då det bland annat handlar om grammatiska begrepp 

(Vygotskij, 2001, s. 251–256). Detta tyder på att det är viktigt att ha en vuxen närvarande som 

stöd för den unga läsaren. I den IT-genomsyrade samvaron eleverna lever i idag där nya ord, 

text och uttryck dagligen dyker upp är frågan om de alltid har en vuxen tillhanda som kan 

förklara uttryck och begrepp? Är detta då något som kan vara en ny möjlighet till inlärning eller 

är det ett hinder för eleverna om de inte får det stöd de behöver? 

 

Andra didaktiska perspektiv till högläsningen som lärarna nämner är områden som också är 

kopplade till kursplanen. Bland annat berättar Helena att hon använder sig av högläsning för att 

arbeta med läsförmåga, läskopplingar och beskrivningar i texten av olika slag. Kalle låter 

barnen göra kronologiska sammanfattningar av boken och hitta likheter och skillnader mellan 

bok och film. Anna vill att eleverna ska lära sig att lyssna men även att se inre bilder vilket en 

av eleverna nämner i frågeenkäten (Bilaga 5): "Jag tycker det bra för jag får en bättre bild i 

huvudet om vad boken handlar om" (Bilaga 6). Detta stödjer Vygotskijs (1971, s. 254) tankar 

om att eleverna i undervisningen ska få träna i konstarternas formspråk och att de ska få uppleva 

och tolka konstnärliga verk och litteratur. Även Hasselbaums (2006, s. 7) anser att högläsning 

stimulerar fantasin vilket leder till att eleverna kan skapa inre bilder. Här är ett utmärkt tillfälle 

för att arbeta multimodalt i en ämnesövergripande undervisning och stödja kursplanens krav 

för "[s]kapande av texter där ord, bild och ljud samspelar." (Skolverket, 2016, s. 249). 

 

Molloy (2008, s. 334) nämner svårigheten i det didaktiska valet att låta eleverna själva få välja 

bok eller om läraren ska välja. Det finns stora fördelar med en gemensam bok då det skapar 

tillfällen för litteratursamtal. Ett problem som då kan uppstå är att en del elever älskar boken 

medan andra avskyr den. Får eleverna däremot välja boken själv så väljer de förmodligen en 

som intresserar dem. Flera elever i enkätundersökningen svarade att de tycker om högläsning 

för att boken är bra eller spännande medan några elever svarade att det berodde på boken om 

de tyckte om högläsning eller inte. Det varierar hur lärarna väljer ut högläsningsboken men 

majoriteten av gångerna är det lärarna själva som väljer. Helena berättar att hon brukar välja ut 

några titlar och att eleverna får rösta medan Sara ibland brukar fånga upp elevers önskemål. 

När Annas elever var yngre lät hon dem välja högläsningsböcker för att få dem att börja 
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uppskatta högläsning vilket kan leda till att de blir motiverade att läsa på egen hand, något som 

både Jönsson (2007, s. 61–63) och Lane och Wrigh (2007, s. 663–664) nämner. Detta kan vara 

en bra strategi för att tidigt väcka elevernas läslust och därefter styra in dem mot andra genrer. 

7.1.2 Vad finns det för syfte bakom val av bok och är eleverna medvetna om det? 

Det varierar hur de fyra lärarna väljer ut sina högläsningsböcker och i vilket syfte men flera av 

dem säger att de ofta väljer bok efter en specifik sensmoral de vill lyfta upp. Sara, Kalle och 

Anna nämner att de ibland väljer bland de klassuppsättningar av böcker som skolan har så att 

alla elever har var sitt exemplar av högläsningsboken. Sara berättar att hennes arbetslag valt att 

köpa in klassuppsättningar efter tips de fått från en bok som handlar om att läsa mellan raderna. 

Boken har dessutom färdigt arbetsmaterial till respektive bok som Sara tycker både är bra och 

tidsbesparande. Anna nämner att hennes skola har en klassuppsättning av böcker som hon 

använder varje år hon har en årskurs 6, vidare nämner hon att hon har börjat med att låna in 

klassuppsättningar av en annan skola. Molloy (2008, s. 88) skriver att klassuppsättningar är bra 

om man vill att alla elever ska kunna hänga med i texten under högläsningen. Hon pekar dock 

på att på att välja bok efter de klassuppsättningar som finns att tillgå är en begränsning då 

utbudet inte blir så stort och att det finns en risk att dessa böcker ofta används år efter år utan 

att utan att reflekteras över. Enligt lärarna är syftet bakom klassuppsättningarna att alla elever 

ska ha ett exemplar av boken för att kunna följa med i den under högläsningen samt för att det 

ofta finns färdigt undervisningsmaterial. 

 

Ett annat syfte bakom val av högläsningsbok som lyfts fram är att ta upp en särskild sensmoral 

som är relevant för klassen. I kursplanen i svenska står det att eleverna ska få möta litteratur 

som belyser livs- och identitetsfrågor för att deras erfarenhetsvärld ska vidgas (Skolverket, 

2017, s. 14–15). Hasselbaum (2006, s. 7) skriver att en gemensam läsupplevelse kan resultera i 

förståelse och empati. Vidare visar en studie gjord av Andersson (2014) att narrativa texter kan 

vara till hjälp för elever att skapa sammanhang samt att ge dem förklaring och mening. Ingen 

av lärarna nämner konkret att de läser för att ta upp identitetsfrågor eller för att eleverna ska få 

förståelse eller empati för varandra däremot använder sig samtliga lärare av högläsning när de 

vill diskutera olika slags moralfrågor. Enligt Molloy (2008, s. 333) är arbetet med att belysa 

moralfrågor ett viktigt skäl till att läsa skönlitteratur i skolan. Kalle berättar att han använder 

sig av högläsning på ett mer handgripligt sätt när han vill ändra sinnesstämning hos eleverna 

eller hantera konflikter. Vidare nämner Kalle att högläsningen skapar gemenskap i gruppen. 

Denna gemenskapshetskänsla är något som styrks av Svensson (2009, s. 146), Jönsson (2007, 

s. 10) och Hasselbaum (2006, s. 7) då de skriver att en känsla av gemenskap kan skapas när 

eleverna tillsammans får ta del av andras upplevelser och erfarenheter. Att stärka denna 

gemenskap är då även ett syfte bakom valet av bok. Under intervjuerna kom det fram att 

samtliga lärare arbetar med underliggande syften som till exempel sensmoral i högläsningen. 

För att kontrollera om eleverna plockade upp den underliggande sensmoralen med boken 

(Bilaga 5, fråga 7) jämfördes intervjusvaren med elevsvaren och resultatet visar att endast 

Kalles elevers svar stod ut. Dessa elever svarade bland annat att "Boken handlar om att känna 

oro och hitta en ny vän" och "Att inte dömma hunden efter håret" (Bilaga 6) vilket visar att flera 

av eleverna plockade upp sensmoralen i berättelsen och kunde återberätta den för oss. Detta 
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kan bero på diskussionerna kring boken som Kalle hade eller att boken förknippades med 

filmatiseringen av den som de såg på i samband med högläsningen. 

 

I kursplanen i svenska står det även att eleverna ska få möta skönlitteratur från olika tider och 

från olika delar av världen samt få förståelse om omvärlden (Skolverket, 2016, s. 247, 259). 

Detta är något samtliga lärare på olika sätt nämner som syfte till val av bok. Helena berättar att 

syftet med högläsningen ibland är att få sina elever att få upp ögonen för hur barn lever på andra 

platser i världen. Både Kalle och Anna berättar att de försöker arbeta ämnesintegrerat på olika 

sätt, bland annat nämnde Anna att när de läste om vikingar på SO-lektionerna handlade även 

högläsningen om vikingar. Även Sara berättade att hon ibland väljer högläsningsbok för att få 

ett historiskt perspektiv. Det är tydligt att lärarnas syfte bakom val av bok ofta är 

ämnesintegrering vilket är även är en av läroplanens övergripande mål (Skolverket, 2016, s. 

14). Forskning visar att historieberättande hjälper elever att skapa samband mellan ord och 

handling vilket kan ge en djupare förståelse än att undervisa i andra ämnen (Nathanson, 2006). 

7.1.3 Vilken syn har eleverna på högläsningen? 

Samtliga lärare tror att deras elever tycker om högläsningen vilket stämmer bra överens med 

elevenkäten där 48 elever (77 procent) av samtliga (62 st.) elever var positiva. Endast elva 

elever (18 procent) svarade att de inte gillade högläsning och dessa var mestadels pojkar. Fyra 

elever (6 procent) gav neutrala svar som till exempel att det är okej eller att det beror på vilken 

bok som läses. Det var 29 elever (47 procent) som svarade specifikt att det är skönt och 

avslappnande att lyssna till högläsning eller att det är roligt och spännande. Dagarin, Skela och 

Kovač (2013) styrker detta då högläsning, enligt dem, skapar en delad social erfarenhet samt 

en avslappnad miljö. En studie som Clark och Andreasen (2014) gjort visar att anledningen till 

varför elever uppskattar högläsningen inte alltid är den som lärarna ofta tror; för den rena 

njutningens skull. Det visade sig att de som mest uppskattade den avstressande stämningen vid 

högläsning var de elever som inte har så positiv inställning till böcker medan eleverna med 

positiv inställning till böcker främst uppskattade böckerna som lästes. 

 

Sara som både själv läser högt i högläsningsboken och låter eleverna läsa nämner att hennes 

elever tycker bäst om högläsning när det är hon som läser. Helena säger att hon inte låter sina 

elever läsa högt i högläsningsboken för hon tycker det är fel tillfälle för lästräning. Kalle berättar 

att han anser att man måste lära känna sina elever ordentligt och få en trygghetsbild för sig 

innan man låter eleverna läsa högt inför varandra för att inte exponera dem som tycker det är 

svårt eller jobbigt. Anna brukar inte låta eleverna läsa högt ur högläsningsboken förrän de går 

i årskurs 6 eftersom att hon har märkt att det inte blir bra då eleverna är i så olika stadier i sin 

läsning. I elevernas enkätsvar märks det att de inte är så förtjusta i att läsa högt inför sina 

klasskamrater eftersom att de är rädda att läsa fel och att bli utskrattade. Flera elever skriver att 

de tycker mycket om högläsning så länge deras lärare läser för dem och de själva slipper. 

Chambers (2011, s. 65) skriver att vid högläsning behöver lyssnaren inte känna någon press 

utan kan bara koppla av och lyssna. Samtidigt förbereds eleverna, enligt Chambers (ibid.), till 

den svårare uppgiften att själva läsa texter. Detta tyder på att högläsningen är särskilt bra för de 
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yngre eleverna då det kan leda till att de lättare kan läsa texter på egen hand samtidigt som 

läslusten byggts upp med hjälp av högläsningen. 

7.2 Slutsats  

Vi valde att göra vår undersökning på två olika platser i Sverige för att se om vi kunde urskilja 

några skillnader. Efter att ha analyserat alla intervju- och enkätsvar kan vi konstatera att det inte 

finns några utmärkande skillnader mellan skolorna eller orterna. Vi valde också att särskilja 

pojkar och flickor för att hitta eventuella skillnader. Den enda vi kunde urskilja här är att det är 

flest pojkar som inte gillar högläsning (Bilaga 7). 

 

De didaktiska perspektiven som de fyra intervjuade lärarna arbetar med när det använder sig av 

högläsning av skönlitteratur i undervisning är snarlika. Däremot varierade samtliga lärare sig 

bland olika didaktiska perspektiv. De perspektiv lärarna angav var bland annat att ge eleverna 

en upplevelse av högläsning och litteratur samt att låta dem diskutera och reflektera om textens 

innehåll. Lärarna nämnde även att de använde sig av högläsning för att träna elevernas förmåga 

att lyssna samt att träna deras koncentrationsförmåga. Samtliga lärare arbetar med 

språkutveckling däribland syntax, svåra begrepp och vokabulär med hjälp av högläsning.  

 

Syftet bakom lärarnas val av böcker var också likartat och precis som med det didaktiska 

perspektivet varierade syftet från bok till bok. Vi kan tyda i resultaten att majoriteten av 

eleverna både uppfattar och kan diskutera kring syftet som lärarna har med boken och 

högläsning.  

 

Samtliga lärare berättade att de arbetar med underliggande syften i högläsningen, till exempel 

sensmoral. Det var däremot endast Kalles elever som visade att de plockade upp den 

underliggande sensmoralen i handlingen då flera elever i enkäten beskrev mer djupgående vad 

boken handlade om; att känna oro, hitta en ny vän och att inte döma någon annan. Detta tyder 

på att det kan vara bra att läraren diskuterar med eleverna kring sensmoral och underliggande 

meningar i texter då det inte verkar vara något de lär sig automatiskt. 

 

Det visade sig att den generella uppfattningen av högläsning bland eleverna i de klasser som 

ingick i vår studie var positivt inställda till högläsning då de negativa och neutrala svaren tar 

upp mindre än en fjärdedel av resultatet. En stor andel av eleverna svarade att högläsning var 

en lugn och skön stund och andra ansåg att det var spännande. Detta ser vi som fördelaktigt då 

en lugn och avslappnad stund kan leda till inlärning utan att eleverna ens behöver vara medvetna 

om det. Enligt våra forskningsresultat är detta positivt då med stöd från tidigare forskning 

tydligt visar att högläsning är ett bra didaktiskt verktyg för språkinlärning. 

7.3 Metoddiskussion 

I detta avsnitt analyserar vi vårt val av metod och bortfall av enkätsvar. 
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7.3.1 Metodanalys 

I efterhand anser vi att hela vår metod skulle först ha testats en eller fler gånger på en testklass 

för att se var svagheterna fanns. Vi skulle också gjort en preliminär analys på testversionen av 

intervjusvaren och enkätsvaren. Efter ett sådant test skulle vi se att flera av frågorna i den 

kvalitativa studien besvaras av tidigare intervjufrågor, det vill säga flera svar vävdes in i 

varandra på grund av konstruktionen av frågeställningarna och dess ordning. 

 

Vårt val av en semistrukturerad intervju var ett bra val då det lämnade mycket utrymme till 

lärarna när de besvarade frågorna. Denna metod gav oss även möjligheten att se subtila nyanser 

i begrepp och praxis bland lärare i de svar vi fick, något som Bryman (2011, s. 348) förordar. 

När det gäller den kvantitativa enkätstudien skulle den med eftertanke kunnat utformats bättre, 

bland annat borde vi haft fler frågor och låta majoritet av dessa vara ja- och nejfrågor eftersom 

att binär data är enklare att analysera. Det var dessutom några frågor som skulle kunnat delats 

upp till fler frågor för att få tydligare svar. Slutligen skulle frågeformuleringarna eventuellt 

kunnat utformats tydligare. 

7.3.2 Bortfallsanalys 

Vår enkätundersökning på skolorna utfördes under en del av en lektion och endast vid ett 

tillfälle per klass. Förutom naturliga bortfall som sjukdom eller annan frånvaro fick vi även 

bortfall i form av icke svarade och inlämnade medgivandeblanketter från vårdnadshavarna. Vid 

ett sådant tillfälle var enkäterna markerade med kod och plockades ut ur studien och kastades 

för att godkännande inte kommit fram till oss (Bryman, 2011, s. 191–193).  

 

Trots upprepade påminnelser visade det sig vara svårt att få in samtliga underskrifter från 

vårdnadshavarna. Detta visade sig lättare i klasserna som har rutin på att samla in svar på 

liknande blanketter. Om vi hade satt av mer tid på att invänta underskrifter skulle eventuellt 

bortfallet minska. Eleverna skulle också kunnat fått flera tillfällen till att svara på 

enkätundersökningen. Då skulle bortfall på grund av frånvaro eventuellt kunna minskas. En 

problematisering som dock kan uppstå då är att eleverna skulle kunna diskutera sina enkätsvar 

och påverka varandra vilket leder till att resultatet indirekt påverkas. Om vårdnadshavarna hade 

fått längre tid på sig att svara på medgivarblanketterna så hade det funnits större chans att vi 

fått in fler svar. Detta skulle leda till att vi fick in fler enkätresultat som hade resulterat i en 

bredare bas av data att arbeta utifrån och vi hade också fått in ett mer precist resultat. Nu 

representeras endast hälften av eleverna i två av klasserna och hade vi fått in svar från alla elever 

kan resultatet vägt annorlunda. 

7.4 Slutord 

Vi båda har alltid uppskattat högläsning men aldrig direkt funderat över vilka fördelar 

högläsning har förutom att det är mysigt. Efter att ha skrivit detta arbete har vi fått ögonen på 

vilka fantastiska didaktiska möjligheter som finns. När man läser eller hör en berättelse lever 

man sig in i handlingen och kan relatera till huvudpersonen, detta ger ett unikt perspektiv på 
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moralfrågor som är svårt att lära ut genom traditionell undervisning. På så sätt gör det inget om 

elever inte förstår sin lärarens underliggande tanke bakom högläsningsboken. En annan aspekt 

av högläsning som vi tycker är viktigt är barnens fantasi. Barn i dagens samhälle blir konstant 

matade med färdiga historier, ljud och bild av olika slag och blir, enligt oss, allt sämre på att 

använda sin fantasi. När vi lyssnar på en bok som läses högt är fantasin viktig och ju mer vi 

lyssnar desto mer får vi använda vår fantasi för att förstå textens innehåll och för att skapa inre 

bilder. Vi har båda fina minnen från vår barndom när våra lärare och föräldrar läste högt för 

oss, liknade upplevelser och minnen borde alla barn få - om inte hemifrån så från skolan.  

 

Fortsatt forskning kan göras på flera delar av vår forskning. Bland annat kan studier med större 

utsträckning göras för att ge en bättre inblick i våra grundläggande forskningsfrågor. Ytterligare 

en aspekt skulle kunna vara att koppla ihop elevers attityd till högläsning med deras läsvanor 

av skönlitteratur i hemmet, både som högläsning och tyst läsning.  
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Bilaga 1: Informationsbrevet till rektorn 

 

Hej! 

 

Vi, Niklas Paulsson och Hedvig Simoncic, läser sista året på Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 på Högskolan i Gävle. En av oss 

(Niklas/Hedvig), har tidigare gjort sin verksamhetsförlagda utbildning hos er.  

 

Nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om hur högläsning av skönlitteratur används i 

undervisningen. Vi tänkte intervjua Förnamn Efternamn, lärare för klass 4b samt låta hennes 

elever svara på en frågeenkät.  

 

I det färdiga examensarbetet kommer deltagarna vara anonyma och varken namn på 

medverkande lärare, elever eller skola kommer att framkomma. 

 

Har du några invändningar eller eventuella frågor går det bra att kontakt oss: 

 

Niklas Paulsson 

N****@gmail.com  

070-*** ** 63 

 

Hedvig Simoncic 

H****@gmail.com 

070-*** ** 83 

  



 

 

 

Bilaga 2: Brev till lärarinformanterna 

 

Hej! 

 

Vi, Niklas Paulsson och Hedvig Simoncic, läser sista året på Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 på Högskolan i Gävle. Nu skriver vi vårt 

examensarbete som handlar om hur högläsning av skönlitteratur används i undervisningen.  

 

Vi skulle vilja intervjua dig om hur du arbetar med högläsning i klassrummet. Vi skulle även 

vilja låta dina elever svara på en kort enkätundersökning om hur de uppfattar högläsningen i 

undervisningen. 

 

I denna forskning kommer vi hålla oss till de forskningsetiska principerna som beskrivs i Alan 

Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder (2011). Vi håller oss till informations-, 

samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskraven, vilket innebär att: 

• ni ska ha full insikt i studiens alla delar, 

• medverkan i intervjun är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta, 

• informationen ni ger kommer enbart användas till examensarbetet, 

• alla deltagare kommer vara anonyma och varken namn på medverkande lärare, elever 

eller skola kommer att framkomma. 

 

Vi har en önskan att få spela in intervjun (ljudupptagning), men allt material kommer att 

raderas efter att examensarbetet är färdigt. Du kommer att få intervjufrågorna i förväg så du 

får möjlighet att förbereda dig.  

 

Vi skulle bli mycket glada om du vill ställa upp. 

 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss: 

 

Niklas Paulsson 

N****@gmail.com  

070-*** ** 63 

 

Hedvig Simoncic 

H****@gmail.com 

070-*** ** 83 

 

  



 

 

 

Bilaga 3: Förfrågan till vårdnadshavare 

 
Hej! 
 
Vi heter Niklas Paulsson och Hedvig Simoncic och läser sista året på grundlärarprogrammet 4–6 på 

Högskolan i Gävle. För tillfället skriver vi vårt examensarbete som handlar om hur högläsning av 

skönlitteratur används i undervisningen. Vi ska låta elever i ett antal klasser besvara en 

enkätundersökning om högläsning och klass 4b är en av dessa klasser. Frågorna kommer att besvaras 

anonymt och alla frågor är utformade av allmän karaktär så att ingen av eleverna blir utpekade.  
 
I denna forskning kommer vi hålla oss till de forskningsetiska principerna som beskrivs i Alan 

Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder (2011). Vi håller oss till informations-, samtyckes-, 

nyttjande- och konfidentialitetskraven, vilket innebär att: 
• eleverna blir informerade om varför de ska svara på enkäten, 

• medverkan i intervjun är frivilligt och eleven kan när som helst välja att avbryta, 

• informationen som eleven ger kommer enbart användas till examensarbetet, 

• alla deltagare kommer vara anonyma och varken namn på medverkande lärare, elever eller 

skola kommer att framkomma. 

 
Det skulle vara till stor hjälp för vår undersökning om ert barn får vara med i enkätundersökningen. 

Om du samtycker ber vi dig att skriva under nedan och lämna in blanketten till klassläraren.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Jag godkänner att _________________________________________ i klass __________

   Elevens namn 

 

i ***skolan svarar på enkäten om högläsning av skönlitteratur i klassrummet. 
 
Vårdnadshavare 1 

 

 
___________________________________  ___________________________________ 
Underskrift     Ort och datum  

 

___________________________________ 
Namnförtydligande 
 
Vårdnadshavare 2 

 

 
___________________________________  ___________________________________ 
Underskrift     Ort och datum  

 

___________________________________ 
Namnförtydligande 

  



 

 

 

Bilaga 4: Intervjufrågor till lärarinformanter 

 

Bakgrund 

 

Ålder: 

 

Undervisar i klass/er: 

 

Antal år som lärare: 

 

Frågor 

 

1. Vilken bok läser ni just nu? 

 

2. Hur ofta högläser du för dina elever? Hur länge? 

 

3. Varför högläser du? Har du ett syfte med själva läsningen? 

 

4. Har du fasta tider för högläsning eller läser du spontant? Finns det någon orsak till det? 

 

5. Vem läser högt? Du? Dina elever? 

 

6. Hur väljer du ut högläsningsbok? 

 

6.1 Om du låter eleverna vara med och bestämma, styr du valet och i så fall hur? 

 

6.2 Om du väljer själv finns det då något särskilt du hoppas på att dina elever ska få ut 

av högläsningen (syftet bakom boken, en sensmoral etc.)? 

 

7. Hur arbetar du med högläsningsboken? Varför?  

 

8. Vad tror du dina elever tycker om högläsningen? Får du någon återkoppling från dem? 

  



 

 

 

Bilaga 5: Enkätfrågor till elever 

Flicka: ⬜  Pojke: ⬜ 

Årskurs:__________ 

 

Välj ett eller flera alternativ per fråga. 

 

1. Hur ofta har ni högläsning i klassen?  

• Varje dag 

• Varje vecka 

• Någon gång då och då 

• Aldrig 

 

2. Vem läser böckerna högt? 

• Min lärare 

• Bibliotekarien 

• Jag och mina klasskompisar 

• Min lärare och vi elever 

 

3. Vem väljer högläsningsboken? 

• Min lärare 

• Bibliotekarien 

• Vi elever 

• Lärare och elever tillsammans 

 

4. Vad tycker du om högläsning?  

 

……………………………………………..……………………………………...……… 

 

……………………………...…….………………………………………………………. 

 

……………………………………………..……………………………………...……… 

 

……………………………...…….………………………………………………………. 

 

 

5. Varför tror du din lärare läser böcker för er högt?  

• För att vi ska få en lugn stund 

• För att boken handlar om något vi läser om i skolan 

• För att få oss att uppskatta (tycka om) böcker  

• För att min lärare tycker om de böcker hon/han läser för oss  

 

• Någon annan orsak? ………………………………………………………………… 

 

……………………………...…….…………………………………………………………. 



 

 

 

6. Arbetar ni med högläsningsboken förutom att lyssna till den? 

• Vi svarar enskilt på frågor om boken som vi skriver ner. 

• Vi diskuterar boken i smågrupper 

• Vi diskuterar boken i helklass 

• Arbetar ni med boken på något annat sätt? 

 

 

……………………………...…….…………………………………………………………. 

 

 

……………………………...…….…………………………………………………………. 

 

 

……………………………...…….…………………………………………………………. 

 

 

7. Vilken bok har ni som högläsningsbok just nu? Vad handlar den (egentligen) om?  

 

 

……………………………...…….…………………………………………………………. 

 

……………………………...…….…………………………………………………………. 

 

……………………………...…….…………………………………………………………. 

  



 

 

 

Bilaga 6: Skriftliga enkätsvar 

 

Fråga 4: Vad tycker du om högläsning? 

 

Positiva svar 

Helenas elever: 

"Det är kul, och vi behöver träna på att lyssna. Det är bra för varje elev att träna sin 

lyssningskunskap??" 

"Det är roligt för jag har alltid gillat att lyssna på när andra läser." 

"bra för det är hönt" 

"Jag tycker om när läraren läser för os elever" 

"det är avslappnande - det är bra - det är kul att lyssna" 

"det är bara jättebra" 

"[?] är roligt" 

"jag tycker att högläsning är kul" 

"Jag tycker att det är skönt att lyssna när någon läser, och att få sita stilla ett tag och få gå 

undan böcker ett tag." 

"roligt man blir avslapand och lugn och boken kan va spänande" 

"det är bra att slapna av och höra ord. Det kan va en bok som [? ? ?] det man jobbar med" 

"bra" 

"det är roligt och kul - lite svårt att fokusera" 

 

Saras elever: 

"Jag tycker att det är skönt så länge inte jag läser för hatar att läsa, men när "Sara" gör det är 

det skönt" 

"Jag tycker att det är roligt när min lärare läser för att jag gillar läsning. Det är roligt att läsa 

inför klassen ibland men ibland är det jobbigt." 

"Det är bra att lysna hur det låter. så det är trevligt" 

"Jag tycker det är bra, iallafall i vår skola för det är frivilligt och då gör man det när man 

känner för det." 

"Kul när läraren läser men inte när vi måste läsa pga att jag inte gillar det om jag läser fel." 

 

Kalles elever: 

"Slipper jobba" 

"För det är mysigt att börja dagen med lite läsning" 

"Det är mysigt att börja dagen med att ta de lungt" 

"Jag tycke det var roligt" 

"För att jag tyckte böckerna var bra" 

"För man fick starta lungt på morgonen när man är trött" 

"Det är skönt att slapna av" 

"För att man slippe jobba just då" 

"För att han vet vad den handlar om" 

"För det är spännande" 

"Bra, alla blir klara samtidigt." 

"Jag tycker det bra för jag får en bättre bild i huvudet om vad boken handlar om" 

 

Annas elever: 

"Jag tycker att man lär sig mycket och det är roligt och sitta och lyssna." 



 

 

 

"För det är mysigt." 

"För det är mysigt." 

"För att det blir lungt i klassen" 

"bet är lunkt och könt att lysna på" 

"Det är kul" 

"För att det blir lungt i klassen" 

"för det är roligt" 

"Ja man slipper att jobba" 

"Det är spännande" 

 

Neutrala svar 

Helenas elever: 

"jag tycker det är okey för jag tycker om att lyssna på böker ibland. Det är det ända jag tycker. 

tror jag" 

 

Saras elever: 

"det är kul ibland men det känns typ som att hela klassen ska skratta åt en om man råkar säga" 

"fel så ibland vågar jag inte läsa" 

"Det är kul beroende på vilken bok man läser." 

 

Kalles elever: 

"Det beror lite på böckerna" 

 

Negativa svar 

Helenas elever: 

"trist" 

"Tråkigt" 

 

Saras elever: 

"Jag hatar det" 

"tråkigt rastlöst jobbigt frustrerande" 

 

Kalles elever: 

"För det är lite trökigt" 

"Jag tycker inte om böcker" 

"Det är roligare att läsa tyst" 

 

Annas elever: 

"Tar på tid då man ska jobba" 

"Nä det är oftas på hittat" 

 

Fråga 5: Varför tror du din lärare läser böcker för er högt? Andra orsaker: 
 

Helenas elever: 

"För att vi ska träna på att lyssna." 

"För att få betre läsförsåelse" 

"För att klasen ska komma överäns? (jag kan inte stava det ordet) " 

"Vi Lär os av Boken" 

"Vi gorde det förut, svarade på Frågot och skrev en sammanfattning." 



 

 

 

 

Saras elever: 

"för att typ man ska höra andra läsa" 

"för att lära oss det som står i boken " 

"För att vi ska lära oss om det som står i boken." 

"För att det är bra att höra andra läsa." 

"för att få allmänbildning"  

 

Kalles elever: 

"Att vi ska få uppfattning hur det låter när man läser med inlevelse" 

 

Annas elever: 

"Nope! Jag tror inte det Iallafall" 

"Det finns saker man kan lära sig." 

"Hörförståelse" 

"För att det finns budskap i böckerna" 

 

Fråga 6: Arbetar ni med högläsningsboken förutom att lyssna till den? Övriga 

svar: 
 

Helenas elever: 

"Vi gorde det förut, svarade på frågor och skrev en sammanfattning." 

"ibland svarar vi på lite småfrågor." 

"ja läraren frågar ibland" 

"Nej inte riktikt" 

"Vi jobbar med deckare för vi läser deckar böcker" 

"läxor uppgifter" 

 

Saras elever: 

"Vi får ett arbetsblad efter, och diskuterar lite medans." 

"vi bara läser boken just nu" 

"Vi får frågor vi svarar på" 

"På den har boken gör vi inget men andra böker brukar vi svara på frågor." 

"Förut svarade vi på frågor men inte till den bok vi läser nu." 

"Vi får frågor som vi ska svara på. Ibland får vi inte frågor till vissa böcker." 

"ja svara på frågor." 

"vi gör frågor med kompisar" 

 

Kalles elever: 

"Vi tittade på en film efter som var boken som film" 

"Kollade på filmen efter" 

"Vi kollade på en film efter om just den boken" 

"Vi får ibland fått läsläxa" 

 

Annas elever: 

"Nej inte vad jag kan komma på just Nu" 

"Vi pratar om den ibland." 

"Nej tror inte det. Vi diskuterar om nånting som har hänt i boken" 

"Läser två och två" 



 

 

 

"No, So, Eng" 

"Hörförståelse" 

"Dev vigöt int" 

 

Fråga 7: Vilken bok har ni som högläsningsbok just nu? Vad handlar den 

(egentligen) om? 

 

Helenas elever: 

"Den heter labyrinten. Den handlar om att någon på en film får hotbrev." 

"laburinten den är en dekare där hånntlar Fåt Hotbrev." 

"laburinten det är en deckare" 

"om deckare" 

"labyrinten Som är en deckare. Det är en deckare och vi holler På Med deckre." 

"det heter Laboriten och det handlar om en deckare" 

"Laburint om film" 

"laburint (dekare)" 

"Vi läser laberynten, den handlar om att en person får hotbrev." 

"Det är en deckarbok som Heter labyrinten." 

"laburinten en dekare som om en kille som får hot brev" 

"Labyrinten. Det är en dekare." 

"Det är en deckare som heter labyrinten." 

"labyrinten" 

"en deckare om en film som blir. Ett mysterium" 

 

Saras elever: 

"Typ en om Anne Frank och den handlar om andra världskriget" 

"anne franks dagbok och den handlar om hennes liv och sånt" 

"Anne franks dagbok. Den handlar om hennes liv från när hon var 14 till hon var 16. hon var 

jude." 

"Vi läser om Anne Frank. Det handlar om hur hon hade innan och under andra världskriget." 

"Anne frankling. Hon gömer sig för att hon är jude." 

"En bok om Anne Frank som är hennes dagbok innan och under andra världskriget som var 

jude." 

"Anne Franks dagbok om hennes liv innan och under andra världs kriget." 

"Vet inte va sjuk." 

"Den just nu. Anne frank handlar om Anne frank" 

"Vi läser en bok om en tjej i väldskrigen." 

"Boken Anne Frank som skriver om andra världskriget" 

 

Kalles elever: 

"Pappa polis. Den handlar om en pappa som blev skjuten av ett MC gäng" 

"Pappa polis. Handlar om en kille som blir skjuten" 

"Pappa polis. Den handlar om ett barn som har en pappa som blev skjuten. Den handlar om 

relatione till både föräldrar och personer man ej träffat förut" 1 

"Pappa polis. Den handlar om att inte döma någon på grund av hur de ser ut. /verkar vara. " 1 

"Pappa polis. Boken handlar om att känna oro och hitta en ny vän" 1  

                                                 
1 Kommentarer som tyder på att eleverna uppfattade en underliggande mening 



 

 

 

"Pappa polis läste våran lärare för oss. Budskapet var att man måste berätta vad som är rätt 

ven om det skadar" 1 

"Pappa polis Budskapet var att man måste berätta vad som är rätt, även om man skadar andra" 
1 

"Vi har Pappa polis som bok just nu. Den handlar om en pojke som har en pappa som är 

polis" 

"Vi har Pappa polis som högläsningsbok. Där så stöter man på olika problem som är väldigt 

spännande. Handlar om en poje som har en pappa som är en polis" 

"Pappa polis handlade om att pappan som var polis blev skjuten i magen" 

"Pappa polis heter boken och jag kommer inte ihåg vad den handlar om" 

"Pappa polis. Jag kommer inte ihåg vad den handlar om" 

"Pappa polis. Handlar om, kommer inte ihåg." 

"Pappa polis. Att inte dömma hunden efter håret" 1 

"Pappa polis. Pappa blir skjuten Hjälp Rånare Det är en vaktmästare som bryter sig på bank" 

"Pappa polis handlar om hur det är att nästan förlora sin pappa" 1 

"Pappa polis. Det handlar om en pappa som blev skjuten och dem försöker lista ut vem som 

skjut han" 

"Vi läser Pappa polis. Det handlar om en pappa som blev skjuten och dom letar efter han som 

skjöt" 

"Pappa polis. Den handlar om att pappan vart skjuten av ett motorcykel gäng" 

"Pappa polis. Den handlar om en pojke som vars har en pappa som är polis" 

"Den heter Pappa polis den handlar om en pappa som är polis" 

"Bok Pappa polis. Den handlar om att en pappa var polis men han blev skjuten" 

 

Annas elever: 

"Boken heter försvunnen och den handlar om en pojke som rymmer hemfrån för att hans 

pappa dricker." 

"(Försvunen) En pojke har rymt hemifrån o är försvunen han tycker att hans pappa är jobbig." 

"Försvunnen. Den handlar om en kille som heter Adam försvinner för att hans pappa är elak." 

"Puman Jag har varit sjuk i en vecka men jag vet att den handlar om någon Puma jag vet inte 

så mycket" 

"En som heter "puman" den handlar om en mystisk puma och en som heter "försvunnen", den 

handlar om en kille som rymer hemifrån." 

"försvunen läser vi i bibloiteket och så läser vi Laura Trenter - puman" 

"puman och försvunen. Försvunen handlar om en kile som har rymt hemifrån." 

"Försvunnen" 

"försvunen" 

"Puman och försvunnen" 

"Puman och försvunnen. Försvunnen handlar om en kille som har rymt hemifrån och Puman 

handlar om en tjej som blir en puma på kvällen." 

"Vi läser en bok som heter Puman som handlar om en tjej som blir till en puma då och då Och 

så läser vi en bok som heter försvunen som handlar om en kille som har rymt hemifrån" 

"Puman heter boken. Den handlar om en skum puma som kommer då och då" 

"Försvunnen. Det handlar om en kille som springer hemifrån för att han har det jobbigt"2 

 

  

                                                 
1 Kommentarer som tyder på att eleverna uppfattade en underliggande mening  



 

 

 

Bilaga 7: Enkätdiagram 

 
Diagram 7:1 Summa elevers ställning till högläsning

 

 
Diagram 7:2 Summa varför läraren läser

 

 



 

 

 

Diagram 7:3 Summa elevarbete med högläsningsböcker

 


