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Sammandrag 
 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare använder sig av högläsning i 

elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse samt att ta reda på hur 

högläsning kan påverka elevers läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Tidigare 

forskning har visat på att högläsning är en viktig del i elevernas läsinlärning. Genom att 

lyssna till högläsning så får eleverna bland annat ett större ordförråd, en medvetenhet 

kring språkförståelse och grammatisk förståelse och de får kunskaper om olika ämnen 

som de kan ha nytta ut av i sina liv. Utifrån en kvalitativ metod och semistrukturerade 

intervjuer har sex lärare i årskurs f-3 fått svara på hur de använder sig av högläsning i 

undervisningen för att stödja elevernas läsinlärning och utveckling i läsförståelse. 

Resultatet visar att de intervjuade lärarna använder sig av högläsning nästan varje dag 

för att främja elevernas läsinlärning. De har diskussioner med eleverna utifrån 

högläsningsboken och då har eleverna möjlighet att dela med sig av de åsikter, tankar 

och idéer som de har. Informanternas elever verkar tycka om att lyssna till högläsning, 

vilket lärarna lägger märke till för att eleverna är tysta och uppmärksammade på att 

lyssna. Deras elever verkar tycka att det är spännande och intressant att vara med i 

högläsningssammanhang.    
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1. Inledning 
 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen jag haft under min utbildning till f-3 lärare 

har jag lagt märke till att lärare ofta använder sig av högläsning i sin undervisning. De 

läser olika typer av böcker, sagor och texter högt för eleverna och sedan gör de olika 

uppgifter kring det som de läst. Jag har funderat på varför lärare använder sig av 

högläsning i undervisningen, vilka syften de har med det och därför har jag tänkt 

undersöka det i det här arbetet. 

 

Jag kommer dock att fokusera på hur lärare använder sig av högläsning i elevernas 

tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Jag minns själv från när jag var liten 

att jag tyckte det var intressant att lyssna när någon person läste högt ur en bok. Jag 

tyckte det var spännande och skönt att få komma in i bokens värld en stund. 

Högläsningen gjorde att jag började intressera mig för att lära mig bokstäver och lära 

mig läsa. Jag ville kunna läsa själv så att jag kunde ta mig in i böckernas värld när jag 

själv ville, utan att någon behövde hjälpa mig att göra det. 

 

Jag ser högläsning som en social aktivitet som leder barnen in i sagornas, böckernas och 

texternas värld och ger barnen kunskaper om många olika saker som har stor betydelse 

för barnets egna läsutveckling och utveckling i läsförståelse. Genom högläsningen får 

barnen till exempel förståelse för hur en texts uppbyggnad kan se ut, de får kunskaper 

om bokstävers ljud och vad olika ord och begrepp betyder. Fox (2003) uttrycker att 

grunden för barnets läsinlärning börjar redan när de får höra människor prata och får 

lyssna till sånger, rytmer och upprepningar i sagor och ramsor. Det är alltså viktigt att 

man som förälder pratar mycket med sitt barn redan när det är litet, för det gör att barnet 

börjar lära sig språket vilket de behöver ha goda kunskaper i för att kunna lära sig läsa. 

Det är följaktligen också av betydelse att man som förälder gör aktiviteter med sitt barn 

som inkluderar språket så som högläsning, ramsor, rim och sånger redan i barnets tidiga 

ålder, då de gör att barnets ordförråd utvecklas och de får förståelse för hur språket är 

uppbyggt vilket är av betydelse för deras framtida läsinlärning.  

 

I en artikel i Dagens Nyheter som Letmark (2014) skrivit har han intervjuat en lärare 

som också är ett högläsningsproffs. Läraren framhäver att högläsning förbereder barnen 

för att bli självständiga läsare. I de klasser som läraren haft har de elever som blivit 

höglästa för hemma haft ett större ordförråd än de elever som inte fått lyssna så mycket 

till högläsning. Dessa elever har också haft en medvetenhet om skriftspråket eller varit 

nyfikna på vad de skrivna orden kan säga. Av dessa anledningar anser läraren att det är 

viktigt att den som högläser läser det som står i boken och undviker att göra om texten i 

boken till sitt eget talspråk. Detta påvisar också hur betydelsefullt det är att föräldrar 

högläser för sina barn för att underlätta deras framtida läsinlärning. I högläsningsstunder 

som föräldern och barnet har får de vara tillsammans och upptäcka och lära sig olika 

saker om världen som barnet kommer ha nytta ut av i sin läsinlärning och utveckling i 

läsförståelse. Föräldern och barnet lär möjligen känna varandra på en djupare nivå och 

barnet känner kanske en trygghet till föräldern och förstår att den finns där för barnets 

skull och vill barnets bästa.   
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1.1. Syfte 
 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärare använder sig av högläsning i elevernas 

tidiga läsinlärning och i utveckling i läsförståelse. Jag kommer även undersöka, på vilka 

sätt som högläsning kan påverka elevers tidiga läsinlärning och deras utveckling i 

läsförståelse. 

 

1.2.  Frågeställningar 
 

De frågeställningar som jag kommer att utgå från är: 

 

 Hur använder sig lärare av högläsning i elevernas tidiga läsinlärning? 

 Hur använder sig lärare av högläsning i elevernas utveckling i läsförståelse? 

 På vilka olika sätt kan högläsning påverka elevernas tidiga läsinlärning? 

 På vilka olika sätt kan högläsning påverka elevernas utveckling i läsförståelse? 
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2. Begreppsförklaring 
 

För att underlätta förståelsen av mitt arbete kommer jag i detta avsnitt att ge en 

beskrivning av begreppen högläsning, läsinlärning och läsförståelse, som min 

undersökning utgår från. 

 

2.1. Högläsning  
 

Högläsning innebär att en person läser någonting högt för en grupp eller en person 

(Svenska Akademins ordbok). I detta arbete handlar högläsning om att en vuxen person 

läser någonting högt för en grupp elever eller för sitt barn. Högläsningen kan bestå av 

olika former av böcker, sagor, texter, ramsor dikter och sånger.  

 

2.2. Läsinlärning 
 

Läsinlärning handlar om hur barn lär sig läsa och vilka metoder som lärare använder sig 

av för att få sina elever att knäcka läskoden (Skolverket). I min studie utgår begreppet 

läsinlärning från, hur man som lärare kan hjälpa elever att lära sig läsa genom att 

använda sig av högläsning.  

 

2.3.  Läsförståelse 
 

Läsförståelse handlar om att eleven skapar förståelse för texten som den läser. Lärare 

behöver undervisa elever i olika läsförståelsestrategier, som de kan använda sig av för 

att skapa förståelse för texten som de läser (Lukimat). I min studie handlar läförståelse 

om hur lärare kan använda sig av högläsning för att lära ut olika läförståelsestrategier 

till sina elever.   
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3. Forskningsbakgrund 
 
I dagens förskolor är det vanligt att pedagoger använder sig av högläsning för att roa 

barnen och ge dem kunskaper om världen, människors relationer och människans 

existens. Genom att lyssna till högläsning kan barnen få möjligheter att utveckla sitt 

språk och skriftspråk och få en inblick i fiktionens värld. När barnet kommer in i 

fiktionens värld kan det hända att barnet kopplar sina egna erfarenheter och kunskaper 

till fiktionens värld vilket kan leda till att barnet får nya kunskaper (Damber & Nilsson, 

2015). I fiktionens värld träffar barnen bland annat djur som kan prata och de får 

uppleva magi på samma gång som det även kan hända att de får vara med om dagliga 

problem som väcker olika känslor som till exempel rädsla, sorg, glädje, förvåning och 

avundsjuka. När barn får lyssna till berättelser som utspelar sig i fiktionsvärldar kan det 

hända att de utvecklar sitt tänkande och skapar en förståelse för det som berättelserna 

berättar (Fast, 2009).  

 

Detta avsnitt fokuserar på hur olika forskningsstudier ser på användandet av högläsning 

i elevers tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Det kommer även att framgå 

hur forskningen ser på högläsningens påverkan på elevers läsinlärning och utveckling i 

läsförståelse. Forskningen kommer också att visa på olika lärares inställning till 

högläsning och hur de tycker att man ska genomföra högläsningsstunderna för att de ska 

vara givande och lärorika för elever och lärare.   

 

3.1.  Högläsningens användning i elevers tidiga 

läsinlärning 
 

Fox (2013) skriver att forskning runt om i världen har visat på att barn som har fått 

lyssna till högläsning regelbundet har lättare att lära sig läsa. En australiensisk 

forskningsstudie har framhållit att barn som fått lyssna till högläsning hemma innan de 

började skolan, lyckades göra bättre ifrån sig på nationella prov i läskunnighet, än vad 

de elever som inte hade fått lyssna till högläsning hemma gjorde. Man kan inte komma 

ifrån att ett barns lyssnande på när någon läser en saga, bok eller berättelse högt för den 

kontinuerligt, gör att man kommer ett steg närmare barnets egen läskunnighet. Det 

spelar ingen roll hur begåvat ett barn är, vilket språk det talar, hur gammalt det är, vilket 

land det bor i, högläsningen spelar alltid en stor roll i barnets läsutveckling. 

Högläsningen bjuder in barnen till att lyssna på fängslande böcker, berättelser, ramsor 

och sånger som alla barn måste få uppleva innan den formella undervisningen i 

läsinlärning kan börja.  

 

Fast (2007) tar upp tre anledningar som är betydelsefulla att ha i åtanke gällande varför 

man ska läsa högt för barn. Först och främst handlar det om att barnen genom 

högläsning får kunskap om samhällets kultur. De får lära sig att samhällets kultur ser 

olika ut beroende på vilken miljö det handlar om. För det andra så gör högläsningen att 

barnen blir bekanta med skriftspråket. När barnen tycker det är härligt att lyssna till 

högläsning, så kan det väckas en nyfikenhet och ett intresse hos dem att lära sig läsa 

själva samt till att skriva egna texter. För det tredje så ger högläsningen barnen massor 

ut av upplevelser. Barnen får bland annat kunskaper om hur olika typer av människor 
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lever och de kan också ha möjlighet att känna igen sig i berättelserna och dra paralleller 

till sitt egna liv.  

 

Unga barns delaktighet i högläsningssituationer är betydelsefull för att underlätta deras 

utveckling av viktiga förmågor så som läsförmågan och ordförrådskunskap. Högläsning 

är därför en viktig del av verksamheten i förskolan, då många barn deltar i den 

verksamheten och högläsningen underlättar barnens enskilda läsinlärning. Olika studier 

om högläsning har visat på varför högläsningen är bra för unga barns utveckling. Det 

handlar bland annat om att barnet och den vuxne skapar en god relation till varandra då 

de samtalar om det som de har läst. Högläsning är en social aktivitet där barnet får lära 

sig och använda sig av verbala och konceptuella färdigheter (Pentimonti & Justice, 

2010). Högläsningsstunder kan med fördel ses som en gemensam aktivitet mellan barn 

och vuxna som bidrar till barnens meningsskapande (Reeners Loysen, 2010). 

Högläsningen är också en förutsägbar aktivitet med ett systematiskt format som hjälper 

barnen att lära sig delta i alfabetshändelser. Genom högläsningen kan barnen även 

förberedas för framtida sociala interaktioner som innefattar läskunnighet (Pentimonti & 

Justice, 2010). 

 

Fox (2003) uttrycker att högläsning och samtal om det lästa gör att barnets hjärna får 

mycket kunskap. Barnet kommer att ha lättare att koncentera sig under längre stunder 

och med hjälp av högläsningen kan barnet lösa problem med hjälp av logiskt tänkande. 

Dominkovic, Eriksson, & Fellenius (2006) tar upp att forskning har visat att det är 

vanligt att vuxna under högläsningsstunder samtalar med barnet om vilka betydelser 

olika ord och begrepp som dyker upp i boken har. Dessa samtal gör att barnet får ett 

avsiktligt förhållningssätt till ord vilket spelar en betydelsefull roll i barnets 

skolframgång. Körling (2012) framhäver att för att eleverna i skolan ska kunna lära sig 

det svenska språket måste de få vara delaktiga i många olika språkliga sammanhang. 

Högläsning är språkliga tillfällen där eleverna får lära sig nya ord och begrepp och får 

kunskap om att vistas i olika språkliga kulturer. De får också lära sig att sätta ord på 

känslor och får en förståelse för att världen delas olika av människor. Högläsningen gör 

att eleverna får insikt i olika miljöer som finns i världen. 

 

Högläsning kan ge lärare modeller att använda sig av för att utforma förnuftigt 

beslutsfattande hos eleverna och ge dem engagerade läskunnighetupplevelser som gör 

att elevernas motivation ökar och deras läslust gynnas (Hintz & Smith, 2013). Lärarens 

roll i högläsningsdiskussioner kan med fördel vara något avvaktande då det är elevernas 

tankar och åsikter som ska ta mest plats. Läraren kan dock hjälpa eleverna att skapa 

förståelse för högläsningsboken genom att tydliggöra bokens budskap, med mera. När 

eleverna får vara delaktiga i diskussioner om högläsningsboken så förbättrar de sitt 

lärande och sina meningsskapande förmågor. De får förståelse för att mening inte finns i 

bokens text utan att det tvärtom är meningens betydelse som blir tydlig i texten. I 

diskussionerna som de har med varandra skapar eleverna mening utifrån texten och alla 

elever ansvarar för att uppgiften utförs (Reeners Loysen, 2010)       

 

Lennox (2013) tar upp att det spelar roll på vilket sätt läraren läser högt för eleverna. 

Högläsningen kan öppna eller stänga lärandetillfällen och möjligheter till att använda 

språket för ett större utbud av syften. Skickliga lärare kan spela en betydelsefull roll i 

byggandet, förbättringen och förlängningen av läskunnighetskunskaper, färdigheter och 

dispositioner. Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006) skriver om att vuxna under 

högläsningsstunder modellerar för barnet hur man kan göra för att förstå en text. Barnet 
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får på så vis kunskap om lärandestrategier som den kommer att ha användning av under 

sin skoltid och i sin tidiga läsinlärning.   

 

3.2. Den interaktiva högläsningens användning i elevers 

tidiga läsinlärning 
 

Lennox (2013) tar upp begreppet interaktiv högläsning som används i stort för att 

beskriva de sammanhang när lärare genuint delar maktbefogenhet med barnen. Innan, 

under och efter högläsning ska lärare utnyttja tillfällen till att införliva strategier som 

innefattar dialog med eleverna. Dessa strategier aktiverar eleverna i ömsesidiga 

samtalsutbyten där de får utbyta idéer, tankar och åsikter med varandra och lyssna på 

andras syn på saker och ting vilket möjligen kan ändra deras egna tankar, med mera. 

Dessa dialoger/samtal med eleverna är positivt kopplade till deras övergripande 

teoretiska prestationer, läskompetens och intresse för läsning och skrivning. Samtalen är 

inte bara engagerande upplevelser för eleverna utan de utvecklar också sitt muntliga 

språk genom att de får uppleva nya och intressanta ord och grammatiska strukturer som 

de inte brukar använda i vardagliga samtal. Elevernas deltagande i samtalen kan göra att 

de bygger ut sitt språk vilket möjligen underlättar deras läsinlärning och de kan också få 

en ökning av konceptuell kunskap. Samtalen stödjer också de grundläggande 

färdigheterna som eleverna behöver för att lära sig läsa såsom fonologisk medvetenhet 

och kunskap om alfabetetet och bokstäver.  

 

Även Wiseman (2011) skriver om den interaktiva högläsningen och hon formulerar att 

den formen av högläsning skapar en plats där mening blir till genom dialog med 

eleverna och klassrumsinteraktion. Eleverna får i dessa sammanhang möjlighet att 

diskutera litteratur på ett sätt som bygger på deras styrkor och de utvecklar eventuellt 

sina kunskaper. Det finns två huvudsakliga pedagogiska implikationer med den 

interaktiva högläsningen. Eleverna ska först och främst få kunskap om hur de på aktiva 

sätt kan förhålla sig till läroplanen utifrån deras individuella sätt att bergripliggöra 

läskunnighet och skrivkunnighet. För det andra handlar det om att läraren ska 

uppmuntra eleverna att svara på frågor som ställs utifrån den aktuella 

högläsningsboken. Läraren ska bygga vidare på elevernas lokaliserade, kulturella och 

personliga konventioner på ett sätt som engagerar eleverna. 

 

Interaktiv högläsning är bra att använda sig av för att utveckla elevers 

ordförrådskunskap. Genom den interaktiva högläsningen kan man ha bra samtal om 

ordbetydelser i sammanhanget man läser. Den interaktiva högläsningen är en 

målmedveten process som kräver planering av läraren för att eleverna ska kunna tänka 

effektivt när de använder olika förståelsestrategier före, under och efter lyssning till en 

text (Hilden & Jones, 2013). Redan vid ung ålder kan barn vara delaktiga i interaktiva 

högläsningssammanhang. Barnens läskunnighet främjas av tidigt deltagande i 

interaktiva högläsningsupplevelser både hemma, i förskolan och så småningom i skolan.   

Det är genom böckerna som barnens ordförråd utvecklas mest (Holmes & Thompson, 

2014).  

 

Hilden & Jones (2013) uttrycker att lärare under den interaktiva högläsningen kan 

modellera och uppmuntra sina elever att lära sig förståelsebeteenden och strategier som 

”bra läsare” använder sig av. Detta kan de göra både före, under och efter den 

interaktiva högläsningsstunden. Lärare kan med fördel ställa öppna frågor till eleverna 
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då det uppmuntrar dem att effektivt bearbeta innehållet. Elevernas förståelsebeteenden 

kan också utvecklas genom andra litterära aktiviteter så som undervisning i mindre 

grupper, läsningsverkstäder och litteraturcirklar. Slutligen kan den interaktiva 

högläsningen ses som ett förnuftigt redskap för lärare och föräldrar att använda sig av 

för att utveckla elevernas/barnens strategiska användning, kritiska tänkande och deras 

kärlek till bra böcker.  

 

3.3. Högläsningens påverkan på elevers tidiga 

läsinlärning 
 

Fox (2013) tar upp att högläsningen kan göra att barnet tycker det är lättare att förstå ord 

och utvecklar på så vis sitt ordförråd och barnet blir också välbekant med språkets flöde 

och grammatik. Barnen får genom högläsning lära sig att förutsäga olika saker som till 

exempel, vad som ska hända härnäst i boken och hur boken kommer att sluta. De får 

träna på att göra förutsägelser utifrån sina egna tankar och bokens bilder. Allt detta 

hjälper barnen att lära sig läsa på ett djupgående sätt. Pentimonti & Justice (2010) 

uttrycker att högläsningen underlättar barnets färdigheter inom olika områden som 

tillhör den tidiga läskunnigheten som till exempel att inkludera ordförrådskunskap och 

få en medvetenhet om språkförståelse. Detta har forskningsresultat visat prov på. 

Forskningsresultat har nämligen visat att barnets deltagande i högläsningssituationer 

som aktivt engagerar barnet genom förhör och upprepade avläsningar kan ha goda 

effekter på barnets ökning av ordförråd. Körling (2012) formulerar att högläsningen kan 

bidra till att barnet utvecklar sin grammatiska förförståelse, läsförmåga, fantasi, empati, 

koncentrationsförmåga, kreativitet och tänkande. Fox (2003) skriver om att barnen får 

mycket information genom högläsning och de får erfarenheter av världen genom sådant 

de träffar på i böcker. Ju mer erfarenheter barnen har av världen desto enklare är det för 

dem att lära sig läsa. 

 

Lennox (2013) påpekar att högläsningstillfällen involverar mottagliga, dynamiska och 

meningsfulla utbyten. Den som högläser ställer öppna frågor till barnen eller eleverna 

vilket utvidgar barnens/elevernas språk och tänkande. Fox (2013) är lite kritisk till dessa 

öppna frågor och frågar sig själv varför vuxna ofta ställer uppenbara frågor till barnen, 

före högläsning av en bok, under högläsning av en bok och efter att ha läst färdigt 

boken. Hon tror att vi ofta underskattar barns intellekt och att barnen ofta är mycket 

smartare än vad vi vuxna tror. Som vuxna måste vi tro på oss själva och tro på det som 

böcker kan lära ut till barnen. Fox är en barnboksförfattare och när hon skriver 

barnböcker har hon för avsikt att förvåna och inspirera barnen till tröst och glädje, att 

underhålla barnen och få dem förtrollade i boken, att få barnen lugna och roa dem. Hon 

vill också få barnen att vilja läsa hennes böcker flera gånger, så att de kan lära sig hur 

ord fungerar genom författarens sätt att skriva. Därför blir hon trött på lärare när de 

ställer alltför uppenbara frågor till eleverna, då de riskerar att förstöra elevernas glädje 

och tillfredställande i att lyssna till en bra bok.  

 

Det finns fördelar med högläsning som kan delas in i de tre kategorierna känslomässig 

nivå och motivationsnivå, muntlig språkutveckling och meningen med tryckt text. Den 

känslomässiga nivån och motivationsnivån handlar om att barn börjar tycka om böcker 

och när de befinner sig i böckernas världar får de kunskaper om många olika ämnen 

som de kommer ha nytta ut av i livet. En annan fördel med den känslomässiga nivån är 

att barnet börjar visa ett personligt engagemang till högläsningsboken. Det kan hända att 
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barnet tar in högläsningsbokens språk till sitt egna språk vilket gör att deras 

språkutveckling gynnas. I den känslomässiga och varma miljön där 

högläsningssammanhang brukar äga rum, tycker barn ofta att högläsning är en behaglig 

aktivitet som möjligen stimulerar dem till att tycka om att läsa böcker på egen hand och 

inte endast läsa i skolsammanhang där de måste göra det (Reeners Loysen, 2010).  

 

Reeners Loysen (2010) tar upp att kategorin muntlig språkutveckling går ut på att 

barnen blir medvetna om skillnaden mellan muntligt och kontextualiserat bokspråk. 

Barnen får möjlighet att utveckla sitt ordförråd och får förståelse för vad en berättelse, 

saga eller historia är för någonting. När barnen lyssnar till högläsning blir de bekanta 

med språket som finns i böcker och det kan göra att de utvecklar sitt egna språk. Den 

sista kategorin meningen med tryckt text handlar om att barnen blir bekanta med de 

skrivna orden och genom att den vuxna som högläser följer med i texten med sitt finger 

får barnen lära sig att man läser från vänster till höger. Barnen får också kunskaper om 

böcker så som att de har författare, illustratörer och att det är ett förlag som ger ut 

boken. De blir också medvetna om att texten i en bok aldrig förändras oavsett hur 

många gånger de läser eller lyssnar till boken. Genom att lyssna till högläsning kan 

barnen få kunskaper om hur olika texters uppbyggnad ser ut samt om skriftspråkets 

syntax. De kan till exempel lära sig att skriftspråket har ett speciellt mönster och ett eget 

rytmiskt flöde. Barnen får kunskaper om olika texttyper som de kan ha användning av 

när de ska skriva egna texter, läsa en text, eller göra någon annan språklig aktivitet som 

involverar texter på något sätt.   

 

3.4. Den interaktiva högläsningens påverkan på elevers 

tidiga läsinlärning 
 

Den interaktiva högläsningen kan göra att eleverna får kunskaper om texters 

konventioner vilket så småningom leder till att eleverna utvecklar sin självständiga 

läsning. Läraren kan i dessa högläsningssammanhang låta eleverna få bekanta sig med 

böckers textstrukturer, vilket kan utveckla elevernas läsförståelse och litterära 

förståelse. Det bidrar till att eleverna får kunskaper om läsning, som stödjer deras 

utveckling i deras självständiga läsning. Interaktiva högläsningssituationer fokuserar 

ofta på hur eleverna utvecklar färdigheter som förståelse, flyt och ordförråd. 

Högläsningen kan bidra till att eleverna utvecklar ett komplext tänkande och lärande där 

de är ansvariga för meningsskapande och medverkar i utvecklandet av 

läskunnighetskunskaper i klassrummet (Wiseman, 2011). 

 

3.5. Lärarens val av högläsningsböcker i elevernas tidiga 

läsinlärning 
 

Det är betydelsefullt att läraren väljer ut bra högläsningsböcker för att se till att 

högläsningstillfällena blir lyckade och lärorika för eleverna. Hur eleverna reagerar på 

högläsningsböckerna påverkas av vilken bokgenre boken har, då olika genrer hjälper 

eleverna att förstå hur olika texter är strukturerade och erbjuder olika möjligheter till 

lärande. Lärarens val av högläsningsböcker spelar även roll i elevernas individuella 

läsning av böcker, då det är vanligt att eleverna i sin egen läsning väljer att läsa böcker 

som läraren läst högt. Därför är lärarens val av högläsningsböcker väldigt viktigt då 

valen läraren gör kan komma att påverka elevernas studieresultat (Lennox, 2013).  
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Lärarens val av högläsningsböcker är även viktigt i interaktiva högläsningssituationer. 

Valen som läraren gör kan med fördel bygga på elevernas intressen och på deras sociala 

utvecklingsnivåer, för det uppmuntrar eleverna att aktivt delta i bokdiskussioner och 

stödjer även deras enskilda läsutveckling (Wiseman, 2011). Högläsningsboken kan 

också ligga på en högre svårighetsgrad än vad eleverna klarar av att läsa på egen hand. 

Den högre svårighetsgraden kan användas för att utveckla elevernas ordförråd och ge 

dem kunskaper om ord som de inte stöter på så ofta i vardagligt samtal (Reeners 

Loysen, 2010). 

 

Det tar tid för lärare att förbereda högläsningsstunder som de ska ha med sina elever. 

Innan högläsningen är det bra om läraren läser högläsningsboken själv för att bestämma 

hur den ska lägga upp högläsningen. Om det är någonting som ska hoppas över, 

behöver gestaltas på något sätt samt fundera på frågor att diskutera med eleverna. Denna 

förberedelse gör förhoppningsvis att högläsningsstunderna med eleverna blir lärorika, 

spännande och intressanta för både eleverna och läraren (Holmes & Thompson, 2014).  

 

3.6. Hur lärare kan få elever aktiva i 

högläsningssituationer 
 

Holmes & Thompson (2014) skriver om hur lärare effektivt kan engagera sina elever i 

högläsningssammanhang. Deras studie visar på att läraren ska ha högläsningsstunder på 

en timme där eleverna får vara mycket aktiva. För att få eleverna engagerade använde 

sig lärarna i studien bland annat av rekvisita, hattar och kostymer som berörde 

högläsningsbokens teman. Lärarna använde sig också en del av belöningar så som 

bokmärken, suddgummin och klistermärken för att hålla kvar elevernas intresse vid 

högläsningen. Eleverna som var med i studien var mest intresserade av att lyssna till 

berättelser och informativa texter där de kunde samspela med några händelser som 

hände i böckerna. De interagerade på många olika sätt, som till exempel genom att 

upprepa delar av texten, genom att använda sig av ansiktsuttryck eller gester, eller 

genom att göra olika typer av ljudeffekter.  

 

Lärare kan få elever aktiva i högläsningssituationer genom att använda sig av olika 

strategier som uppmuntrar eleverna till att diskutera högläsningsboken. Eleverna 

främjas bland annat till diskussion genom att läraren hjälper eleverna att förstå bokens 

budskap genom att ställa frågor till dem som utgår från elevernas förstålse av boken och 

de kopplingar av egna erfarenheter som eleverna kan göra till bokens händelser. I dessa 

sammanhang är det viktigt att högläsningsboken ligger på en nivå som passar elevernas 

ordförråd, utvecklingsnivå och intressen. Det kan i många fall vara bra att använda sig 

av böcker som har bilder, då bilder ofta brukar intressera eleverna och de brukar vilja 

diskutera bilderna med varandra (Reeners Loysen, 2010).   

 

3.7. Högläsningens användning i utvecklandet av elevers 

läsförståelse 
 

Toth (2013) har gjort en studie på eleverna i sin klass, där hon undersökt hur högläsning 

kan användas för att utveckla elevers ordförråd och deras förståelse för vad de läser. 

Hon använde sig av högläsningsböcker som fokuserade på kunskapsinnehåll, hade 
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rikedom i texten, ovanliga textfunktioner och möjliggjorde jämförelser mellan 

kontraster och en förståelse för meningen i sammanhanget. Böckernas ordförråd låg lite 

utanför elevernas ordförråd och de hade många liknelser och metaforer i sig, så att 

eleverna skulle kunna dra slutsatser utifrån texten.  

 

Toth (2013) uttrycker att när hon läste högt för eleverna så fokuserade hon på fyra olika 

punkter och dessa var: jämförande ordförråd, motsättande ordförråd, göra kopplingar till 

det man vet och använda bokens sammanhang för att få förståelse för okända ord. Efter 

att hon hade läst en bit så ställde hon frågor till eleverna utifrån dessa punkter. Hon 

poängterar dock att man som lärare i dessa högläsningssituationer ska komma ihåg att 

man ibland behöver läsa samma sida flera gånger för att eleverna ska kunna förstå en 

komplicerad text. Eleverna fick diskutera lärarens frågor parvis och därefter fick varje 

elev berätta för klassen om vad deras partner hade sagt. Anledningen till att eleverna 

skulle berätta hur deras partner svarat på frågan och inte vad de själva svarat, var för att 

de skulle träna på att lyssna noggrant. Toth tar också upp att det är betydelsefullt att ha 

ett tryggt klassrumsklimat i dessa situationer, så att alla elever vågar prata, även om de 

är osäkra på hur diskussionspartnern svarade på frågorna.  

 

3.8. Läsförståelsematerialet ”En läsande klass” 
 

År 2014 utkom ett läsförståelsematerial på internet som heter ”En läsande klass”.  

Initiativtagaren till materialet är mellanstadieläraren Martin Widmark. Tillsammans 

med några andra pedagoger utvecklade han ett läsförståelsematerial som lärare i årskurs 

1-6 kan använda sig av för att utveckla elevernas läsförståelse. Materialet utgår från fem 

olika läsförståelsestrategier som eleverna kan använda sig av för att skapa förståelse för 

en text.  På hemsidan finns det handledningar för varje årskurs där det framgår vilka 

texter som lärarna kan arbeta med under olika lektioner och på vilket sätt de kan 

använda sig av de olika läsförståelsestrategierna i texterna de läser och arbetar med 

(Widmark & Wendéus, Om oss, 2015) 

 

Läsförståelsestrategierna består av fem olika läsfixare som har olika uppgifter. 

Läsfixarna är: Spågumman, Konstnären, Detektiven, Reportern och Cowboyen. 

Spågumman förutspår vad som ska hända i texten genom att titta på bilder, rubriker, 

bildtexter och textgenre. Spågumman används både innan, under och efter läsning av en 

text. Konstnären skapar inre bilder av det som står i texten. Läraren och eleverna får 

använda sig av sina sinnen för att leva sig in i texten och kunna se, höra och känna det 

som berättas i texten. Konstnären används under läsningen av en text. Detektiven 

klargör oklarheter, nya ord och uttryck som dyker upp under läsningen av texten. Denna 

strategi används under läsningen och läraren och eleverna får i uppgift att läsa om ord, 

läsa om meningar och läsa om stycken för att få ordet i ett sammanhang och skapa 

förståelse för ordets innebörd. Reportern ställer frågor om texten på tre olika nivåer. 

Nivåerna är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Reportern används under och 

efter läsningen av en text. Den sista läsfixaren är Cowboyen. Cowboyen sammanfattar 

det som är viktigast i texten och används under och efter läsningen av en text. Strategin 

är bra att använda sig av när eleverna läser för att lära sig någonting (Widmark & 

Wendéus, Läsförståelsestrategier, 2015). 
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3.9. Högläsningens påverkan på elevers utveckling i 

läsförståelse 
 

Toth (2013) skriver om att eleverna i hennes studie började tycka om att lära sig nya 

ord, utifrån det högläsningsarbete som de gjorde i klassen. Engagemanget till att 

utveckla elevernas ordförråd förstärktes av högläsningens växling mellan utrycksfullt 

och mottagligt språk. Högläsningsarbetet och diskussionerna runt högläsningsböckerna 

fick eleverna att sluta skämmas för att inte förstå ett ord utan de räckte då upp handen 

och frågade vad ordet betydde. Eleverna lärde sig inte bara nya ord under högläsningen 

utan de fick också lära sig olika strategier som de kunde använda sig av för att 

sammanfoga orden i sina sinnen. Genom samarbete lärde sig eleverna att ta till sig nya 

ord och använda sig av dem för att bli effektivare i sin egna läsning.  

 

Högläsning kan göra att eleverna får ett större ordförråd och får kunskap om vad de nya 

orden de lär sig står för och betyder i olika sammanhang (Lennox, 2013). Barnen kan 

genom samtal om det höglästa lära sig att prata om ord, berättelser och karaktärer och 

svara på frågor om dessa funktioner i texten. I högläsningssituationer har den vuxna och 

barnen ett gemensamt fokus och barnen får möjlighet att vara med i alltmer 

sofistikerade samtal som innefattar konceptuella diskussioner (Pentimonti & Justice, 

2010). Lärare kan med fördel använda sig av högläsningsböcker som ligger utanför 

elevernas läsnivåer då dessa böcker innehåller ett språk som stödjer elevernas 

läskunnighet (Lennox, 2013).  

 

3.10. Styrdokumentens syn på texter, läsinlärning och 

läsförståelse  
 

I läroplanen Lgr 11 framkommer det inte att eleverna i årskurs 1-3 ska träna på att 

lyssna till högläsning. Dock framkommer det att eleverna ska få kunskaper om olika 

former av texter, vilket de kan få genom att läraren högläser för eleverna. Därför 

kommer det att tydligöras vad läroplanen säger om olika former av texter. I läroplanen 

Lgr 11 och kursplanen för svenska står det att eleverna i undervisningen ska få 

kunskaper om skönlitteratur som har sitt ursprung från olika tider och kommer från 

olika delar av världen. När eleverna möter olika former av texter ska de få möjlighet att 

utveckla sitt språk, sig själva och deras förståelse för omvärlden. Ett syfte med 

undervisningen i svenska är att elevernas intresse för läsning och skrivning ska 

uppmuntras. Eleverna ska genom undervisningen få kunskaper om det svenska språket, 

så som dess normer och uppbyggnad (Skolverket, 2011). 

 

Enligt läroplanen Lgr 11 ska eleverna arbeta med följande centrala innehåll i årskurs 1-

3, gällande texter, läsinlärning och läsförståelse: 

 

 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll.  

 

 Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och 

utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära 

texter.  
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 Alfabetet och alfabetisk ordning. 

 

 Sambandet mellan ljud och bokstav.  

 

 Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av 

världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 

dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser 

människors upplevelser och erfarenheter.  

 

 Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text 

kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar (Skolverket, 2011, s. 223). 
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4. Metod 
 

Undersökningen grundar sig på den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden utgår 

bland annat från en kunskapsteoretisk ståndpunkt som fokuserar på förståelse av den 

sociala verkligheten utifrån hur personer i en viss miljö tolkar denna verklighet. I 

kvalitativa undersökningar är det vanligt att man använder sig av mycket beskrivningar 

och detaljer för att få kunskap om den sociala miljön som de studerande personerna 

befinner sig i. Det är vanligt att man använder sig av flera olika tillvägagångssätt när 

man ska samla in information till en kvalitativ undersökning. Några exempel på 

tillvägagångssätt är observationer, intervjuer och analyser av olika texter och dokument. 

En kvalitativ forskare är ofta medveten om att undersökningen den gör bara står för en 

representation av den sociala verkligeten och undersökningen ses därför inte som en 

slutgiltig beskrivning av den sociala verkligheten (Bryman, 2011).  

 

Det som gör undersökningen kvalitativ är att sex olika lärare kommer att intervjuas om 

hur de ser på högläsningens användning i elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i 

läsförståelse. Lärarna kommer även att få fundera på hur högläsning kan påverka 

elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Det är den sociala verklighet 

som de intervjuade lärarna upplever i sitt yrke som kommer att tydliggöras och deras 

sociala verklighet representerar inte alla lärares sociala verklighet, utan de visar bara 

några representationer av lärares sociala verklighet. Undersökningen utgår från hur 

lärarna arbetar med högläsning och därmed kommer det att finnas med en del 

beskrivningar och detaljer kring detta, för att få förståelse för den sociala verklighet som 

de befinner sig i. Detta bidrar till att en kvalitativ metod är lämplig att använda i 

undersökningen.  

 

4.1. Kvalitativa intervjuer 
 

När man gör en kvalitativ intervju är det vanligt att man använder sig av ostrukturerade 

intervjuer eller semistrukturerade intervjuer. I denna undersökning används 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer utgår från ett frågeschema 

som består av olika områden som man kan ta upp under intervjuerna. Intervjuaren 

behöver inte följa frågeschemat noggrant under varje intervju, utan frågeschemat kan 

varieras från en intervju till en annan. Det gör att ingen intervju blir lik någon annan. 

Frågorna som ställs under semistrukturerade intervjuer är ofta enkla och svaren på 

frågorna är innehållsrika. Genom frågorna som ställs vill man skapa förståelse för hur 

den som blir intervjuad känner och tänker och få en inblick i den intervjuades 

föreställningsvärld (Trost, 1997). Intervjuerna i denna undersökning utgår från ett 

frågeschema. Frågorna är av den allmänna sorten. Det är de för att lärarnas åsikter och 

tankar om användning av högläsning i elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i 

läsförståelse ska framhävas.   

 

4.2. Urval 
 

Stukát (2011) tar upp att man i undersökningens urval måste tänka på om man vill göra 

ett representativt urval eller ett icke-representativt urval. Det representativa urvalet utgår 

från en grupp av personer där resultatet inte endast är bundet till gruppen utan det kan 
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generaliseras till en större grupp. Det icke-representativa urvalet utgår bara från de fåtal 

personer som medverkat i undersökningen och resultatet gäller bara för dessa personer 

och går inte att generalisera. Denna undersökning baseras på ett icke-representativt 

urval och består av lärare som jobbar i årskurserna f-3.  Anledningen till att det icke-

representativa urvalet användes var på grund av tidsbrist, då det tar längre tid och kräver 

mer arbete att göra en undersökning som baseras på ett representativt urval. Några lärare 

i årskurs f-3 fick ett informationsbrev mejlat till sig där de fick veta vad syftet med 

intervjun var och de blev tillfrågade om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Sex lärare svarade att de kunde tänka sig att bli intervjuade. Anledningen till att de är f-

3 lärare som blivit intervjuade är för att det är i de årskurserna som eleverna börjar 

utveckla sin läsinlärning och läsförståelse ordentligt. De intervjuade lärarna jobbar på 

fyra olika skolor och skolorna har olika antal elever med utländsk bakgrund. Detta gör 

att det kommer att framgå litegrann om lärare arbetar olika med högläsning i elevernas 

tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse beroende på hur många elever med 

utländsk bakgrund som finns i klassen.   

 

4.3. Informanter 
 

B. Svensson, V. Hellström och A. Johansson jobbar på en skola med årskurserna f-6 i 

Mellansverige. Svensson är utbildad lågstadielärare i årskurserna f-3 och har jobbat som 

lärare i 20 år. Hellström är utbildad 1-7 lärare med inriktning Svenska, So och hon har 

jobbat som lärare i 20 år. Johansson är utbildad förskollärare och har jobbat som lärare i 

ungefär 20 år, men hon har varit mammaledig vid tre olika tillfällen. På skolan som 

lärarna jobbar på går det 110 elever och de är 14-22 elever i varje klass. Alla elever på 

skolan är födda i Sverige. Personalen på skolan består av sex lärare, två förskollärare, 

två fritidspedagoger, en speciallärare och två elevassistenter. Specialläraren hjälper de 

elever som behöver extra stöd i något ämne och hon arbetar med dem en stund varje 

vecka. Elevassistenterna arbetar med varsin elev som har särskilda behov. De är med 

eleven dagligen i skolans undervisning och hjälper eleven att genomföra skolarbetet så 

bra som möjligt.  

 

S. Lundström jobbar på en f–6-skola i Mellansverige. Hon är utbildad lågstadielärare i 

årskurserna f-3 och har jobbat som lärare i 25 år. Skolan som hon jobbar på är en ganska 

stor skola med ca 470 elever och den är uppdelad i två olika hus. I huset där Lundström 

jobbar är de 17-20 elever i varje klass och i det andra huset är det mellan 20-25 elever i 

varje klass. Det finns några elever med utländsk bakgrund fast det är inte någon stor 

procent av eleverna som kommer från andra länder, utan det kan vara 2-3 elever i varje 

klass. Personalen på skolan är ungefär 70 stycken och då är det både klasslärare, 

speciallärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. På Lundströms 

avdelning finns det en klass av varje från f-6 och det är ungefär 20 personer som jobbar 

där.  

 

P. Turesson jobbar på en f–9-skola i Mellansverige. Hon är utbildad 1-7 lärare med 

inriktning Svenska, So. Hon har också läst Matematik, Naturkunskap och Textil och har 

jobbat som lärare i 1,5 år. På skolan går det ungefär 435 elever och på avdelningen f-3 

där Turesson jobbar går det omkring 180 elever. Det är två klasser av varje från f-3. 

Antal elever i varje klass är cirka 20 stycken eller något mindre. Det finns några elever 

med utländsk bakgrund, men inte så många. Turesson kan tänka sig att det i genomsnitt 

är en elev i varje klass som har utländsk bakgrund. Personalen på avdelningen för f-3 
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består av 10 personer. Det är en personal i varje klass och sen finns det en speciallärare 

som hjälper elever som behöver extra stöd och en lärare som hjälper till i alla klasser. 

 

G. Larsson är utbildad förskollärare och jobbar på en f–5-skola i Mellansverige. Han har 

jobbat som förskollärare i 35 år. På skolan finns det också en avdelning för nyanlända 

elever där eleverna får grundläggande kunskaper i svenska och i skolans andra ämnen, 

innan de placeras ut i årskursen de tillhör. På skolan går det ungefär 200 elever och det 

är 17-20 elever i varje klass. Många av eleverna har utländsk bakgrund och det beräknas 

vara omkring 80 % av eleverna som inte kommer från Sverige. Det är 45 personer som 

jobbar på skolan och det är både klasslärare, förskollärare, fritidspedagoger, 

speciallärare, svenska som andraspråklärare och elevassistenter. Det finns även flera 

modersmålslärare på skolan som undervisar eleverna i deras modersmål efter skolans 

slut, men de räknas inte till skolpersonalen som består av 45 personer. 

 

4.4. Genomförande 
 

Informanterna intervjuades enskilt i en stillsam miljö på deras arbetsplatser. 

Intervjuerna tog 15-25 minuter. Innan intervjuerna hade ett frågeschema förberetts där 

det stod olika frågor som skulle ställas under intervjuerna. Frågorna utformades efter 

undersökningens syfte som var att ta reda på hur lärare använder sig av högläsning i 

elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Samt att undersöka hur 

lärarna tror att högläsningen påverkar elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i 

läsförståelse. Under intervjuerna så ställdes även olika följdfrågor till lärarna som inte 

stod med i frågeschemat. Följdfrågorna ställdes för att få lärarna att utveckla 

resonemanget på en fråga som ställdes utifrån frågeschemat. Informanterna hade inte 

fått se frågeschemat innan intervjun. Det fick de inte göra för att deras egna åsikter och 

tankar skulle komma fram och för att det de uttryckte skulle vara spontant och så 

sanningsenligt som möjligt. Fem av de sex intervjuerna spelades in med mobiltelefon 

och under den sjätte intervjun gjordes anteckningar i ett block som stöd för att komma 

ihåg vad informanten berättade. Intervjuerna lyssnades av ett flertal gånger, 

transkriberades och gjordes om till skriftspråk istället för talspråk och informanternas 

namn fingerades. Informanternas svar på frågorna som ställdes sorterades in under olika 

delrubriker i resultatdelen, för att det skulle tydliggöras hur varje lärare uttryckte sig.     

  

4.5. Metodkritik 
 

En fördel som jag kan se med den kvalitativa metoden och de semistrukturerade 

intervjuerna i denna undersökning är att informanterna har haft möjlighet att dela med 

sig av mycket information. Det har de haft möjlighet att göra i och med att frågorna i 

frågeschemat varit ganska stora och tillåtit informanterna att dela med sig av deras 

tankar och åsikter. Ingen intervju har blivit lik någon annan då olika följdfrågor har 

blivit ställda. Det har gjort att resultatet av undersökningen tagit upp många olika delar 

om hur lärare använder sig av högläsning i elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i 

läsförståelse.  

 

Det finns dock också en nackdel med den kvalitativa metoden och de semistrukturerade 

intervjuerna i undersökningen och det är att det bara är några lärares synpunkter på 

användning av högläsning som har framkommit. Det går inte att säga att alla lärare 

arbetar med högläsning i undervisningen på ett speciellt sätt, på grund av att det bara är 
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sex lärare som har blivit intervjuade. Om en kvantitativ metod hade används och 

undersökningen hade baserades på till exempel en enkätundersökning där många lärare 

svarade på ett antal frågor om högläsning, så hade det varit lättare att konstatera och dra 

en slutsats kring att alla lärare arbetar med högläsning på samma sätt. Det hade kanske 

också gått att konstatera detta om många lärare varit delaktiga i en strukturerad intervju, 

då ett frågeschema följts noggrant som innehållit slutna frågor och inga följdfrågor 

ställts. Men utifrån syftet med undersökningen som varit att undersöka hur lärare ser på 

högläsning och hur de använder sig av högläsning i elevernas tidiga läsinlärning och 

utveckling i läsförståelse så anser jag att de semistrukturerade intervjuerna fungerat 

väldigt bra. Det tycker jag för att informanterna har delgivit mycket information som 

uppfyller undersökningens syfte.      

 

4.6. Etiska aspekter  
 

Undersökningen har genomförts utifrån de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp. De fyra principer som vetenskapsrådet framhäver är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylldes genom att informanterna fick ett brev mejlat till sig där 

de tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. I brevet så framgick 

det vad syftet med undersökningen och intervjun var och att intervjun skulle användas 

som underlag i ett examensarbete. Samtyckeskravet fullgjordes i och med att 

informanterna frivilligt gick med på att ställa upp på en intervju och de tvingades inte 

till att göra det. Konfidentialitetskravet verkställdes genom att informanterna är 

anonyma i undersökningen och deras namn är fingerade. Inga uppgifter som 

informanterna lämnar kan leda till dem. Den sista principen nyttjandekravet uppfylldes 

genom att de uppgifter som informanterna har delgivit endast kommer att användas i 

forskningssyfte och inte i något annat syfte.  

 

4.7. Tillförlitlighet 
 

Det som gör undersökningen tillförlitlig är att informanterna är verksamma lärare i 

årskurs f-3 och de har kunskaper inom ämnesområdet. Informanterna hade inte fått se 

intervjufrågorna innan, vilket minimerar risken att de pratat ihop sig med kollegor om 

hur de ska svara på frågorna. Man får lita på att de svarat ärligt på frågorna och delat 

med sig av sina erfarenheter, tankar och åsikter. Deras ärlighet kan tyckas visa sig lite i 

resultatdelen, då de har gett liknande svar på intervjufrågorna, vilket gör 

undersökningen pålitlig. En annan sak som gör undersökningen pålitlig är att det går att 

se hur undersökningen har genomförts och det är möjligt för den som vill att utföra 

samma undersökning, eftersom frågeschemat som intervjuerna bygger på finns med 

som en bilaga.  
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5. Resultat 
 

Att högläsning är viktigt i barns tidiga språkinlärning, läsinlärning och läsförståelse har 

tidigare forskning visat prov på. Det går att ha många olika syften med högläsning och 

den kan göra att barnen utvecklar många olika förmågor. Detta visar sig även i de 

intervjuer som denna undersökning bygger på. Flera av de intervjuade lärarna använder 

sig av högläsning dagligen i skolan för att eleverna bland annat ska bli intresserade av 

böcker, få ett större ordförråd och få kunskaper om hur en text kan byggas upp.  

 

5.1. Lärarnas användning av högläsning i elevernas tidiga 

läsinlärning och utveckling i läsförståelse 
 

Lärarnas användning av högläsning i undervisningen i elevernas läsinlärning skiljer sig 

lite åt beroende på vilken årskurs de har. Lågstadieläraren S. Lundström (personlig 

kommunikation 15 mars 2015) använder sig mest av avancerade kapitelböcker när hon 

högläser för sin årskurs trea. Hon högläser oftast för eleverna dagligen, tjugo minuter 

innan den första rasten. Det är en avkopplande stund då eleverna också får äta en frukt 

om de har med sig någon sådan. Högläsningsstunderna består dock inte bara av att hon 

läser högt för eleverna, utan de brukar också diskutera och prata om det som de läser 

om. Till exempel titta på och samtala om eventuella bilder som finns i boken och hon 

ställer öppna frågor till eleverna som de får fundera på. Det händer också att eleverna 

får knyta an egna erfarenheter till högläsningsboken och berätta om saker som de själva 

varit med om som har med boken att göra. Diskussionerna och samtalen utifrån 

högläsningsboken är dock inte så omfattande, för läraren vill att eleverna ska få en 

upplevelse och få vara med om ett äventyr när de lyssnar till boken. Läraren tror att det 

finns en risk för att eleverna inte tycker att högläsningen är en skön stund om de har 

långa diskussioner och samtal om det lästa, så därför brukar de inte ha det. De 

diskuterar mer och samtalar om det lästa när de arbetar med läsförståelse och 

arbetsmaterialet ”En läsande klass”. Lundström arbetar också med läsförståelse på annat 

sätt, genom att diskutera det som hon läst högt för eleverna och ställer frågor till dem. 

Hon försöker att tänka på att eleverna ska träna på att läsa mellan raderna och på att 

kunna dra slutsatser som gör att de får förståelse för texten som hon läst. 

 

Lågstadieläraren B. Svensson (personlig kommunikation 15 mars 2015) har högläsning 

med sin årskurs tvåa under samlingen på morgonen. Böckerna hon högläser dessa 

stunder är lite olika typer av skönlitterära böcker. Det kan vara allt från deckarböcker, 

äventyrsböcker och sagoböcker. Hon vill att eleverna ska få fantisera och få möjlighet 

att skapa egna bilder i huvudet under tiden som högläsningen pågår. Ibland så diskuterar 

de högläsningsboken som de läser och eleverna är duktiga på att räcka upp handen när 

det dyker upp något ord i boken som de inte förstår. Då får klasskamraterna hjälpa till 

att förklara ordet, så att personen förstår vad ordet innebär. När de pratar om det lästa 

får eleverna möjlighet att knyta an till egna erfarenheter. Svensson tycker det är viktigt 

att eleverna får dela med sig av egna erfarenheter, tankar och åsikter och kunna tycka 

själva. De har dock mer diskussioner och samtal om det lästa när de arbetar med 

läsförståelsematerialet ”En läsande klass”. Högläsningsstunderna på morgonen tycker 

Svensson främst ska vara sköna stunder, då eleverna mest ska få vara med om olika 

typer av upplevelser.  
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P. Turesson (personlig kommunikation 27 mars 2015) läser högt för sin årskurs etta 

dagligen, innan eleverna går ut på förmiddagsrasten. Det är en lugn stund då eleverna 

även får äta frukt som de har med sig hemifrån. Turesson högläser ur kapitelböcker som 

hon tror passar elevernas intressen och som de tycker är spännande att lyssna till. Varje 

högläsningsstund läser hon ett kapitel och hon har även samtal och diskussioner med 

eleverna om kapitlet. Innan högläsningen börjar så brukar de titta på kapitlets rubrik och 

eventuell bild som finns och eleverna får berätta vad de associerar till rubriken och 

bilden. Detta låter hon eleverna göra för att hon vill få igång en diskussion, vilket hon 

tycker är viktigt att ha. Under tiden som högläsningen pågår brukar Turesson stanna till 

om det är något svårt ord som dyker upp eller något särskilt som händer i boken eller 

om hon märker att det är något som ska hända i boken. Då får eleverna prata om vad det 

svåra ordet betyder, vad som har hänt i boken och vad de tror ska hända, med mera. De 

avslutar ofta högläsningsstunderna med att eleverna får återberätta vad som har hänt i 

kapitlet, så att Turesson kan märka om eleverna har lyssnat uppmärksamt och förstått 

vad som har hänt och de elever som inte har lyssnat så bra får en repetition av kapitlets 

handling.      

 

V. Hellström (personlig kommunikation 16 mars 2015) som är lärare i en årskurs etta 

läser inte högt för sin klass dagligen, men när hon gör det så är det vanligtvis på 

morgonen eller som avslutning på dagen. Hon tycker dock att det är viktigt med 

högläsning när eleverna inte är så duktiga på att läsa själva på egen hand. De måste 

kunna få vara med om olika upplevelser ändå och få lyssna till bra berättelser och sagor, 

med mera. Hellström använder sig mest av kapitelböcker vid högläsning. Ibland 

diskuterar de och pratar om det lästa och det är vanligt att de pratar om svåra ord som 

dyker upp i texten. Det är inte ofta som hennes elever får knyta an till egna erfarenheter 

för om hon låter dem göra det, är det så många som vill prata och då kan det vara svårt 

för henne att få stopp på dem. Därför brukar hon inte låta eleverna få koppla egna 

erfarenheter till det som de högläser om.     

 

Förskolläraren A. Johansson (personlig kommunikation 16 mars 2015) läser 

skönlitterära böcker högt för sin förskoleklass nästan varje dag, för att barnen ska träna 

på att lyssna. Stunden för högläsning är oftast innan den första rasten och då får barnen 

äta frukt samtidigt. Böckerna som används vid högläsningen är mest 

jämställdhetsböcker som tar upp olika familjesammansättningar och böcker där 

otraditionella könsroller framträder. Kapitelböcker som är av den otraditionella sorten 

används också till viss del. Johansson vill helst att barnen ska lära sig någonting av de 

böcker som de högläser. Det är inte så vanligt att de diskuterar och samtalar om den 

skönlitterära boken som de högläser, under tiden som högläsningen pågår. Utan de läser 

mest boken för att barnen ska träna på att lyssna. Ibland så samtalar de dock om boken 

innan högläsningen börjar och efter när högläsningen är över. Men när de använder 

högläsning vid arbete med läsförståelse så har de diskussioner och samtal om det lästa 

under tiden som högläsningen pågår och då förväntas barnen att vara mer aktiva.  

 

Förskolläraren G. Larsson (personlig kommunikation 19 mars 2015) använder 

högläsning cirka 4 dagar i veckan i sin grupp med sexåringar. På skolan han jobbar på, 

är det tre stycken förskoleklasser och barnen är indelade i olika läsgrupper beroende på 

vilka språkkunskaper de har i svenska. Larsson har högläsning med de barn som inte har 

så mycket språkkunskaper. Han använder sig ganska mycket av bilderböcker som är 

skrivna av svenska författare. Böckerna han använder brukar ligga på en språknivå som 

passar barnen. De är inte för lätta, så att barnen riskerar att tycka boken är tråkig och de 
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är inte heller för svåra, så att barnen inte förstår bokens handling och tröttnar på att 

lyssna. Högläsningsböckernas språknivå ligger ibland lite ovanför barnens språknivå, så 

att de möjligen lär sig nya ord och utvecklar ordförrådet. Högläsningsstunderna är 

vanligtvis efter första rasten och de har fruktstund under tiden som förskolläraren läser 

högt. Det är inte vanligt att gruppen diskuterar och samtalar om det lästa men det händer 

emellanåt att läraren ställer frågor till barnen som bland annat kan handla om: Vad tror 

du kommer att hända? Varför tror du att huvudpersonen gjorde så? Kan du känna igen 

dig i bokens händelser? De brukar också prata om svåra ord som dyker upp i böckerna 

som Larsson tror att barnen inte förstår. Då frågar han barnen om de vet vad ordet 

betyder och om de inte vet det så förklarar han ordet för dem. Det gör att barnens 

ordförråd utvecklas.  

 

De fyra lärarna som jobbar med elever i årskurs 1-3 använder sig av 

läsförståelsematerialet ”En läsande klass” 1-2 gånger i veckan. De arbetar med en 

läsförståelsestrategi/läsfixare åt gången så att eleverna får förståelse för strategin och är 

duktiga på att använda den när de jobbar med olika texter. Texterna i 

läsförståelsematerialet läser lärarna högt för eleverna och sen diskuterar de och samtalar 

om texten utifrån en läsfixare åt gången. B. Svensson uttrycker att hennes elever som 

går i årskurs två brukar få skriva ner olika punkter utifrån den läsfixare som de jobbar 

med. De får till exempel skriva ner vad de tror kommer hända i texten vid arbete med 

spågumman, frågor som de undrar över när de arbetar med läsfixaren reportern och ord 

som de inte förstår när de jobbar med detektiven. Dessa punkter tar de sedan upp i 

klassen och samtalar om. P. Turesson använder sig inte av bilderna på läsfixarna utan 

hon använder bara orden som de står för. Hon följer lektionerna som finns i 

handledningen till ”En läsande klass”, men hon gör om dem så att de passar henne och 

hennes elever. Turesson har alltid gått igenom lektionerna ordentligt själv innan hon 

genomför dem och gjort dem till sitt eget genom att ändra om frågor och andra saker. 

När hon använder materialet så visar hon upp texten på storbild genom att använda en 

kanon, så att alla elever kan följa med i texten under tiden som hon läser den högt för 

dem. Hon brukar ibland gå tillbaka i texten och låta eleverna fundera på vad vissa ord 

betyder, med mera. De svåra orden som finns i texterna skriver hon ibland upp på 

tavlan, så att eleverna inte bara ser orden dataskrivna utan även får se hur de ser ut 

handskrivna, vilket kanske gör att de har lättare att förstå orden och så småningom kan 

stava till dem på egen hand när de skriver olika texter.  

 

A. Johansson tar upp att när de arbetar med läsförståelse så använder de sig av 

materialet ”Lyckostjärnan” och de använder materialet en gång i veckan. Lyckostjärnan 

är likt materialet ”En läsande klass” men det är inte samma sak. Lyckostjärnan utgår 

från fyra olika läsfixare och de arbetar med en läsfixare åt gången. Barnen är medvetna 

om vilken läsfixare de arbetar med och de är duktiga på att räcka upp handen om det är 

någonting som de inte förstår. Det finns ett handledningsmaterial till texterna i 

lyckostjärnan där det framgår vad läraren kan tänka på under tiden den högläser och det 

står även förslag på samtalsämnen som läraren kan prata med barnen om. Johansson och 

barnen pratar till exempel om vad de tror ska hända i boken, vad som har hänt och vad 

det är som inte står i texten, men som kanske går att ta reda på ändå. De läser både 

bilderböcker och kapitelböcker där barnen får göra sina egna bilder, vilket möjligen gör 

att de får en bättre hörförståelse. 

 

P. Turesson använder sig inte bara av ”En läsande klass” när hon arbetar med 

läsförståelse utan använder också ett material som heter ”Att läsa mellan raderna”. Det 
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materialet använder hon sig av ungefär 3-4 gånger i veckan. Hon läser texter från 

materialet högt för eleverna samtidigt som texten visas på storbild så att eleverna kan se 

den och följa med i den. När hon läst texten färdigt ställer hon frågor till eleverna som 

inte står i texten. Svaren på frågorna ska eleverna inte kunna hitta i texten, utan de blir 

tvungna att läsa mellan raderna och tänka bortom texten. Eleverna får sedan berätta hur 

de tänker och motivera sitt svar på frågan litegrann. Detta gör att elevernas läsförståelse 

utvecklas, då de får träna på att skapa förståelse för texter samt på att kunna tänka 

bortom texten. 

 

5.2. Lärarnas syn på högläsningens påverkan på elevernas 

tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse  
 

Några av de intervjuade lärarna är osäkra på om högläsning påverkar elevernas tidiga 

läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Fast de vill gärna tro att högläsningen 

påverkar elevernas kunskapsinlärning positivt. V. Hellström har inte märkt att 

högläsningen påverkar elevernas läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Hennes 

elever tycker dock att det är roligt och intressant när de får lyssna till högläsning och de 

uppskattar de stunderna mycket. B. Svensson har däremot märkt att elever som har fått 

lyssna till mycket högläsning hemma av föräldrarna redan från tidig ålder, har större 

ordförråd än de elever som inte har fått göra det.  Hon uttrycker att det större 

ordförrådet kan göra att eleverna har lättare att hitta synonymer och motsatser till olika 

ord och de blir också duktiga på ordlekar. Dessa elever är också medvetna om ordföljd 

när de skriver egna texter och de böjer orden rätt. Svensson har uppmärksammat att de 

elever som har fått lyssna mycket till högläsning har fått kunskap om att personen som 

läser högt, ofta läser som att den berättar med betoning. Den kunskapen tror hon kan 

göra att eleverna kan sätta sig in i en text på ett annat sätt när de så småningom börjar 

läsa själva.  

 

S. Lundström tror också att högläsningen påverkar elevernas läsinlärning och utveckling 

i läsförståelse. Hon hoppas att högläsningen gör att eleverna får ett läsintresse och ett 

intresse för att få vara med om fantastiska upplevelser. Genom högläsningen får 

eleverna vara med om saker som de kanske inte får uppleva annars, då de inte läser 

tillräckligt bra själva på egen hand än. Lundström ger också uttryck för att högläsningen 

gör att eleverna får större ordförråd och de får genom diskussioner om det lästa 

kunskaper om hur man kan veta saker och vad man kan dra för slutsatser, med mera. 

Därför anser hon att högläsningen är väldigt viktig i elevernas läsinlärning och 

utveckling i läsförståelse.   

 

P. Turesson har märkt att högläsning påverkar elevernas lyssnande på ett positivt sätt. 

Hon uttrycker att de elever som inte har kommit lika långt i sin läs- och skrivinlärning 

tar till sig mer av att lyssna och är bättre på att lyssna in andra, än vad elever som är 

duktigare läsare är. Turesson har också märkt att högläsningen gör att eleverna blir 

nyfikna på svåra ord som finns i högläsningsböckerna. Om det dyker upp ett ord som de 

inte förstår, så räcker de upp handen och frågar vad ordet betyder. Det gör att elevernas 

ordförråd blir större. Hon framhäver även att eleverna har lättare att lära sig ord när de 

får höra och se orden samtidigt, vilket hennes elever får göra när de arbetar med 

läsförståelse, i och med att texterna då visas på storbild. Därför anser hon att det är 

viktigt att de elever som inte har kommit lika långt i sin läs- och skrivinlärning får 

lyssna mycket till högläsning samtidigt som de kan se texten själva. För när de både får 
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höra och se ord på samma gång så tror Turesson att de har lättare att lära sig nya ord, 

vilket främjar deras läsinlärning och utveckling i läsförståelse.  

 

Förskolläraren A. Johansson tror att eleverna blir intresserade av att kunna läsa själva 

om de får lyssna mycket till högläsning. Att högläsningen väcker en läslust hos 

eleverna. Hon har märkt att elever som fått lyssna mycket till högläsning har lättare att 

lära sig läsa själva och att de får ett större ordförråd än de elever som inte fått lyssna till 

högläsning lika mycket. Johansson anser att eleverna förstår mer genom att lyssna 

mycket till högläsning. Särskilt om det också förekommer diskussioner och samtal om 

det lästa. Hon brukar diskutera högläsningsböckerna med eleverna ibland och då går de 

ofta tillbaka i boken och tittar på vad de läste om förra gången. Eleverna får gå tillbaka i 

sina tankar och fundera på vad som har hänt och också tänka steget längre på vad som 

händer i boken nu och vad de tror ska hända längre fram i boken. Det tror hon 

underlättar elevernas läsinlärning och stödjer deras läsförståelse utveckling.  

 

Den andra förkolläraren G. Larsson är inne lite på samma spår som Johansson. Han 

anser att barnen genom högläsningen får förståelse för vad en bok är och de får vara 

med om intressanta upplevelser och får användbara kunskaper som de kommer ha nytta 

ut av i livet. Larsson hoppas att högläsningen gör att barnen blir intresserade av böcker, 

vilket kanske kan leda till att de har lättare att lära sig läsa själva så småningom.  

 

5.3. Lärarnas tankar om högläsning och deras egna 

förberedelser inför högläsningsstunder 
 

Förskolläraren A. Johansson tycker att det är väldigt viktigt med högläsning i elevernas 

läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Genom högläsningen vill hon att eleverna 

ska bli nyfikna på böcker och känna en lust till att vilja kunna läsa själva. Varje barn ska 

kunna känna att den inte alltid behöver leka med en kompis, utan att barnet ibland kan 

läsa en bok istället, i och med att barn kan få ut så mycket av böcker. Hon vill gärna att 

barnen ska tycka det är skönt att läsa böcker och leva sig in i andra människors liv och 

bli som en kompis till boken de läser. Barnen kan med fördel känna en lust till att alltid 

ha en bok på en gång, som de läser på egen hand.    

 

Lågstadieläraren S. Lundström tycker också att högläsning är väldigt viktig för 

elevernas språkutveckling, läsutveckling och läsintresse. Hon har en förhoppning om att 

högläsningen gör att eleverna får ett intresse för att läsa själva. I hennes klass är det 

många elever som inte väljer att läsa en bok om det får en stund över vilket hon tycker 

är synd. Lundström anser att eleverna genom högläsning ska få möjlighet att utveckla 

ordförrådet och få förståelse för sammanhang och få vara med om olika upplevelser, 

med mera. G. Larsson instämmer med Lundström och vill att barnen genom högläsning 

ska få ett intresse för böcker och tycka det är spännande, roligt och intressant att vistas i 

böckernas världar. Han påpekar också att barnen genom högläsning ska få kunskap om 

hur man håller i en bok och bli medvetna om vilka kunskaper böcker kan ge dem. 

 

V. Hellström håller med Johansson, Lundström och Larsson om att eleverna genom 

högläsningen ska bli intresserade av böcker och få vara med om olika typer av 

upplevelser som de inte kan läsa sig till på egen hand än. De ska bli medvetna om 

böckernas världar och lockas in till läsning. Hellströms elever i årskurs ett har än så 

länge inte fått varsin bänkbok att läsa i på egen hand. De har inte fått det för att hon är 
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osäker på hur bra eleverna kan läsa på egen hand i nuläget och förstå det som de läser. 

Hon tror att det finns en risk att många elever endast skulle skumläsa om de hade en 

bänkbok, så därför använder hon sig en del av högläsning istället, så att eleverna får 

upplevelser ändå. 

  

B. Svensson anser att det viktigaste med högläsning är att eleverna ska få upplevelser, 

större ordförråd och kunskaper om hur man berättar, vilket de kan ha nytta ut av i sitt 

egna skrivande. Hon vill att eleverna ska underhållas av högläsningen och tycka att det 

är intressant och spännande att lyssna. Eleverna ska också klara av att föreställa sig 

böckernas bilder inuti sina huvuden istället för att titta på de bilder som eventuellt finns 

i böckerna. Flera av Svenssons elever är intresserade av böcker och tycker det är roligt 

att gå till skolans bibliotek och låna varsin bänkbok som de får läsa i klassrummet. 

Eleverna skriver också bokrecensioner om bänkböckerna de läser där de bland annat tar 

upp vad boken handlar om, vad de tycker om boken och varför de tycker som de gör. 

Det gör att deras lärare får en liten överblick över om eleven har läst bänkboken väl och 

har förståelse för bokens handling.  

 

P. Turesson tycker det är viktigt att ha en trygg miljö vid högläsning och hennes elever 

ska kunna känna att det går bra att räcka upp handen om det är något ord som de inte 

förstår under högläsningen eller om det är något annat de undrar över. Hennes elever är 

duktiga på att göra detta, vilket hon tycker är bra för det visar på att eleverna känner sig 

trygga i situationen. Turesson vill att högläsningen ska ge eleverna ett djup i boken. De 

ska klara av att tänka både i texten och bortom texten och kunna skapa egna inre bilder 

utifrån boken och använda sig av sin fantasi. Hon anser att eleverna genom att lyssna till 

mycket högläsning har lättare att skriva egna sagor, då de har fått lyssna till många 

sagor och fått förståelse för hur sagor byggs upp, med mera och eleverna får också 

kunskap om olika typer av genrer. Turesson brukar prata en del med sin klass om vilken 

genre en viss text är, om det är en saga, berättelse, vers, dikt eller något annat. Det gör 

hon för att eleverna ska få förståelse för att olika sorters texter är uppbyggda på olika 

sätt, vilket är bra för dem att kunna när de ska skriva egna texter. Hon brukar också 

prata med eleverna om att de ska försöka använda sin fantasi och skapa inre bilder i 

huvudet när de lyssnar till högläsning och hon tycker det är viktigt att eleverna får dela 

med sig av sina tankar, funderingar och åsikter till varandra.      

 

De fyra lärarna som arbetar med elever i årskurs 1-3 använder sig av högläsning i andra 

ämnen än endast i svenskundervisningen. När de har Samhällskunskap och 

Naturkunskap med sina elever så arbetar de ofta med faktatexter och då får eleverna 

kunskap om hur en faktatext kan byggas upp. De både läser faktatexter högt också får 

eleverna träna på att skriva egna faktatexter.  S. Lundström tar upp att när hon använder 

högläsning i andra ämnen när de arbetar med något särskilt tema, så brukar hon skriva 

upp ord som dyker upp i högläsningsboken som har med temat att göra. Sen pratar hon 

med eleverna om vad orden betyder vilket gör att eleverna möjligen lär sig många nya 

ord. Lundström brukar integrera svenskan i andra ämnen genom att eleverna får arbeta 

med olika sorters texter såsom beskrivningar, recept, sagor och faktatexter. Eleverna får 

då skriva och läsa olika sorters texter och så högläser hon olika slags texter högt för 

klassen. Det gör att hennes elever blir medvetna om att olika texttyper är uppbyggda på 

olika sätt.  

 

P. Turessons elever arbetar just nu med att skriva faktatexter om djur i Samhällskunskap 

och Naturkunskap och då får eleverna utgå litegrann från läsfixarna i ”En läsande 
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klass”. Eleverna arbetar parvis och läser då bland annat faktatexter högt för varandra. 

Sen får eleverna ibland ha olika roller utifrån läsfixarna, då en av eleverna är detektiv 

och den andra är reporter. Den som är detektiv har t.ex. i uppgift att försöka ta reda på 

så många olika saker i texten som möjligt. En av eleverna läser och den andra skriver. 

Detta tycker Turesson gör att eleverna får en bra förståelse av lässtrategierna i och med 

att de får använda sig av dem i olika situationer.  I Turessons klass spelar läsningen 

också en stor roll i matematikundervisningen. Hennes elever måste läsa texten ovanför 

matteuppgiften som de ska göra minst tre gånger innan de frågar någon om hjälp eller 

räcker upp handen. Hon är noggrann med detta för att hon av erfarenhet i en tidigare 

klass hon haft, märkt att det annars finns en risk för att eleverna låter bli att läsa texten 

och då inte vet hur uppgiften ska lösas och ber om hjälp istället för att läsa texten. 

Därför är hon noggrann med att hennes elever i årskurs ett ska läsa texten till 

matteuppgiften innan de ber om hjälp och eleverna är ganska duktiga på att göra detta. 

 

Alla de intervjuade lärarna har märkt att det är mindre vanligt idag att föräldrar läser 

högt för sina barn jämfört med hur de varit tidigare. De brukar uppmuntra föräldrarna 

att högläsa för barnen men det är långtifrån alla föräldrar som gör det, vilket kan bero på 

flera olika saker. G. Larssons elever i förskoleklassen har uttryckt att de inte brukar få 

lyssna till högläsning så ofta hemma, trots att skolan har gett barnens föräldrar lånekort 

till stadsbiblioteket och uppmuntrar föräldrarna att gå dit med sina barn och låna hem 

böcker som de kan använda till högläsning. Larsson tror att bristen på högläsning 

hemma kan bero på flera olika orsaker. Barnens föräldrar kanske är analfabeter och har 

svårt att läsa själva. Föräldrarna kanske inte kan svenska språket så pass bra att de klarar 

av att läsa högt och de är inte intresserade av att högläsa på hemspråket. Han tror också 

att det kan bero på att det är ovanligt i föräldrarnas kultur att man läser högt för barnen. 

Det är också vanligt att familjerna har 5-6 barn och då finns det kanske inte heller tid att 

läsa högt för barnen. B. Svensson ger också uttryck för att det kan handla om tidsbrist 

hos föräldrarna och att det ofta är föräldrarna som ligger bakom bristen på högläsning 

hemma. Men hon tror dock också att det kan bero på att barnet inte tycker om att lyssna 

till högläsning och protesterar när den vuxna erbjuder sig att läsa högt.  

 

Både V. Hellström, A. Johansson och P. Turesson brukar prata om betydelsen av att 

föräldrarna läser högt för sina barn på föräldramöten och ibland i veckobrev, men det är 

ändå inte alla föräldrar som läser högt för barnen. Hellströms elever har läsläxa en gång 

i veckan som de läser högt för sina föräldrar. Då får barnen en liten stund tillsammans 

med föräldern även om det är barnet som läser högt istället för att föräldern gör det och 

Hellström anser att dessa stunder är bättre än inga högläsningsstunder alls. Johansson 

har ibland haft läsprojekt i de förskoleklasser hon har haft. Då har eleverna fått med sig 

läsloggar hem där föräldrarna fått fylla i hur många böcker de läst och så, just för att 

uppmuntra föräldrarna att läsa högt för barnen. Turesson har märkt att de elever som 

inte får lyssna till så mycket högläsning hemma ofta har ett mindre ordförråd och att de 

inte är så intresserade av texter. Detta tror hon kan påverka elevernas prestationer i flera 

skolämnen, då man arbetar med texter på olika sätt.   

. 

S. Lundström tror att en anledning till att föräldrar inte läser så mycket för sina barn kan 

vara att det är andra sysselsättningar som är intressantare så som mobiler, datorer och 

olika fritidsaktiviter. Hon uttrycker att föräldrarna kanske inte förstår hur viktig 

högläsningen är för barnets språk, skriv- och läsutvecklingen så därför prioriterar de inte 

högläsning. Lundström framhäver att barnet genom högläsning får en skön stund 

tillsammans med föräldern där det kanske också förekommer samtal om hur barnet har 
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haft det under dagen, om det är något som barnet är orolig eller nervös över eller 

liknande, vilket kan göra att barnet och föräldern får en bättre relation till varandra.   

 

Lågstadieläraren B. Svensson brukar förbereda sig väl inför de högläsningsstunder hon 

har i sin klass. Hon läser alltid högläsningsboken själv innan så att hon är förberedd på 

vad som ska hända i boken. I och med att Svensson har varit lärare i 20 år så händer det 

ibland att hon använder sig av samma högläsningsböcker som hon läst för klasser hon 

haft tidigare. Hon är medveten om vad som brukar fånga elevernas intressen så därför 

tycker hon att det är bra att kunna använda samma böcker. Fast det är dock inte alltid 

som hon kommer ihåg detaljerna i de böckerna, men hon vet i alla fall att det inte är 

något konstigt som kommer dyka upp. Högläsningsböckerna hon använder sig av är 

böcker som hon själv blir road av och tycker är bra böcker och hon skulle aldrig läsa en 

bok som hon inte själv tycker om högt för en klass. Det skulle hon inte göra för att 

hennes åsikter om boken eventuellt skulle föras över på eleverna och att de då skulle 

tycka att boken var tråkig att lyssna till.  

 

Böckerna som Svensson använder sig av under högläsningsstunderna på morgonen 

brukar ibland ha flickor som huvudpersoner och ibland pojkar. Hon tänker på att variera 

de så att alla elever ska ha möjlighet att känna igen sig i huvudpersonerna och tycka att 

böckerna är intressanta. Böckerna tar ibland upp olika familjekonstellationer så att 

eleverna blir medvetna om liktänkandet och får kunskaper om sådant som skiljer sig 

från deras vardag. Det kan hända att det finns utländska namn med och ibland är det 

pappan som styr hemma och emellanåt är det mamman som gör det. I de 

högläsningsböcker hon använder dyker det ibland upp ämnen som hon känner att hon 

vill prata med eleverna om innan hon läser boken högt för dem. Detta är väldigt vanligt 

när de arbetar med en läsande klass. För att eleverna ska förberedas inför högläsningen 

när de ska använda sig av den läsfixare som de arbetar med, så brukar hon prata med 

eleverna om hur de kan använda sig av läsfixaren i boken/texten som de ska arbeta med.  

 

S. Lundström och V. Hellström brukar förbereda sig själva inför högläsningsstunder 

genom att läsa högläsningsboken på egen hand innan de läser den för eleverna. De 

tycker det är viktigt att känna till texten så att de vid högläsning för eleverna kan hoppa 

över eventuella fula ord som dyker upp i boken och även för att kunna ge eleverna lite 

förförståelse av boken innan de börjar högläsningen. Lundström och hennes elever 

brukar när de börjar på en ny högläsningsbok alltid studera bokens framsida och fundera 

på vad de tror boken handlar om. Hon läser även resumén som finns på bokens baksida 

för att eleverna ska bli förväntansfulla och intresserade av att lyssna till boken.  

 

P. Turesson brukar inte alltid läsa högläsningsboken själv innan hon läser den för 

eleverna. Hon vill gärna läsa högläsningsboken själv innan, för hon tycker att hon läser 

den mycket bättre högt då, men det är dock inte alltid som hon har tid att göra det. 

Texterna i ”En läsande klass” brukar hon alltid läsa själv innan de arbetar med dem i 

klassen. Hon vill vara förberedd på dem för att de är olika slags texter och olika 

författare som har skrivit texterna, så därför går hon alltid igenom handledningen till 

den text som de ska arbeta med, innan hon har en lektion utifrån texten.  

 

Turesson använder sig av högläsningsböcker som hon tror ska intressera både flickor 

och pojkar. Hon försöker att anpassa böckerna efter elevernas ålder och intressen och 

hittills tycker hon att hon har lyckats bra med det. Böckerna är ofta spännande och det 

händer saker hela tiden, vilket gör att hennes elever tycker böckerna är bra och de är 
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intresserade av att lyssna till dem. Kapitlen i böckerna hon högläser i brukar inte vara så 

långa och det räcker att läsa ett kapitel varje högläsningsstund vilket hon tycker är 

väldigt bra, för det gör att eleverna inte tröttnar på att sitta stilla och lyssna. Turessons 

elever är också indelade i fyra olika läsgrupper med fem elever i varje grupp. Alla 

elever i en läsgrupp läser samma bok och de har läsläxa i boken varje vecka. Hon 

försöker att anpassa böckerna som eleverna läser efter elevernas intressen. Eleverna 

läser böckerna både hemma i läsläxa för föräldrarna och i skolan. När de arbetar i 

läsgrupperna i skolan turas eleverna i varje läsgrupp om att läsa högt ur boken som 

läsgruppen läser. Då tränar eleverna på att prata inför en grupp, de tränar upp sitt läsflyt 

och Turesson får möjlighet att höra hur bra varje elev är på att läsa.     

 

Förskollärarna A. Johansson och G. Larsson brukar inte alltid förbereda sig själva inför 

högläsningssituationer. I och med att de får nya elever varje läsår så använder de sig 

ofta av samma högläsningsböcker. Det är böcker som de vet att eleverna brukar tycka är 

roliga och intressanta att lyssna till. Larsson uttrycker att förskollärarna på hans skola 

inte har så mycket planeringstid och under den korta tid som de har till planering är det 

mycket som de ska hinna med att göra. Därför brukar han inte prioritera att läsa 

högläsningsböckerna han använder, själv, innan han läser de för barnen. Johansson läser 

högläsningsböckerna själv om det är nya böcker som hon har tänkt läsa för eleverna. 

Det gör hon för att hon vill veta vad som händer i boken och försäkra sig om att det inte 

är något konstigt som boken tar upp, med mera.   

 

5.4. Hur lärarna lägger upp högläsningssituationer och 

elevernas beteenden i högläsningssituationer 
 

S. Lundström anser att högläsningsstunderna i klassen ska vara mysiga. Hennes elever 

brukar få sitta i en ring på golvet och äta frukt som de har med sig hemifrån under tiden 

som hon läser för dem. Lundström framhäver att eleverna tycker om dessa stunder och 

att de ofta är tysta, lugna och lyssnar noggrant. Hon brukar dock ibland kunna se att 

vissa elever inte hänger med i högläsningen medan andra elever hänger med väldigt bra 

och verkar ha förståelse för boken och kan dra egna slutsatser. De elever som hon fått 

intryck av har svårt att följa med i högläsningsboken brukar hon arbeta extra med under 

svenskalektioner. Hon har märkt att de eleverna behöver utvecklas i läsförståelse för att 

de ska få ett bra flyt i sin egen läsning och ha lättare för avkodning av ord när de läser, 

så därför brukar de få arbeta mycket med det. Lundström poängterar att eleverna 

behöver kunna avkoda ord lätt, för att de ska kunna tycka om att läsa böcker och se det 

som en rolig syselsättning. Av den anledningen brukar hon låta eleverna arbeta mycket 

med avkodning av ord för att de ska få upp ett flyt i sin egen läsning vilket 

förhoppningsvis gynnar deras läsintresse.  

 

B. Svensson vill att eleverna ska se morgonsamlingens högläsning som en skön stund 

där de får koppla av. Hennes elever sitter i en ring, på små dynor på golvet och hon 

sitter så att hon ser alla. En del elever ligger även på golvet istället för att sitta upp, 

vilket de har tillåtelse att göra. Hon tycker det viktigaste är att eleverna sitter eller ligger 

bekvämt så att de kan koncentrera sig på att lyssna på högläsningen. Det är dock bara 

under morgonsamlingens högläsning som hennes elever får ligga på golvet när de 

lyssnar. För när de arbetar med andra ämnen som till exempel läsförståelse och ”En 

läsande klass” kan inte eleverna vara koncentrerade och fokuserade om de ligger på 

golvet, så därför får de inte göra det. Alla Svenssons elever tycker om att lyssna till 
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högläsning och de är tysta och duktiga på att lyssna. Om det är något ord som de inte 

förstår så räcker de upp handen och klasskamraterna och läraren får hjälpa till att 

förklara ordet så att eleven förstår. 

 

P. Turesson har högläsning med eleverna samma stund varje dag och hon gör ofta 

samma sak varje högläsningsstund. Hon högläser ur boken och pratar med eleverna om 

kapitlet som hon läser, innan högläsningen börjar, medan högläsningen pågår och efter 

högläsningen är avslutad. Ibland kan Turesson ha förberett en uppgift som har med 

högläsningen att göra, som eleverna får arbeta med efter högläsningen. Det kan till 

exempel vara att eleverna ska rita en bild till vad som hände under dagens kapitel eller 

liknande. Hennes elever sitter i sina bänkar under högläsningen och några av dem äter 

frukt som de har med sig hemifrån, under tiden som läraren högläser. Eleverna är 

medvetna om när högläsningen börjar och då blir de lugna och går tyst ut till sina 

väskor och hämtar frukt. Eftersom hon har högläsning med eleverna samma tid varje 

dag så vet eleverna hur de ska bete sig och vad som förväntas av dem. De är tysta, lugna 

och lyssnar noga på högläsningen. Turesson kan ofta lägga märke till att hon har 

eleverna med sig i högläsningen genom att eleverna visar att de är engagerade till vad 

som händer i boken genom att fnissa eller uttrycka sig kort som till exempel: Å nej, eller 

liknande. Om hon märker att eleverna inte hänger med i handlingen så gör hon en paus i 

högläsningen och pratar med eleverna om vad det är som händer i kapitlet. Det kan vara 

så att det är något som händer i handlingen som eleverna inte förstår eller något annat 

som de funderar på som gör det svårt för dem att lyssna. Därför brukar hon prata med 

eleverna om detta så att de sen kan koncentrera sig på att lyssna till högläsningen igen. 

 

V. Hellströms elever sitter i sina bänkar under högläsningsstunder, för att de ska 

fokusera på att lyssna. De flesta av hennes elever är tysta och verkar vara intresserade 

av högläsningsboken. Hon har dock märkt vid enstaka tillfällen att vissa elever inte 

hänger med i bokens handling, men hon tycker inte det är lätt att se det. Hellström 

utrycker att det ibland kan se ut som att en elev inte lyssnar ordentligt på boken, men att 

det sedan visar sig att eleven förstår boken väldigt bra när den får en fråga ställd till sig. 

Tvärtom tycker hon också att det kan vara. Att det finns elever som verkar förstå boken 

och ha ett intresse för den, men som sedan inte visar sig ha någon bra förståelse för 

boken. Hon vill inte säga till en elev att hon ser att den inte lyssnar till högläsningen, då 

hon aldrig kan vara säker på att det stämmer. Därför brukar hon inte säga till de elever 

som inte verkar lyssna till boken, då hon inte vill riskera att ge eleverna en felaktig 

bedömning av situationen.  

 

Förskolläraren A. Johansson brukar lägga upp högläsningsstunderna på lite olika sätt. 

Oftast så läser hon boken bara för nöjes skull utan att hon pratar så mycket med 

eleverna under tiden hon högläser. Ibland läser hon högt för att eleverna ska varva ner 

och slappna av. Då har eleverna möjlighet att ligga ner på golvet med slutna ögon och 

endast lyssna på högläsningen. Det händer också att hon har olika syften med 

högläsningen och vill att eleverna ska lära sig någonting utav den, som till exempel kan 

vara hur man är en bra kompis eller liknande. Johanssons elever brukar under 

högläsningsstunder för det mesta vara engagerade och tycka att det är spännande att 

lyssna. Det är inte alltid som hon läser i en bok utan emellanåt berättar hon utifrån 

boken istället. Hon tycker att det ibland är lättare att fånga eleverna när hon berättar 

utifrån boken istället för att läsa ur boken, då hon genom berättandet kan samspela med 

eleverna på ett annat sätt.   
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G. Larsson vill att högläsningsstunderna ska vara avslappnande och roande för barnen 

och att de ska tycka att det är en trevlig och mysig stund. Larsson kan ibland märka att 

barnen blir rastlösa och har svårt att sitta still när han kommit till sista sidan i 

bilderboken han läser och han är osäker på vad det beror på. Det han kan tänka sig är att 

barnen inser att den sköna stunden snart är över vilket de inte vill. Eller så är de nyfikna 

på om de ska få börja lyssna till en ny bok och är spända och ivriga på vad den kommer 

att handla om. Larssons sexåringar brukar få sitta eller ligga på bestämda platser i en 

ring på golvet medan de lyssnar till högläsning. De flesta barnen brukar vara tysta, 

lugna och verkar intresserade av boken. Han har dock också elever som gärna håller på 

med någonting, så som en legobit eller liknande under tiden de lyssnar till högläsningen, 

men de är relativt tysta och ser ut att lyssna till boken. Larsson brukar ibland sätta sig in 

i bokens personer när han högläser. Det gör han genom att läsa med inlevelse och han 

låtsas att han är personerna i boken. Hans elever brukar uppskatta detta väldigt mycket 

och han tror själv att det bidrar till att eleverna tycker om att lyssna till boken och blir 

intresserade, nyfikna och spända på vad som kommer att hända.   
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6. Diskussion 
 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur lärare använder sig av 

högläsning i elevers tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse samt att ta reda på, 

på vilka sätt högläsning kan påverka elevers läsinlärning och utveckling i läsförståelse. 

Tidigare forskning och resultatet i denna undersökning tycks visa på att högläsning är 

viktigt i barns och elevers tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse. De 

intervjuade lärarna använder sig av högläsning kontinuerligt i undervisningen genom att 

de läser böcker högt för eleverna och diskuterar sådant som händer i boken. Lärarna tar 

bland annat upp ord i böckerna som eleverna inte förstår och några elever får försöka 

förklara vad ordet betyder för klasskamraterna. Ifall ingen elev kan ge en förklaring på 

ordet så ger läraren en beskrivning av ordet som eleverna förhoppningsvis förstår. 

Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006) uttrycker att när den som högläser tar upp 

svåra ord och begrepp som dyker upp i boken och samtalar med barnen om vad orden 

kan tänkas betyda så får barnen ett medvetet förhållningssätt till ord vilket är 

betydelsefullt i deras fortsatta skolframgång. Högläsningen bidrar alltså ibland till att 

eleverna utvecklar sina ordförråd, vilket de har stor nytta ut av i deras muntliga 

språkutveckling, läsinlärning och skrivinlärning. Ju fler ord som eleverna har i sitt 

ordförråd desto lättare är det för dem att göra sig förstådda i olika sammanhang som 

innefattar samtal, läsning eller skrivning.  

 

Några av de intervjuade lärarna brukar ha mycket diskussioner med eleverna före 

högläsningen, under högläsningen och efter att högläsningen är avslutad. De har 

diskussioner för att de vill att eleverna ska vara aktiva och engagerade i böckernas 

händelser. De vill också att eleverna ska tycka att det är spännande, roligt och intressant 

att delta i högläsningsstunder. Diskussionerna och samtalen som lärarna har med 

eleverna gör högläsningsstunderna interaktiva, då det inte bara är läraren som har 

makten utan den delas av eleverna. Lennox (2013) tar upp att den interaktiva 

högläsningen handlar om att läraren fortlöpande innan, under och efter högläsningen ska 

ställa frågor till eleverna, som gör att de får samtala med varandra, dela med sig av sina 

åsikter, tankar och funderingar och lyssna till vad andra personer har att säga. Elevernas 

deltagande i samtalen kan göra att de utvecklar sitt språk och deras läsinlärning kan 

eventuellt underlättas.  Under samtalen som läraren har med eleverna kan eleverna få 

kunskap om grundläggande färdigheter som de behöver kunna, för att lära sig läsa, som 

till exempel fonologisk medvetenhet och kunskap om alfabetet och bokstäver.  

 

Detta visar på hur viktigt det är att samtala med eleverna om högläsningsboken, då det 

kan göra att eleverna utvecklar många färdigheter som de har nytta ut av i deras 

läsutveckling. Fox (2013) uttrycker att eleverna genom diskussioner om 

högläsningsboken får lära sig att förutäga olika saker utifrån sina egna tankar och 

eventuella bilder som finns i boken. Förutsägelserna kan till exempel handla om vad 

som ska hända i boken härnäst och hur boken kommer att sluta. När de intervjuade 

lärarna arbetar med läsförståelse så brukar eleverna få träna mycket på att förutsäga 

olika saker. Lärarna som arbetar i årkurserna 1-3 jobbar mycket med det i 

läsförståelsematerialet ”En läsande klass” och läsfixaren spågumman. Då får eleverna 

bland annat titta på texters rubriker och bilder och förutsäga vad de tror att texten 

handlar om och utifrån olika händelser i texten får de fundera vad de tror kommer att 

hända och så vidare.  
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En del av lärarna har gett uttryck för att de inte brukar ha så mycket samtal och 

diskussioner under den dagliga högläsningsstunden, därför att det tar så lång tid. Några 

av dessa lärares elever tycker om att prata vilket gör att samtalen tar mycket lektionstid. 

Lärarna har möjligen svårt att se det positiva med samtalen, just att eleverna kan få 

mycket kunskaper genom att diskutera och samtala med varandra. Eller så vill de 

kanske inte riskera att några elever tar för mycket plats under samtalen, så därför 

undviker de att ha så mycket samtal under högläsningen. Det kan våra en svår uppgift 

för läraren att låta alla elever komma till tals under samtalen, men det är betydelsefullt 

att alla elever får göra det. Det är viktigt för elevernas självkänsla och självförtroende, 

att de får känna sig sedda av läraren och får möjlighet att bidra till alla elevers 

kunskapsutveckling.  

 

Fox (2013) skriver om att högläsning kan göra att barnet har lättare att förstå svåra ord 

som dyker upp i högläsningsböckerna och genom det så utvecklas deras ordförråd. 

Genom att lyssna till högläsning blir barnen också medvetna om språkets flöde och 

grammatik. Lågstadielärarna B. Svensson och S. Lundström och förskolläraren A. 

Johansson har märkt detta på sina elever. De har lagt märke till att de elever som har fått 

lyssna mycket till högläsning innan de börjar i förskoleklass har ett större ordförråd än 

de elever som inte har fått göra det. Svensson uttrycker att det större ordförrådet kan 

bidra till att eleverna har lättare hitta synonymer och motsatser till olika ord och de är 

också säkrare på ordföljd och böjer orden korrekt när de skriver egna texter. När 

eleverna genom högläsningen får större ordförråd och får kunskaper om språkets flöde 

och grammatik så underlättas sannerligen deras läsinlärning och läsförståelse. De har 

lättare att känna igen ord som de läser och förstår vad orden betyder, vilket gör att de 

har en förståelse för det som de läser om. Det gör möjligen att eleverna får upp ett 

läsflyt i sin läsning och tycker att det är roligt och intressant att läsa böcker.  

 

Lärarna S. Lundström, A Johansson och G. Larsson anser att en viktig sak med 

högläsningen är att den ska bidra till att eleverna får upp ett intresse för böcker och blir 

nyfikna och intresserade av att kunna läsa själva. De vill att eleverna ska få vara med 

om fantastiska upplevelser som de kanske inte kan uppleva på egen hand, på grund av 

att de inte läser tillräckligt bra själva. Reeners Loysen (2010) tar upp just detta då hon 

skriver om högläsningens känslomässiga nivå. Den känslomässiga nivån går bland 

annat ut på att barnen börja tycka om böcker när de får lyssna till högläsning. Barnen 

ser ofta högläsning som en tilltalande aktivitet och de blir eventuellt intresserade av att 

läsa böcker på egen hand, både i skolsammanhang och på sin fritid utanför skolan. Just 

de upplevelser som elever får genom högläsning har en stor inverkan på deras 

läsinlärning då de blir medvetna om vad mycket spännande och intressanta händelser 

som tas upp i böcker. De får också en vetskap om vilka kunskaper böcker kan ge dem, 

som de kan ha nytta ut av i sina liv. Detta gör förhoppningsvis att eleverna blir nyfikna 

och intresserade av att utveckla deras egen läsning, så att de kan få kunskaper och få 

vara med om roliga händelser på egen hand, när de har en stund över. Eleverna upplever 

kanske en frihetskänsla då de inte längre är beroende av att någon läser högt när de vill 

befinna sig i bokens värld, utan istället kan de läsa en bok på egen hand.  

 

Flera av de intervjuade lärarna är överens om att de vill att eleverna ska få vara med om 

många upplevelser genom att lyssna till högläsning och att eleverna ska bli intresserade 

av att läsa själva och få kunskaper om olika saker som de kan ha nytta ut av i skolans 

olika ämnen. Lärarna förhåller sig väl till de anledningar som Fast (2007) tar upp är 

viktiga att komma ihåg rörande om varför högläsningen är viktig för barnen. Den första 
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anledningen går ut på att barnen får kunskaper om samhällets kultur. För det andra så 

blir barnen bekanta med skriftspråket när de lyssnar till högläsning. Ifall de tycker om 

aktiviteten så kan de möjligen bli nyfikna och intresserade av att kunna läsa på egen 

hand och av att skriva egna texter. Den tredje och sista anledningen till varför man ska 

läsa för barn handlar om att barnen får mycket upplevelser och kunskaper utifrån 

högläsning. De kan till exempel få lära sig hur olika människors liv ser ut och kanske 

kan de känna sig i högläsningens händelser och göra kopplingar till livet som de själva 

lever. Alla dessa anledningar tycks visa på hur viktig högläsningen är för eleverna då de 

kan få mycket kunskaper och utvecklas inom olika områden genom att lyssna till 

högläsning. Att de får kunskaper om samhällets kultur bidrar exempelvis till att de lär 

sig hur samhället fungerar och de kanske får lära sig vilka lagar och regler som gäller, 

vad som är tillåtet och otillåtet och hur man ska bete sig som samhällsmedborgare. Det 

är kunskaper som eleverna har stor nytta ut av att kunna för att leva ett bra liv i det 

svenska samhället. 

 

De fyra lärarna som arbetar i årkurserna 1-3 brukar oftast förbereda sig själva inför 

högläsningsstunder genom att läsa högläsningsboken på egen hand innan de läser den 

för klassen. Det gör lärarna för att de tycker att de läser boken bättre då och kan ha 

lättare att läsa med inlevelse för att locka eleverna till att lyssna. När de läser böckerna 

själva så funderar de lite på svåra ord som kan finnas i böckerna, som de kanske 

behöver förklara och diskutera med eleverna. De får också reda på om det är några fula 

ord i boken eller liknande som de ska hoppa över när de läser för eleverna och de får en 

uppfattning kring om eleverna behöver någon form av förförståelse innan de börjar 

högläsningen av boken. Holmes & Thompson (2014) uttrycker att det är viktigt att 

lärare förbereder sig inför högläsningsstunder, även om det kan ta tid för lärarna att göra 

detta. Lärarna bör ha läst boken innan för att kunna avgöra hur de ska lägga upp 

högläsningen, om något ska hoppas över eller kräver någon form av gestaltning. De ska 

även fundera över olika frågor som de kan diskutera med eleverna. Författarna tror och 

hoppas på att förberedelsen leder till att de högläsningsstunder som lärarna har med 

eleverna blir spännande, intressanta och lärorika för båda parterna.  

 

De intervjuade lärarna som förbereder sig själva för högläsningsstunderna har gett 

uttryck för att eleverna är intresserade och tycker att det är spännande att lyssna till 

högläsning och att de får större ordförråd, vilket kanske beror lite på att lärarna förberett 

sig inför högläsningsstunderna. Men detta är något som även förskollärarna A. 

Johansson och G. Larsson har uttryckt stämmer med deras elever och det är sällan som 

de förbreder sig inför högläsningsstunder. De använder sig ofta av samma böcker år 

efter år, i och med att de får nya elever. I och för sig så är de förberedda på ett sätt 

eftersom de läst böckerna flera gånger och vet att eleverna brukar tycka att böckerna är 

intressanta och spännande att lyssna till. De brukar läsa med inlevelse och ibland 

gestalta och låtsas att de är personerna i boken, för att inspirera eleverna till att lyssna 

uppmärksamt. Detta visar på att högläsningsstunder kan bli givande för lärare och 

elever även om inte lärarna förberett högläsningsstunderna så mycket. Det räcker 

möjligen med att lärarna är lite insatta i böckernas händelser, så att de inte blir 

överraskade över något olämpligt som dyker upp. 

 

Intervjuerna av de sex lärarna visar inte så mycket på skillnader mellan användning av 

högläsning i klasser med många utländska elever och i klasser med mestadels svenska 

elever, utan högläsningen används på liknande sätt i alla klasser. Alla informanterna 

tycker det är viktigt att högläsningsboken ligger på en språknivå som passar eleverna.  
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De anser att högläsningsboken kan ligga lite över elevernas språknivå så att eleverna har 

möjlighet att lära sig nya ord och utveckla ordförrådet. En skillnad är dock att G. 

Larsson som har en förskoleklass med många utländska elever har märkt att det inte är 

vanligt att eleverna får lyssna till högläsning hemma. Han tror att anledningen till 

bristen på högläsning kan tänkas bero på att föräldrarna möjligen inte har tillräckligt 

med kunskaper i det svenska språket, att högläsning för barnen är en ovanlig aktivitet i 

deras kultur och att familjerna består av många barn, så att det inte finns tid till 

högläsning. Bristen på högläsning hemma har även lärarna i klasser med framförallt 

svenska elever märkt av, fast orsakerna som kan tänkas ligga bakom bristen skiljer sig 

åt från det som G. Larsson uttryckt. I det här fallet tror lärarna att orsakerna till att 

föräldrarna inte högläser för barnen kan bero på att de inte tar sig tid till att göra det, att 

de inte är medvetna om hur viktig högläsning är för barnets språkutveckling och att 

barnet inte är intresserad av att lyssna till högläsning, på grund av att det är andra 

aktiviteter som lockar mer. Resultatet visar alltså på att det inte är någon stor skillnad 

mellan att använda högläsning i klasser med många utländska elever och i klasser med 

större delen svenska elever, utan högläsningen används på liknande sätt i 

undervisningen oavsett hur klasserna ser ut. En del elever har större vana vid att lyssna 

till högläsning och ett större ordförråd än vad andra elever har och det har ingen stor 

betydelse om eleven är född i Sverige eller inte. Det är lika viktigt att använda 

högläsning i alla klasser då högläsningsboken kan anpassas till elevernas språknivåer så 

att alla elever kan få ut någonting av högläsningen.  

 

6.1. Slutsatser 
 

En slutsats som kan dra utifrån resultatet av undersökningen är att högläsning används 

regelbundet i undervisningen. Informanterna läser högt för sina elever nästan varje dag 

utifrån syftet att stödja elevernas läsinlärning och låta dem få vara med om fantastiska 

upplevelser. Det förekommer också samtal och diskussioner utifrån 

högläsningsböckerna där eleverna bland annat har möjlighet att dela med sig av sina 

tankar, åsikter och idéer till varandra. När lärarna i årskurs 1-3 arbetar med läsförståelse 

använder de sig ofta av läsförståelsematerialet ”En läsande klass” där de har en 

handledning med olika lektionsplaneringar som de kan följa i sin undervisning i 

läsförståelse. Lärarna använder högläsning när de arbetar med läsförståelsematerialets 

texter. Utifrån texterna lär lärarna ut olika läsförståelsestrategier till eleverna som de får 

lära sig att använda för att kunna utveckla sin läsförståelse. Eleverna får träna på att 

förutsäga olika saker, ta reda på vad svåra ord som finns i texten betyder, ställa frågor 

utifrån texten på olika nivåer, skapa inre bilder i huvudet och sammanfatta texten. Allt 

detta bidrar till att eleverna skapar förståelse och blir säkrare i sin egen läsning och de 

får kunskaper om hur de kan göra för att skapa förståelse för det som de läser om. 

 

Resultatet visar också på att högläsning påverkar elevernas läsinlärning och läsförståelse 

på olika sätt. Högläsningen bidrar till att elevernas ordförråd utvecklas och eleverna får 

kunskaper om hur olika texters uppbyggnad ser ut, vilket de har stor användning av när 

de ska skriva egna texter.  Genom att lyssna till högläsning får eleverna vara med om 

fantastiska upplevelser och äventyr som de tycker är spännande och intressanta.  

Elevernas deltagande i högläsningsstunder medverkar till att eleverna blir mer 

intresserade av att kunna läsa böcker själva. Eleverna är engagerade i högläsningen 

genom att svara på frågor som läraren ställer och de visar ett intresse för boken och 

tycker det är spännande att lyssna.   
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6.2. Slutord 
 

När jag har skrivit detta arbete har jag fått mycket kunskaper om hur högläsning kan 

användas i undervisningen och jag har fått förståelse för vilken stor roll den har i elevers 

tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Innan arbetets början hade jag mest 

tänkt på att högläsning kanske kan göra eleverna intresserade av att läsa själva, men nu 

har jag fått insikt i att det är så mycket mer som högläsning kan bidra med. Jag anser att 

högläsning är en viktig aktivitet i elevernas läs- och skrivinlärning, då eleverna 

utvecklar sitt ordförråd och får kunskaper om olika texters uppbyggnader, med mera. 

Tillsammans med diskussioner om det lästa får eleverna träna på att uttrycka sina 

åsikter, tankar, erfarenheter och idéer som de har. De får också träna på att lyssna och 

på att respektera varandra, vilket de kommer att ha stor nytta ut av i skolsammanhang 

och även som medborgare i det svenska samhället.  

 
En fördel som jag kan se med högläsning är att det går att använda sig av det i alla 

ämnen. Det går att variera högläsningsböckerna och texterna som läses högt, så att 

eleverna genom högläsningen kan få kunskaper inom ett visst ämnesområde. Speciellt 

när eleverna inte är så duktiga på att läsa själva så är det bra att använda högläsning. Det 

är det för att det möjligen gör att eleverna lär sig mera, då textomfånget och språknivån 

i det som läses högt kan vara på en svårare nivå än om eleverna skulle läsa själva. Att 

högläsningen kan ligga till grund för intressanta diskussioner och samtal med eleverna 

tycker jag är väldigt bra. Som lärare kan det nog vara skönt att ha en grund att stå på och 

kunna anknyta till i diskussionen, för att diskussionen ska hålla sig kring ämnet och 

minimera risken att diskussionen rör sig åt fel håll. Diskussioner kring det höglästa kan 

eventuellt göra att eleverna utvecklas som personer och de får kunskaper som de 

kommer att ha nytta av i sina liv.  

 

Om jag skulle få göra om detta arbete hade jag inte enbart baserat min undersökning på 

intervjuer utan även gjort observationer i lärares klassrum för att få se med egna ögon 

hur de använder sig av högläsning i undervisningen. Genom observationer hade det 

också varit möjligt att få med ett elevperspektiv, då jag hade kunnat studera hur 

eleverna agerar under högläsning och prata med dem om vad de tycker om att vara med 

i högläsningssamanhang. Det hade gjort undersökningens perspektiv större i och med 

att de hade baserats på både lärarperspektiv och elevperspektiv.  

 

Inför vidare forskning på området högläsning skulle jag tycka det vore intressant att 

undersöka hur elevers föräldrar ser på högläsning och hur ofta de läser högt för sina 

barn hemma. Eftersom resultatet av min undersökning tycks visa på att de intervjuade 

lärarna har märkt att inte alla elever får lyssna så mycket till högläsning hemma, så 

tycker jag att det vore bra att undersöka. Det kanske skulle göra att fler föräldrar får upp 

ögonen för högläsning och inser hur viktig den är i barnets tidiga språk- läs- och 

skrivutveckling. Som jag varit inne lite på skulle det också vara intressant att göra en 

studie på barns förhållande till högläsningen, vad de tycker om att delta i 

högläsningssammanhang och vad de vill att högläsningen ska ge dem för någonting och 

så vidare. En sådan studie skulle sannolikt ge lärare tips på hur de kan göra 

högläsningsstunderna ännu bättre utifrån elevernas perspektiv. De får en insikt i hur 

elever ser på högläsning vilket kan leda till att lärarna strukturerar sina 

högläsningstunder så att de blir mer givande, intressanta, spännande och lärorika för 

både eleverna och läraren.   
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Bilagor 
Bilaga 1 
Frågeschema 
 
Vilken typ av lärare är du? 

Hur många år har du jobbat som lärare? 

Vilka årskurser finns på skolan? 

Hur många elever går på skolan? 

Hur många lärare finns på skolan?      

Ungefär hur många elever på skolan har utländsk bakgrund? 

 

 Hur använder du dig av högläsning i elevernas läsinlärning? 

 

 Kan du märka att högläsningen påverkar elevernas läsinlärning? Om 

högläsningen påverkar läsinlärningen, hur gör den det? 

 

 Hur använder du dig av högläsning i elevernas utveckling i läsförståelse?  

 

 Kan du märka att högläsningen påverkar elevernas utveckling i läsförståelse? 

Om högläsningen påverkar läsförståelsen, på vilka sätt påverkar den? 

 

 Hur ofta brukar du läsa högt för eleverna utifrån syftet att utveckla deras 

läsinlärning och läsförståelse? 

 

 Vilka typer av texter och böcker brukar du använda dig av när du högläser för 

eleverna utifrån syftet att stödja elevernas läsinlärning och utveckling i 

läsförståelse? 

 

 Vad vill du att högläsningen ska göra med eleverna?   

 

 Hur arbetar du med läsförståelsematerialet ”En läsande klass”?  

 

 Hur lägger du upp högläsningssituationerna för att de ska vara så givande och 

lärorika för eleverna som möjligt?  

 

 Hur förbereder du dig inför högläsningsstunderna?   

 

 Är det någon särskild tidpunkt på dagen som du tycker högläsning är lämplig att 

använda sig av?  

 

 Hur brukar eleverna bete sig i högläsningssituationer?  
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev 
 

Hej! 

  

Jag heter Tone Heldemar och läser sista terminen på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Jag håller på och 

skriver ett examensarbete som handlar om högläsningens användning i elevernas tidiga 

läsinlärning och i deras utveckling i läsförståelse. 

  

I arbetet ska jag intervjua lärare om hur de arbetar med högläsning i elevernas tidiga 

läsinlärning och utveckling i läsförståelse och därför tänkte jag höra om du kan tänka 

dig att ställa upp på en intervju? 

  

Intervjun kommer ta ungefär 30 minuter och du kommer att vara anonym i arbetet så det 

kommer inte att framgå vem du är och var du jobbar, med mera. 

  

Svara gärna på detta, så att jag vet om du kan tänka dig att bli intervjuad. 

   

Med vänliga hälsningar Tone Heldemar 

 

 

 


