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Sammanfattning 
 

Denna studie syftar till att synliggöra lärares tankar och arbete med högläsning inom 

grundskolans yngre åldrar. Undersökningen avser att besvara hur lärarna arbetar kring 

högläsning av skönlitterära texter. Studien ämnar även åskådliggöra tiden och 

sammanhangen som skönlitterära texter får i undervisningen samt lärarnas val av 

litteratur. Underlaget för studien bygger på semistrukturerade intervjuer och en 

enkätstudie med verksamma lärare inom grundskolans tidiga år. Samtliga lärare uppgav 

att de använde sig av högläsning i undervisningen på ett varierat arbetssätt. Det 

övergripande resultatet visade att lärarna använde en läsande klass som metod kring 

arbetet med högläsning av skönlitterära texter. Flertalet lärare förklarade att de använde 

sig av högläsning dagligen med varierat tidsomfång främst vid samlingar. Endast en 

lärare uppgav att högläsningen av skönlitterära texter ingick i ett flertal skolämnen. 

Studien visar att lärarna främst väljer ut litteratur för högläsning utifrån eget val, en del 

av lärarna uppgav att eleverna hade inflytande på valet av högläsningsbok. Resultat av 

denna studie visar att lärarnas syfte med högläsningen är att främja läslust och 

lässtrategier. Utöver dessa faktorer nämnde ett fåtal lärare att syftet med högläsning 

även vara att utveckla elevernas fantasi, inre bilder och koncentration. Studien visar att 

lärare använder sig av högläsning främst som samtalsform, där estetiska uttrycksformer 

får stå tillbaka.  
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Förord  
 

Vi vill börja med att tacka varandra för ett givande samarbete med många härliga 

diskussioner. Vi vill samtidigt tacka vår handledare Olle Hammermo som tagit sig tid 

att besvarat våra funderingar och frågor. Vi har genomfört hela arbetet tillsammans, 

vilket betyder att vi skrivit all text gemensamt samt att vi även har tagit del av samma 

litteratur och artiklar som ligger till grund för vår forskningsbakgrund.   
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Inledning  

 

Böcker ska blänka som solar och gnistra som tomtebloss. 

 Medan vi läser böckerna läser böckerna oss.  

Kan böcker läsa människor? Det kan de förstås! 
Hur skulle de annars veta allting om oss? 

                                                             (Hellsing 1983:8). 

 

Alla har vi någon gång på ett eller annat sätt kommit i kontakt med högläsning. Hur vi 

upplever högläsningen varierar beroende på vår erfarenhet. En del kanske minns det 

som en mysig stund då man fick krypa upp i soffan bredvid fröken. Andra minns det 

kanske som tillfällen då läraren varje morgon läste ur någon bok som man hade svårt att 

förstå. Högläsning i skolan kan gå till på olika sätt beroende på vilket syfte läraren har 

med själva högläsningen. Vår upplevelse av läsundervisningen i grundskolan är att den 

varierar och därmed får olika stor plats i undervisningen. Den ser olika ut beroende på 

lärares syfte och sammanhang. I en del klassrum sker läsandet i form av högläsning, 

som en lugn morgonstund samtidigt som det i andra undervisningskontexter visar sig 

genom skilda uttryck, där läraren arbetar med både för- och efterarbete beträffande 

högläsning. Detta kan visa sig i form av samtal, skrivande, bildskapande och 

dramatiserande. Utifrån hur lärarna väljer att arbeta med högläsning, så skapas skilda 

erfarenheter och upplevelser.  

 

Våra erfarenheter av högläsning i grundskolan har varit blandade, dels att högläsningen 

återkommande kan användas tillsammans med boksamtal men även som en egen 

aktivitet som avslutas när boken stängs. Läraren står framme i klassrummet och 

eleverna sitter vid sina bord och lyssnar samtidigt som de ibland ritar. Körling (2012) 

menar att högläsning är viktig och meningsfull då det får oss att bland annat utveckla 

vårt tänkande, ordförråd och kreativitet. Vidare menar hon att högläsning är så mycket 

mer än att bara få höra en text. Mottagaren får genom upplevelsen av högläsningen 

möjlighet att lyssna sig in i skriftspråket. Högläsning handlar även om gemenskap, om 

att få dela något tillsammans (Körling, 2012:6). Därmed borde det kanske ses som en 

viktig och betydelsefull del av undervisningen att låta eleverna få möjlighet att så ofta 

som möjligt delta i högläsning. Hur ser lärare på högläsningen idag? Vilket syfte har 

lärare med högläsning?  

 

Forskning visar att en övergripande del av elevers läsinlärning alltför lätt läggs som ett 

betydande ansvar på hemmen och eleverna själva. Detta gäller särskilt under de tidigare 

skolåren, vilket har visat sig som en negativ påverkan på elevernas studieresultat 

(Skolverket, 2007:131). I ljuset av detta kan det kanske ses som desto viktigare för 

lärare i grundskolan att ge eleverna både tid, möjlighet och förutsättningar som gynnar 

en varierande läsundervisning. Vidare visar Skolverkets rapport, Vad händer med 

läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995-2007 att: 
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Av de resultat som presenteras i kunskapsöversikten kan vi dra  

slutsatsen att många lärare saknar verktyg och kompetensutveckling  

inom olika områden. Det saknas utbildning och kompetensutveckling  

ifråga om aktuell barn- och ungdomslitteratur och om möjliga  

litteraturdidaktiska förhållningssätt (Skolverket 2007:131).  

 

Utifrån detta har vi valt att fokusera på lärarens perspektiv, vilket innebär att vi genom 

arbetet med denna undersökning sätter fokus på lärarens upplevelser av högläsning och 

dess valbara i detta fall skönlitterära texter. I denna undersökning har vi valt att titta 

närmare på högläsning utifrån sammanhang då läraren läser texten högt för eleverna och 

vilken plats högläsningen får med fokus på skönlitterära texter. Vilka texter möter 

eleverna vid högläsning? Varför ser arbetet med högläsning så olika ut beroende på 

lärare? Eller gör det verkligen det? Vi har valt att titta närmare på hur lärare väljer att 

arbeta med högläsningen med fokus på skönlitterära texter och hur läraren upplever att 

syftet med högläsningen tar sig i uttryck.  

 

Vi är medvetna om betydelsen av att högläsa texter från olika genrer för elever och vill 

inte på något sätt förringa vikten av att som elev få tillgång till olika typer av texter men 

för att smalna av vårt arbete har vi valt att i denna undersökning titta närmare på och 

fördjupa oss i de skönlitterära texterna. Vi har valt att definiera skönlitterära texter i 

detta arbete utifrån det centrala innehållet i ämnet svenska i Lgr 11 som, … 

”bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter” (Skolverket, 2011:223).  

   

Brodow och Rininsland (2005) skriver om skillnaden att läsa skönlitteratur i förhållande 

till att läsa faktatexter och menar att lärare upplever att det finns äldre elever inom 

gymnasieskolan som känner att de inte kan diskutera och läsa skönlitterära texter på 

grund av att deras bristande erfarenhet. Däremot upplever dessa elever att faktatexter är 

lättare att ta till sig, vilket kan handla om att man memorerar fakta utan vidare 

reflektion. Vidare förklarar författarna hur lärare upplever att gymnasieelever på det 

naturvetenskapliga programmet möjligen har svårare att samtala om skönlitterära texter 

i förhållande till facklitteratur eftersom den först nämnda genren inte kräver en form av 

kopierade svar utifrån texten (Brodow & Rininsland, 2005:99).  

 

Hur stor plats får då den skönlitterära texten i förhållande till andra typer av texter i 

undervisningen? Hur ser lärare på den skönlitterära textens möjligheter som en del i 

elevernas lärande?  Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen bidra till att elever får 

bli bekanta med skönlitteratur från olika delar av världen samt från skilda tidsepoker. 

Eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper både i och om språket för att 

vidga sin förståelse för omvärlden och sin egen identitet (Skolverket, 2011:222). Vi är 

även medvetna om att skönlitterära texter kan presenteras genom olika multimodala 

uttryck. Kåreland (2009) beskriver detta som det vidgade textbegreppet och menar att 

eleverna behöver få tillgång och möjlighet att bekanta sig med skönlitteratur i olika 

former inte bara genom den traditionella boken. Kåreland nämner även att eleverna bör 

få möta läsning via dataspel, drama och film (Kåreland, 2009:64).  



 

 

 

9 

 

Vi undrar vad detta kan få för konsekvenser för den skönlitterära textens plats i 

undervisningen. Chambers (2011) skriver samtidigt att ”all skönlitteratur är som ett 

teatermanus.” (Chambers 2011:66). Betydelsen för förståelsen av en skönlitterär text 

handlar om hur den tryckta berättelsen faktiskt får möjlighet att levandegöras via tankar, 

röstlägen och handlingar, samtidigt som varje del i texten behöver sitt tempo för att 

förvandlas till den färgstarka litteratur som det skriva ordet kan bära inom sig. Hur 

läsaren uttrycker berättelsen, bidrar därmed till lyssnarnas erfarenheter av texten 

(Chambers, 2011:66–67).  

 

Hur presenteras och används skönlitterära böcker i undervisningen? Vad händer med 

elevernas intresse för böcker? I vilken utsträckning används böcker för skönlitterära 

texter när de i skolan idag behöver konkurrera om tiden med ett flertal multimodala 

uttryck? Blir lärarens val av de skönlitterära böckerna som används i undervisningen 

särskilt betydelsefulla? På vilka grunder väljer läraren de böcker som ska ingå i 

högläsningen, är det lärarens eget intresse som styr utifrån eventuella favoritförfattare 

och illustratörer eller är eleverna involverade i valet av litteratur? Detta är ett flertal 

funderingar som kan komma att få betydelse för arbetet med högläsning i 

undervisningen. Lundberg och Herrlin (2003) framhåller att ett av lärarens stora 

uppdrag är att ge eleverna möjlighet att uppleva lust och glädje kring läsningen så att 

eleverna får ett varaktigt intresse för läsning. Samtidigt påpekar Lundberg och Herrlin, 

”Att från tidig ålder få lyssna till högläsning borde vara en mänsklig rättighet” 

(Lundberg & Herrlin, 2003:16, 63). Vilka uttrycksformer och arbetssätt använder sig 

lärare av vid högläsning, gynnar dessa uttryck lust för läsning? 

 

Vi upplever att det arbete läraren använder sig av när det kommer till högläsning i 

skolan delvis är blandad, men vår erfarenhet visar att lärare inom grundskolans tidiga år 

upprepande återkommer till metoden, en läsande klass. Widmark (2015) som är 

initiativtagare till detta projekt presenterar på hemsidan, www.enlasandeklass.se sin 

metod som han menar ska tillhandahålla verktyg för läraren att använda för 

lässtrategier. Widmark menar att modellen ska kunna medverka till bättre läsförståelse 

för de yngre eleverna i grundskolan, främst genom samtal av text 

(www.enlasandeklass.se). Den kritik som går att finna kring denna relativt nya och 

oprövade modell är att den är just oprövad och utan vetenskaplig grund. Forskarna 

Damber och Nilsson (2014) skriver i Pedagogiska magasinet att det finns vissa brister 

med modellen såsom att, ”Studiehandledningen, […] kan beskrivas som en oändlig 

tipskatalog eller receptsamling där färdighetsträning, teknik och form är det centrala” 

(Damber & Nilsson, 2014:68-69).  

 

Är det så att de flesta lärare i dagens undervisning arbetar med denna modell i 

anslutning till högläsningen? Vad händer med lärarens och elevens läslust då dessa 

former av metoder används som lässtrategier i samband med högläsningen?  

Tänk dig att du sitter och tittar på en film, att du får ta del av några ögonblick från en 

annan värld, och när det är som mest spännande så pausar plötsligt personen som sitter 

bredvid dig hela filmen och ställer en rad frågor om språket, handlingen, framtiden samt 

http://www.enlasandeklass.se/
http://www.enlasandeklass.se/
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eventuella kopplingar från filmens handling till dina egna erfarenheter. Detta beteende 

sker inte endast en gång, utan vid upprepade tillfällen hela filmen igenom. Hur upplever 

du filmen och berättelsen då? Om detta sker mer eller mindre vid varje filmvisning ni 

delar, hur inspirerad blir du till att se och ta del av filmer i framtiden?   

 

Att jämföra böcker och film kanske inte är samma sak, men en berättelse är alltid en 

berättelse oavsett uttryck. Med detta exempel vill vi visa att sättet att arbeta kring 

högläsning, där lässtrategier får ett övergripande utrymme kanske kan komma att få 

konsekvenser för lusten att läsa. De känslor en skönlitterär text kan förmedla och spinna 

vidare kring, blir vid upprepade pauser kanske endast som ett pussel utan struktur? Vi 

undrar om den opausade, oavbrutna berättelsen får det utrymme som den möjligen 

behöver få tillgång till i undervisningen genom högläsningens föränderliga värld. Fox 

(2001) menar att betydelsen av högläsningens vara, kan komma att beskrivas med 

följande ord: ”Ett intresse som väckts i barndomen kan tända en passion som varar livet 

ut”. (Fox, 2001:108). Våra tankar och funderingar kring dessa frågor leder oss in på 

följande syfte och frågeställning. 
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Syftet och frågeställning 

Syfte med studien är att undersöka lärares arbetssätt och attityder kring högläsningen av 

skönlitterära texter samt titta närmare på hur mycket tid lärare ägnar åt högläsning av 

skönlitterära texter och vilken plats högläsningen får i undervisningen. Arbetet ämnar 

även undersöka på vilka grunder läraren väljer de böcker som ska ingå i högläsningen, 

samt vad som styr lärarens val av litteratur och hur läraren tänker kring texterna de 

väljer att använda för högläsning.  

 

Frågeställningen blir då:  

 

 Hur arbetar lärare med högläsning av skönlitterära texter i undervisningen?  

 Hur ofta använder de sig av högläsning av skönlitterära texter i undervisningen? 

 Hur sker valet av litteratur till högläsningen?  
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Forskningsöversikt 

I följande del kommer för denna undersökning, betydelsefull forskning presenteras. 

Inledningsvis behandlas sociokulturella perspektivet för att vidare komma in på 

möjligheter i form av fördelar och svårigheter med högläsning, litteraturval, 

skönlitterära texter samt tid och sammanhang där högläsning ingår. 

 

Perspektivet på lärande 

Säljö (2014) som är professor i pedagogisk psykologi lyfter fram Vygotskijs 

tankegångar kring språk samt lärande och menar att Vygotskij uppfattade att språket och 

människors tankar hänger samman, men att dessa samtidigt inte är identiska. Säljö 

menar vidare att Vygotskijs tankar om språklig mediering bidrar till att vi kan komma 

att bli integrerade i ett gemensamt sociokulturellt sammanhang för att både kunna förstå 

och tolka vår omvärld. Mediering kan förklaras av två skilda artefakter såsom språkliga 

och fysiska ting där de språkliga mentala artefakterna tillämpas av människor för att 

tänka och kunna förstå sin omgivning. En grundläggande del av Vygotskijs tankar är att 

människor genom muntligt och skriftligt språk kan samtala om och med omgivningen 

för att skapa gemensamma insikter och förståelser. Säljö påpekar att det muntliga och 

skriftliga språkliga uttrycken bör ses i bredare perspektiv där språket även omfattar 

exempelvis tecken, symboler och bilder. Vidare menar Säljö att skolan bör vara en 

demokratisk plattform där elever behöver möta och tillhandahålla varierande artefakter 

såsom skilda uttrycksformer för att kunna ta del av samhällets växande vetskap och vara 

en del av samhället samt bidra till omvärlden (Säljö, 2014:298–309). 

 

Högläsningens möjligheter 

Körling (2006) skriver att man kan se högläsningen som en betydande del i det uppdrag 

som skolan har. I Lgr (2011) står det att, ”skolans ska förmedla de mer beständiga 

kunskaperna som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver” 

(Skolverket, 2011:9). Vidare förklarar Körling, genom att högläsa för eleverna får de 

tillgång till de skrivna orden som på det sättet inkluderar dem i en gemenskap, språket. 

Eleverna i gruppen får genom den högläsande texten gemensamma referensramar och 

kan på det sättet vara delaktiga i samtal som sker i deras omgivning (Körling, 

2006:200). Detta kan liknas vid vad barnboksförfattaren Mem Fox (2013) förklarar är 

en av fördelarna med högläsningen. När gruppen får möjlighet dela erfarenhet av 

samma text skapas en sammanhållning där gruppen delar samma referenser som 

bekanta fraser och anekdoter, vilket kan leda till att gruppen svetsats samman (Fox, 

2013:6). Vidare menar Dominkovic`, Eriksson och Fellenius (2006)  att högläsningen i 

skolan ger eleverna gemensamma referensramar vilket de menar är särskilt viktigt för de 

barnen som har en annan kulturell bakgrund (Dominkovic` m.fl., 2006:142). 
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Forskaren Astrid Roe (2014) skriver om att högläsning kan bidra till elevernas lust för 

läsning, Roe menar vidare att de skönlitterära texterna behöver väljas med omsorg för 

att kunna fånga elevernas intresse. Roe förklarar även att högläsning i sig själv kan vara 

en strategi för att förstå och ta till sig den skrivna texten bättre, genom att ta orden i sin 

mun så får innehållet mening och texten kan komma att breddas och fördjupas 

(2010:164). Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp och Shih (2012) säger att de genom 

sin forskning tycker sig kunna se delar av högläsningens effekter. Resultatet, menar 

författarna visar att det finns en kraft i att läsa högt och föra en dialog av den lästa 

texten. I en diskussion kan eleverna få utrymme att på ett meningsfullt sätt använda 

språket. I samtalet som uppstår kring texten får eleverna möjlighet att använda språket 

på ett betydelsefullt sätt genom att bland annat utveckla och utbyta idéer, åsikter och 

känslor samt att eleverna får träna sig i att lyssna aktivt (Worthy m.fl., 2012:320). 

Likaså Fox (2013) menar att eleverna får möjlighet att upptäcka språket genom 

högläsning. När eleverna lyssnar på någon som läser en text högt kan de lära sig nya ord 

och få en känsla för språkets rytm samt bli bekant med språkets grammatik (Fox, 

2013:4). 

 

I boken Läsningens psykologi och pedagogik sammanfattar Lundberg (2010) fördelarna 

med högläsning i nio punkter. 

1) Högläsning kan bidra till att barnen förstår språkets konventioner såsom 

läsriktningen, och skillnad på ord och bokstav.  

2) Genom att lyssna på det skrivna språket lär sig barnen hur ord uttalas vilket vidare 

kan hjälpa barnen att förstå hur ord är uppbyggda.  

3) Ordförrådet utvecklas genom att barnen får möta nya ord som inte används vid 

dagligt tal.  

4) Genom högläsning får barnen möjlighet att bli bekanta med det unika i skriftspråket 

som inte finns i talspråket så som formuleringar och meningsuppbyggnad.  

5) Högläsningen hjälper till med att skapa förståelse för hur berättelser är konstruerade 

vilket kan hjälpa barnen i deras egen kommande läsning.  

6) Barnen får genom högläsningen möjlighet att upptäcka att berättelser bland annat kan 

innehålla spänning, glädje och äventyr. Detta kan skapa en nyfikenhet och ett intresse 

för böcker och läsning.  

7) Genom högläsningen får barnen träna sig i att följa ett händelseförlopp och att kunna 

koncentrera sig, samt att sitta stilla och lyssna.  

8) Barnen får erfarenhet och utvecklar en förtrogenhet till att kunna använda texter.  

9) När vuxna läser högt för barnen fungerar de som en förebild genom att visa värdet av 

läsning och dess glädje. Högläsningen fungerar även som en betydelsefull social 

inlärningsprocess för barnen (Lundberg, 2010:32-34). 

 

Hasselbaum (2006) skriver att böcker kan fungera som ett underlag för samtal men 

framhåller samtidigt att det finns en risk att elevernas läslust kan förtas till stor del om 

de känner krav på redogörelse. Hasselbaum menar även att högläsningen kan vara ett 

avbrott i det dagliga skolarbetet, där eleverna får möjlighet till avkoppling men även 
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stunder med spänning, komik och samtalsämnen som blir gemensamma. Ett avbrott där 

högläsningen får fungera som en högtidsstund för eleverna (Hasselbaum 2006:6, 8).  

 

Lundberg (2010) förklarar att det finns svårigheter med att läsa högt för barn. Bland 

annat måste den som läser högt betona rätt och använda passande tempo för att fängsla 

barnens intresse. Vidare bör den som läser högt kunna uppmärksamma barnens 

funderingar och frågor utan att tappa den röda tråden i texten. Det gäller även för den 

som läser högt att kunna skapa en miljö där barnen upplever att de får uttrycka sig och 

komma till tals så att de vågar berätta om sina funderingar kring den lästa texten 

(Lundberg, 2010:32). Körling (2006) menar att det kan uppstå vissa svårigheter med 

högläsning om läraren inte känner till texten och inte har en personlig relation till den. 

Det kan då enligt Körling påverka högläsarens inlevelse och hur texten framförs, vilket 

vidare kan inverka på hur texten upplevs av de lyssnande. Språket kan uppfattas som 

kort och onyanserat eftersom den högläsande läraren inte ger texten liv genom 

inlevelsen och inte lyckas förmedla textens känslor (Körling, 2006:201). 

 

Dominkovic` m. fl., (2006) förklarar att böcker kan bidra till att hjälpa eleverna att få 

tillgång till nya begrepp som ligger utanför elevens begreppsvärld. Genom att låta 

eleverna få tillgång till olika begrepp kan nya samtalsämnen skapas och fördjupas 

genom reflektion, funderingar och ett större ordförråd. Eleverna får genom böcker ta del 

av det skriftliga språket som är mer detaljerat och omfattande än det talade språket. 

Författarna anser även att när eleverna får interagera med andra kring böckerna 

möjliggörs att de samtidigt upptäcker det skrivna språket och kan motiveras att själva 

försöka använda sig av det (Dominkovic` m. fl., 2006:142). 

 

Val av skönlitterära texter  

Hasselbaum (2006)  skriver i sin bok Att läsa högt – viktigt, roligt, härligt! om vad man 

bör tänka på när man väljer bok till högläsningen. Hon menar bland annat att boken bör 

ha ett bra språk men påpekar samtidigt att det inte innebär att boken uteslutit dåliga ord 

eller för den delen är skriven utan slang, då dessa skildrar nutiden och är en del av 

elevernas vardag. Vidare framhåller Hasselbaum att boken inte bör ha kapitel som är för 

långa eller innehåller för många långa dialoger. En annan aspekt som Hasselbaum 

rekommenderar är att som lärare välja ut en bok, som eleverna inte själva skulle ha valt 

(Hasselbaum, 2006:6). 

 

Brink (2009) har i sin undersökning från 2006 försökt ta reda på hur stor roll lärarens 

egna erfarenheter till den litteratur som de använder sig av har och vilka faktorer som 

påverkar lärarnas val av litteratur. Genom att låta lärare svara på enkäter och vara 

delaktiga i gruppintervju kom Brink fram till att lärarnas val av litteratur speglas av vad 

de själva har hört, upplevt och tyckt om som barn. Vidare framkom det enligt Brink att 

lärarnas val av litteratur för undervisningen speglades även av andra faktorer så som 

skolans tillgång på böcker, rekommendationer från andra, författarbesök samt att 

skolbibliotekarien hade ett stort inflytande. Bland annat genom att bibliotekarien med 
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sin expertis kunde rekommendera lämpliga böcker samt även föra diskussioner om 

litteraturen i form av boksamtal. Det framkom också att lärarna tyckte att det var viktigt 

att de själva tyckte om boken för att på så sätt kunna väcka elevernas intresse (Brink, 

2009:47-48, 59-60).  

 

Boyd och Devennie (2009) har i sin forskning, där de under en längre tid följt en lärare i 

åk tre undersökt hur denna lärare gick till väga för att välja ut litteraturen för 

högläsningen. Deras resultat visar att läraren använde sig av fem olika steg i processen 

för att välja ut högläsningsboken.  

1) Läraren gav eleverna smakprov av texter. Läraren valde att läsa en liten del ur 

böckerna för att eleverna skulle få en känsla för vad de olika böckerna som var utvalda 

handlade om. Läraren lät även elever som läst någon utav böckerna ge kommentera på 

böckerna.   

2) Läraren lät eleverna själva komma med förslag på litteratur för högläsningen. 

Eleverna som kommit med förslag på högläsningsbok fick samtidigt svara på olika 

följdfrågor som läraren ställde angående bokens handling, författare och så vidare.  

3) Läraren lät eleverna tycka till om de böcker som kommit upp som förslag. Läraren lät 

eleverna få tycka till för att få en riktning om hur eleverna känner och tänker inför de 

böcker som blivit utvalda. Läraren var noga med att påpeka att detta inte var någon 

omröstning om vilken bok som kommer att få majoritet och därmed vald som 

högläsningsbok.  

4) Läraren läste igenom de böcker eleverna hade gett som förslag. Läraren tog del av 

de böcker som eleverna föreslagit för att få kunskap om de var lämpade som 

högläsningsbok.  

5) Läraren annonserade ut sitt val av högläsningsbok. Samtidigt som läraren 

annonserade vilket bok som blivit vald som högläsningsbok gav läraren en motivering 

varför läraren hade valt den boken.  

Med de här fem stegen menar Boyd och Devennie att läraren involverar eleverna i 

processen av valet av högläsningsbok. Läraren visar då värdet av elevernas åsikter och 

visar samtidigt respekt mot dem som aktiva deltagare. Vidare menar författarna att 

läraren genom att låta eleverna vara aktiva i denna process visar att eleverna är kapabla 

att förstå och uppskatta litteratur (Boyd & Devennie, 2009:149–151). 

Roe (2014) menar att valet av litteratur för högläsning behöver ske med noggrannhet, då 

texten ska fånga elevernas uppmärksamhet och engagemang. Roe poängterar även att 

det behöver finnas ett tydligt syfte med högläsningen och menar att viktiga bärande 

delar i berättelsen kan lyftas fram av läraren för att försöka få eleverna att 

uppmärksamma olika fokus i texten. Roe framhåller att högläsning har ett samband med 

elevernas engagemang och lust för läsning och framhäver Duchein och Mealy vilka 

hävdar att lärare som använde sig av högläsning under grundskolans alla år hade god 

effekt på elevers lust till läsning (Roe 2014:164).   

Svedner (2010) skriver att valet av litteratur påverkas av det syfte som läraren har med 

läsningen. Upplevelsen av berättelsen är central men grundläggande är även att fundera 
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över vilka uttryck och arbetssätt som ska användas för att kunna genomföra det 

övergripande syftet, Svedner förklarar att en del av detta innebär att innefatta elevernas 

intressen, erfarenheter av läsning samt förmåga att åstadkomma skilda exempel av 

arbetsformer (Svedner 2010:50).  I Läroplanen (2011) står det att syftet med ämnet 

svenska bland annat är att eleverna ska få möta olika typer av texter samt att eleverna 

ska ges förutsättning att få uttrycka sig genom skilda estetiska uttryckssätt (Skolverket, 

2011:222).  

Skönlitterära texter 

Årheim (2009) menar att det länge har betraktats vara viktigt med skönlitterära texter i 

svenskundervisningen då det anses vara personlighetsutvecklande för både individen 

och för gruppen. Skönlitterära texter har ansetts ge eleverna möjlighet att se och förhålla 

sig nyanserat kring det som är främmande, samt att det kan möjliggöra att eleverna på 

sikt genom sina erfarenheter av de skönlitterära texterna kan komma att reflektera 

vidare och bredare kring sin egen kultur (Årheim, 2009:68). Norberg (2003) förklarar 

att skönlitteratur kan skapa förståelse för människors åsikter och handlingar samt att 

skönlitteraturen kan påverka våra värderingar och vårt förhållningssätt (Norberg, 

2003:62). Samtidigt skriver Roe (2014) om att skönlitteratur bör få ett speciellt värde i 

undervisningssammanhang, då lärare behöver använda den som inspirationskälla och 

lust till att lära. Vidare lyfter Roe fram pedagogen och författaren Daniel Pennac som 

menar att lärare genom högläsning av skönlitteratur kan bidra till kommande 

entusiasmerande läsande elever, men manar samtidigt till eftertanke för att inte använda 

skönlitteraturen som grund för skoluppgifter såsom genom ständiga samtal (Roe, 

2014:175-177).  

 

Kåreland (2015) skriver om vikten att lyfta fram skönlitteraturen i undervisningen och 

framhåller att skönlitteraturen har ett eget värde. Hon förklarar, ”Den behöver ses som 

ett estetiskt objekt och utsättas för litterära analyser.[…](Kåreland, 2015: 211). Vidare 

nämner Kåreland att Reichenberg menar att det är svårt att ställa rätt frågor till en text 

men menar samtidigt att lärare som oftast inte låter eleverna själva berätta hur de tänker 

kring en text utan använder sig av kontrollerade frågor istället (Kåreland, 2015:200-

201). 

Tid och sammanhang   

Kåreland (2015) förklarar att läsning av skönlitterära texter tar tid och poängterar att 

läsning av skönlitterära texter är en aktivitet som måste få mer tid både i skolan och i 

hemmet samt i lärarutbildningen (Kåreland, 2015:221). Fast (2007) skriver att hon i sin 

studie, Sju barn lär sig läsa och skriva- familjeliv och populärkultur i möte med 

förskola och skola att de intervjuade lärarna svarat att de läser varje dag för barnen och 

att de läser mycket. Fast förklarar dock att det endast förekom högläsning vid två av de 

totalt sjutton tillfällena under åren 2004-2005 som hon besökte förskoleklasser (Fast, 

2007:157).  
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Tiden är en bristvara och en kamp för dagens lärare menar Körling (2003) men skriver 

samtidigt att när det kommer till läsning är det tid som krävs och att lärarna måste låta 

det få ta tid (Körling, 2003:15). Fylking (2003) poängterar även att lärare borde låta 

eleverna få ta del av någon form av läsning regelbundet såsom högläsning, parläsning 

eller fadderläsning (Fylking, 2003:33). Frost (2009) påpekar i sin bok Läsundervisning 

och läsutveckling om vikten av att ha dagliga rutiner när det kommer till högläsning för 

de yngre barnen, då högläsningens fördelar bland annat kan ses som en bidragande del i 

utveckling av språket (Frost, 2009:35). 

 

Molloy (2008) förklarar att när det sker ett samtal i anslutning till litteraturen får 

eleverna insikt om att det inte finns ett rätt svar. Genom att föra en dialog och samtidigt 

få lyssna på varandra kan eleverna upptäcka och uppskatta varandras tankar och skilda 

åsikter (Molloy, 2008:77,269). Bjar & Liberg (2010) lyfter även fram betydelsen av att 

stödja eleverna genom meningsskapande i deras språkutveckling som en viktig del i 

samhällsutvecklingen. Eleverna behöver stöd i att utveckla sitt språk, sina tankar och 

känslor för att kunna bli en del av vårt demokratiska samhälle (Bjar & Liberg, 2010:20).   

 

Chambers (2011) menar att forskning inom neurovetenskapen visat att högläsning är 

grundläggande för individers progression när det handlar om läsning, då hjärnan 

aktiverar minst tre olika delar, där både ljud, bilder och symboler behöver tolkas 

samtidigt då mottagaren av texten läser tyst för sig själv; detta underlättas menar 

Chambers om mottagaren fått lyssna till högläsning av texten. Samtidigt skriver 

Chambers att ju bredare erfarenhet mottagaren har av texter desto lättare kan mottagaren 

ta till sig nya texter (Chambers 2011:78). 

 

Damber och Nilsson (2014) skriver i sin artikel i Pedagogiska Magasinet, att metoden 

en läsande klass har som intention att förenkla samtal om läsning till ett fokus mot att 

återupprepa och besvara frågor utan att skapa djupare insikt om texten i förhållande till 

sig själv, sin omgivning och övriga texter. Denna form av lässtrategi menar författarna 

kan komma att leda till en enformighet som inte gärna bidrar till glädje, lust och vidare 

engagemang beträffande läsning hos eleverna. Författarna menar att lärarnas profession 

förminskas på detta sätt genom att valet av text förenklas som en färdig förpackning, då 

texten kanske inte blir anpassad efter elevers individ- och gruppbehov, intresse samt 

kontext (Damber & Nilsson, 2014: 68-69).  

 

Wilhelm (2002) ger en rad exempel på olika gestaltningsstrategier lärare kan använda 

sig av i samband med läsandet utav skönlitterära texter. Gestaltningen i samband med 

en skönlitterär text kan enligt Wilhelm bland annat hjälpa eleverna utveckla strategier 

som rör läsandet. ”Gestaltning får eleverna att leva upp och engagera sig och får dem att 

interagera med texter på ett helt annat sätt än när de bara sitter på sina stolar och svarar 

på frågor”(Wilhelm, 2002:13). Fördelarna med att använda gestaltning i anknytning till 

en skönlitterär text är enligt Wilhelm att gestaltningar kan bidra till att läsandet ger 

eleverna nya erfarenheter. Det går att använda gestaltningarna obehindrat i olika former. 

En annan fördel med gestaltningar är att de kan hjälpa till att eleverna får en större 
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förståelse före, under och efter läsandet av skönlitterära texter. Vidare tar gestaltning i 

samband med skönlitterära texter vara på den sociala interaktionen i lärandet. 

Gestaltningar kan även främja och stimulera elevernas tankar samt 

föreställningsförmåga. Wilhelm menar vidare att gestaltning kan ge eleverna inspiration 

och motivation samt att det kan göra så att eleverna upplever en tillfredsställelse 

gällande sitt eget lärande (Wilhelm, 2002:12–19). 
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Metod 

I följande del beskrivs och diskuteras valet av metod, vilket i denna undersökning 

bygger på två semistrukturerade intervjuer som grundar sig på en kvalitativ metod då 

den intervjuade personens svar får ta plats och breddas med för stunden uppkomna 

följdfrågor. Bryman (2011) menar att i denna form av undersökning är det lämpligt att 

fokusera den intervjuades åsikter och tankar för att låta dessa svar få utrymme och 

betydelse (Bryman 2011:413-415). En kvantitativ metod tillämpas även genom en 

enkätundersökning som vänder sig till ett sextiotal lärare inom grundskolans yngre 

åldrar. Bryman (2011) menar att en enkätundersökning av följande slag kan komma 

beskrivas som en kvantitativ metod, då Bryman menar att vid öppna frågor behöver 

svaren skiljas ut och kodas för att en kvantitativ analys av informationen ska vara 

möjlig (Bryman 2011:205). För- och nackdelar med valet av metod kommer att lyftas 

fram samt en kortare presentation av material och urvalsgrupp, genomförande, 

metodkritik samt etiska aspekter att ta hänsyn till.   

 

Metodval 

Två skilda metoder har tillämpats för att kunna besvara studiens frågeställning, 

semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning. Den semistrukturerade 

intervjun har utformats som en intervjuguide där givna frågor till respondenterna delas 

in i varsitt tema samtidigt som respondenten har, enligt Bryman (2011) god möjlighet 

att formulera personliga svar. Denna form av semistrukturerad intervju skapar även 

tillfällen för spontana följdfrågor för att kunna förtydliga och bredda respondenternas 

svar i intervjun. Intervjufrågorna har delats in i olika teman, inledande frågor, arbetssätt, 

tid samt val av litteratur. Bryman menar att detta kännetecknar en semistrukturerad 

intervju, då intervjun delas upp i teman eller delar av frågor samt att uppföljningsfrågor 

ofta uppkommer i stunden för att vidareutveckla intervjun (Bryman 2011:206).  

 

För att bredda studien har även en enkätundersökning använts som en metod, då detta 

ytterligare val av metod menar Bryman (2011) har en fördel då det skapar möjlighet att 

nå ut till ett större antal respondenter, utan att vara för tidskrävande. Det skapar även 

möjligt att lättare få till en geografisk spridning på de tillfrågade till skillnad från 

strukturerade intervjuer (Bryman, 2011:228); detta är även något som Ejlertsson (2014) 

förklarar som fördelar med valet av en enkätundersökning. Vidare menar Ejlertsson att 

vid enkätundersökningar kan respondenten välja när den vill fylla i enkäten samt ta så 

mycket tid som den behöver för att fylla i frågorna. Även intervjuareffekten kan räknas 

bort då alla respondenter får frågorna till sig på samma sätt, vilket är en av svårigheterna 

vid intervjuer (Ejlertsson, 2014:11-12). Intentionen med valet av dessa båda metoder är 

att försöka se om det kan urskiljas hur en större grupp av lärare arbetar med högläsning 

av skönlitterära texter i undervisningen, samt hur frekvent detta sker, samt om det finns 

likheter i hur lärare arbetar med valet av litteratur. Valet av metod inbjuder även till att 

försöka sammanställa enkätens övergripande resultat med de svar som framkommer i 

intervjuerna.  
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Material och urval 

Inför intervjuerna kontaktades två lärare som är verksamma i grundskolans lägre åldrar i 

för studenterna närliggande kommuner. Valet av lärare grundar sig på erfarenheten av 

lärarnas engagemang och lust för undervisning samt tillgänglighet och viljan att låta sig 

intervjuas. En kort presentation av lärarna följer som här har fått fingerade namn för att 

behålla anonymiteten. 

 

Eva är 61 år gammal och är utbildad förskollärare. Eva har arbetat med barn i trettionio 

år varav elva år i förskoleklass. Eva arbetar i förskoleklassen tillsammans med läraren 

Mia och tillsammans undervisar de tjugofem stycken elever. Grundskolan där Eva 

arbetar är en friskola med inriktning från förskoleklass upp till årskurs nio. Skolan 

ligger i en medelstor stad i södra Norrland där 450 elever går.  

 

Samira är 32 år gammal och utbildad lärare med inriktning svenska, matematik samt 

naturkunskap och samhällskunskap inom förskoleklass till och med årskurs sex. Samira 

arbetar vid tiden för denna undersökning som klasslärare i en årskurs två på en 

grundskola som ligger i ett mindre samhälle i östra Svealand.  Skolan har totalt 130 

stycken elever från förskoleklass upp till årskurs sex. Samira har tidigare arbetat som 

förskollärare men arbetar nu som lärare sedan drygt tre år tillbaka.  

 

Enkätundersökningen mejlades ut till ett sextiotal lärare runt omkring i landet. 

Kommunernas hemsida användes för att få tillgång till lärarnas mejladresser. De 

tillfrågade är både kvinnor och män som är verksamma som lärare i grundskolans yngre 

åldrar. Målet var att eftersträva en så stor könsfördelning som möjligt men detta var en 

föresats som visade sig vara svår att skapa bredd kring, då bristen på manliga lärare 

inom de lägre åldrarna i grundskolan inte var enkla att finna i sökningen efter lärare. Av 

de totalt sju kommuner som bidragit med mejladresser inför denna enkätundersökning 

så gick en inbjudan ut till totalt sextio tillfrågade lärare, av dessa var endast sju stycken 

män. I brist på manliga lärare inom grundskolans längre åldrar, så representeras lärarna 

även av kvinnor vid de båda intervjutillfällena.  

 

Genomförandet  

Två skilda metoder följer i form av intervju och enkätundersökning. Utskicken av 

enkäten skedde i närstående tid till intervjutillfällena. 

Intervju 

Inför intervjuerna kontaktades lärarna via mejl med en förfrågan om de ville delta i 

denna undersökning. I mejlet fanns en beskrivning av studenterna och syftet med 

undersökningen samt frågeställningen. I mejlet framgick också att respondenten 

kommer att vara anonym och att deltagandet är frivilligt, att den medverkande kan välja 

att när som helst avsluta sin medverkan i undersökningen samt att tillfället för intervjun 
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beräknas ta trettio minuter. I mejlet framgick det även att lärarna själva fick bestämma 

tid och plats för en eventuell intervju. Inför intervjun sammanställdes frågor via en 

intervjuguide rörande lärares tankar kring högläsning. För att ta del av dessa frågor i sin 

helhet se bilaga 1.  

 

Valet att intervjua varsin lärare planerades innan utförandet för att strukturera upp 

intervjufrågorna med intentionen att kunna skapa en så likvärdig intervjusituation som 

möjligt. Medvetenheten finns om att intervjutillfällena inte kan bli identiska, då en 

semistrukturerad intervju kan komma att innehålla för stunden uppkomna följdfrågor 

utifrån lyhördheten från intervjuaren, samtidigt som varje intervjusituation sker med 

olika respondenter och intervjuare. Bryman (2011) menar att flexibiliteten hos 

intervjuaren är betydande, dels när det handlar om lyhördheten angående eventuella 

följdfrågor och turordningen av dessa men även inför tekniska dilemman (Bryman, 

2011:430–431). 

 

Själva intervjun med Samira skedde i hennes klassrum på eftermiddagen den 5 mars 

2015. Intervjun pågick i cirka tjugo minuter. Intervjun med Eva skedde i hennes 

arbetsrum på eftermiddagen den 16 mars 2015. Intervjun pågick i cirka femton minuter. 

Båda lärarna fick möjlighet att välja tid och plats för tillfället. Båda intervjuerna spelade 

in med hjälp av en mobiltelefon samtidigt som anteckningar fördes skriftligt, vilka 

senare skulle komma att fungera som stöd vid transkriberingen. Dessutom användes 

anteckningarna för att komma ihåg funderingar och reflektioner som uppstod i stunden. 

Intervjuerna har sedan transkriberats i sin helhet i närstående tid efter själva 

intervjutillfället för att vara så aktuella som möjligt. Bryman (2011) rekommenderar att 

transkriberingen utförs av intervjuaren själv för att i största del försöka undvika 

missförstånd. Svårigheter som nämns kan vara att transkriberingen är tidskrävande och 

att den bör göras i nära anslutning till själva intervjutillfället för att i största mån 

bibehålla respondentens svar (Bryman 2011:429–430). 

Enkät 

För att utforma enkäten tog vi hjälp av enkät.se för att få frågorna och designen att ge ett 

så sakligt intryck som möjligt. Ejlertsson (2014) menar att det är viktigt med 

utformningen av enkäten för att respondenterna ska uppfatta den som seriös och vilja 

besvara den (Ejlertsson, 2014:99). Även Bryman (2011) menar att det är av stor vikt hur 

enkäten utformas och att det finns en tydlig presentation av vad undersökningens syfte 

är (Bryman, 2011:233). Genom att vi använde oss av enkät. se som datainsamlingsplats 

för enkäten kan detta eventuellt liknas vid den undersökning som Bryman (2011) kallar 

webbsurveys, då enkäten funnits online via en inloggningssida på internet. Formuläret 

var även designat till största del med öppna frågor där respondenten ombeds att skriva 

in sina svar i givna textrutor. Vidare kan denna enkät liknas vid det Bryman kallar 

webbsurvey då svaren från respondenterna anonymiseras och automatiskt överförs till 

onlinesidan, enkät.se (Bryman, 2011:599–600). En kort presentation av studenterna och 

enkäten med dess syfte fanns med i mejlet, även information om att medverkan och svar 
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behandlas konfidentiellt för att endast användas för denna undersökning delgavs 

informanterna. Enkäten med tillhörande presentation finns att ta del av i bilaga 2 & 3. 

 

När respondenternas svar på enkäten skickades tillbaka till inloggningssidan så fanns 

möjlighet att ta del av antal besvarade enkäter. Efter drygt en vecka från det första 

utskicket mejlades en påminnelse ut till de som ännu inte hade besvarat enkäten. Vikten 

av att sända ut en påminnelse menar även Ejlertsson är av betydelse för en bredare 

svarsfrekvens (Ejlertsson, 2014:27). Efter insamlat material från enkäten 

sammanställdes resultatet i löpande text samt via diagram för att kunna urskilja 

eventuella riktningar för resultatet. Målet med detta var att försöka få en övergripande 

bild över lärares tankar om högläsning. Samtidigt finns det en medvetenhet om att en 

generalisering, bör ses med perspektiv i förhållande till undersökningens medverkande 

antal.  

 

Metodkritik 

Distinktionen mellan metodvalen grundar sig till del på Brymans (2011) klargöranden 

då en blandning av en kvalitativ samt en kvantitativ metod kan komma att bredda 

svarsfrekvensen på undersökningen (Bryman, 2011: 564).  

Intervju 

Bryman (2011) menar att styrkan med en semistrukturerad intervju är att intervjuaren 

har möjlighet att vara flexibel och lyhörd utifrån respondentens svar (Bryman, 

2011:430). Denna undersökning har en semistrukturerad intervju som metod för att 

försöka finna breda personliga svar från de intervjuade lärarna. Innan själva intervjun 

samtalade studenten med respondenten om allmänna inledande frågor som 

utbildningsbakgrund och antal år i yrket, vilket Bryman (2011) menar är en 

grundläggande del för att kunna anknyta den intervjuade personens svar i en kontext. 

Samtidigt skriver Bryman (2011) att några nackdelar med semistrukturerade intervjuer 

kan innebära att en omedveten påverkan från intervjuaren sker gällande respondentens 

svar, vilket inte är önskvärt. Ytterligare svårighet som bör beaktas är att båda 

intervjuerna har skett vid två olika tillfällen utav två skilda intervjuare. Detta är även att 

ta hänsyn till då intervjuarna möjligen tolkar och tar emot svaren på olika sätt.  

(Bryman, 2011:223,245). Trots valet av inspelning vid intervjun kvarstår svårigheten att 

tolkningsfel kan komma att uppstå.                         

Enkät 

Frågorna i enkäten var till övergripande del frågor med öppna svar vilket betyder att 

respondenterna behövde bidra med egna formuleringar istället för förtryckta 

svarsalternativ. Denna form av svarsalternativ har skett med medvetenhet om 

nackdelarna med den, något även Ejlertsson (2014) förklarar när det handlar om frågor 

med öppna svar, hur öppna svarsalternativ tenderar att kräva mer av respondenten vilket 
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kan bidra till att svarsfrekvensen blir lägre än vid förtryckta svarsfrågor som kan vara 

enklare att besvara och mindre krävande (Ejlertsson, 2014: 13,46). Detta är även något 

som Bryman (2011) påpekar gällande öppna frågor och menar kan bidra till att ett 

bortfall av förväntade svar (Bryman,2011:245). Denna undersöknings syfte med öppna 

frågor i enkäten var att ge respondenten möjlighet att fritt kunna använda sig av egen 

formulering i svaren, vilket möjliggör att respondentens svar inte styrs in i en riktning 

som slutna frågor kan komma att bidra till. Bryman (2011) belyser även detta som en 

del i metoden av enkätundersökningen (Bryman, 2011:244-245). Svårigheten med att 

försöka sammanställa resultaten av de öppna frågorna, har skett med medvetenhet då 

dessa inte enkelt kan generaliseras och därmed ge en enhetlig helhetsbild av lärarnas 

tankegångar, men förhoppningen är ändå att enkäten med diagram kan ge en bild över 

den högläsning som sker i klassrummet samt lärarnas tankar om högläsning och val av 

litteratur. 

 

Ytterligare några nackdelar med enkätundersökningar som både Bryman (2011) och 

Ejlertsson (2014) nämner är bland annat att respondenterna inte kan be om ett 

förtydligande av frågorna samt att det i detta fall inte heller går att kontrollera vem som 

besvarat enkäten (Bryman, 2011:229-230, Ejlertsson, 2014:12). Samtidigt underlättar 

denna enkätmetod sammanställningen av resultatet, genom insamlandet av svar; detta 

kan således ses som en fördel för resultatet, både tidsmässigt och för att undvika 

sammanblandningar av data (Bryman, 2011:228-229). Det övergripande syftet med 

enkätundersökningens utformning av öppna svar, är att försöka finna djupgående och 

individuella svar, för att försöka se unika arbetssätt och tankegångar hos en större del av 

yrkesverksamma lärare. Den kommande analysen av resultatet kan möjligen komma att 

försvåras då en kodning av svaren kan bli svåra att jämföra. Analysen av resultaten 

kommer däremot att ske genom förtydliganden av teman som återkommer i svaren 

något som Ejlertsson (2014) menar kan vara en variant av text- eller innehållsanalys 

(Ejlertsson 2014:121). 

 

Etiska aspekter 

Denna undersökning har utgått från de fyra forskningsetiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som 

Vetenskapsrådet (2011) tar upp i Forskningsetisk principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning.  

 

Informationskravet, innebär att de som genomför forskningen är förpliktade att 

informera syftet med undersökningen till alla deltagande. Vi skickade med ett 

informationsbrev där information om undersökningen samt syftet fanns med till de 

berörda lärarna till både intervjun och enkätundersökningen.  

 

Samtyckeskravet, går ut på att de som medverkar i undersökning har rätt att själva 

besluta om sitt deltagande och när som helst kan välja att avsluta sin medverkan. I 

mejlet till de lärare som vi valt ut att intervjua förklarade vi att de tillfrågade när som 
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helst kan välja att avsluta sin medverkan i vår undersökning. Däremot framgick det inte 

i vårt mejl till de lärare som blev utvalda att medverka i enkätundersökningen. Dessa 

lärare kunde i stället välja att inte medverka, genom att inte besvara enkäten alls.  

 

Konfidentialitetskravet, innebär bland annat att de deltagandes identiteter inte ska kunna 

avslöjas. Därför valde vi att inte nämna deltagarna i intervjun vid namn i vårt arbete, i 

stället gav vi dem ett fingerade namn som vi valt ut. Identiteterna för de svarande 

deltagande lärarna i enkätundersökningen var även dolda för oss då de behandlades av, 

enkät.se. Lärarnas mejladresser var även dolda för de andra deltagarna som blev 

tillfrågade.  

 

Nyttjandekravet, innebär bland annat att de som medverkar ska få information om att 

det insamlade materialet endast ska användas i den aktuella undersökningen. Denna 

information gick ut i mejlet som alla berörda lärare fick ta del av i både 

enkätundersökningen och inför intervjun (Vetenskapsrådet, 2011:7-14).   
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Resultat 

Syftet med detta arbete är att uppmärksamma den skönlitterära texten samt lärares 

attityder till högläsningen av dessa texter. Målsättningen är även att undersöka både hur 

mycket tid och i vilka sammanhang skönlitterära texter får utrymme enligt lärarna 

själva. Syftet är även att se hur lärare tänker kring val av litteratur. Nedan följer en 

uppdelning av resultatet av undersökningen utifrån intervjuer och enkäter.  

 

Intervju 

Av de två semistrukturerade intervjuerna har resultatet delats upp utifrån följande teman 

arbetssätt, tid och val av litteratur.  

Arbetssätt   

Hur använder du högläsning av skönlitterära texter i undervisningen då du 

läser högt för eleverna? Har du något för och/eller efterarbete?  

 

Eva förklarar att hon använder sig mer av efterarbete än av något förarbete. Eva läser 

först texten och när hon läst klart sker ett samtal med eleverna om texten. Samtalet kan 

handla om frågor och funderingar som eleverna får kring textens innehåll. Ibland 

behöver svåra ord förklaras eller förtydligas. ”Det kan även förekomma att några elever 

vill berätta om sina egna erfarenheter som kan påminna om det de just läst eller saker de 

hört som likar det som texten handlar om”.  

 

Samira berättar att hon läser ganska mycket för eleverna och väljer ut böcker noga 

genom att alltid läsa igenom berättelserna själv först. ”Man märker snabbt om man valt 

fel bok, som inte intresserar, för då är de inte med”. Samira förklara vidare att det är 

viktigt med en bok som intresserar eleverna och menar att hon läser olika genrer i 

klassen för att försöka hitta böcker som passar alla individer. Samtidigt menar Samira 

att detta är en stor del av utmaningen, ”Det går knappt att hitta en bok som intresserar 

alla samtidigt men tanken är att alla kommer att få sin typ av bok, eftersom valet av 

högläsningsbok varierar”.  

 

Samira förklarar att spänning är en återkommande viktig del i de skönlitterära 

berättelserna. Angående för- och efterarbete arbete så berättar Samira att hon låter 

eleverna få rösta fram valet av bok samt återberätta texten muntligt, för att få möjlighet 

att diskutera text och ordförståelse. ”Jag brukar stoppa vid varje ord som jag tror att 

eleverna inte förstår och de förstår ofta mindre än vad jag trott. Jag upplever även att de 

vill få möjlighet att diskutera svåra ord”. Samira berättar att hon återkommande vänder 

sig till skolbibliotekarien för att få tips om högläsningsböcker, men även via 

huvudbiblioteket. Valet faller ofta på nyutgivna böcker.  
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Vilket syfte har du med högläsningen av skönlitterära texter? 

 

Eva svarar att hennes syfte med högläsning delvis handlar om att stimulera elevernas 

fantasi.  Eva förklarar att hon ibland även låter eleverna få skapa sina egna inre bilder då 

hon inte visar eleverna några bilder från boken. Ett annat syfte som Eva berättar att hon 

har med högläsningen är att arbeta med ordförråd och ordförståelsen. ”Genom att ta upp 

och förklara svåra ord som finns i texten får eleverna möjlighet att öka sitt ordförråd och 

samtidigt skapas en förståelse för nya ord”. Eva förklarar att ett annat syfte med 

högläsningen också är att eleverna ska tycka att det är mysigt att lyssna på sagan. 

”Eleverna ska få möjlighet att få ha en mysig stund tillsammans med mig och de andra i 

klassen”. 

 

Samira berättar att hennes syfte med högläsning av skönlitterära texter framförallt är att 

träna läsförståelse samt att kunna ta till sig vad som står mellan raderna för att skapa 

möjlighet för en bred ordförståelse. Viktigt är även att försöka träna fantasi och inre 

bilder men även att utveckla sin koncentration som att sitta och lyssna.  

 

Tid 

Hur ofta arbetar du med högläsning av skönlitterära texter i 

undervisningen? (Beskriv gärna i vilka sammanhang samt tidsomfång) 

 

Eva berättar att de på den skolan där hon arbetar har bestämt att man i förskoleklass ska 

läsa högt varje dag. Evas och hennes kollega läser för förskoleklassen trettio minuter 

varje dag efter lunchen innan skoldagen slutar och fritids börjar. Vidare förklarar Eva att 

hon även arbetar med högläsning under andra tillfällen i veckan. De har ett läsförståelse 

material som heter Lyckostjärnan. ”Det är ett väldigt bra material!” Detta material 

innehåller också sagoberättelser. Eva tycker att materialet är bra och brukar utgå från 

lärarhandledningen när hon arbetar med Lyckostjärnan. 

 

Samira svarar att hon använder sig av högläsning ungefär fyra dagar i veckan, cirka 

tjugofem minuter per tillfälle. Jag tycker att det är viktigt att högläsningen får ta tid och 

använder den främst under svenska och SO-lektionerna men även lite under 

engelskalektionerna.  

 

Upplever du att den skönlitterära texten får mindre plats idag i 

undervisningen än när du började arbeta?  

 

Eva svarade att det tyckte hon inte eftersom de på hennes arbetsplats har bestämt att alla 

som arbetar i förskoleklassen ska läsa för eleverna varje dag.  

 

Samira förklarade att hon upplever att högläsningen är viktigare idag i förhållande till 

när hon var ny i yrket. Samira förklarar vidare att hon nu efter några år som lärare väljer 
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högläsningsböcker med större omsorg och verkligen försöker hitta en bok som hon tror 

kommer att passa klassen i undervisningen. Samira berättar vidare att hon inte 

diskuterade böcker på samma sätt som ny, hon upplever inte att hon stannade upp lika 

ofta som nu för att diskutera svåra ord och innebörden av texten tillsammans med 

eleverna. Samira berättar att, ”En stor skillnad är att jag nu avsätter tid för högläsning, 

när jag var helt nyexaminerad så använde jag högläsningen när det blev en stund över, 

korta stunder i slutet av lektioner”.  

 

Varför tror du att det är så?  

 

Samira svarade att hon upplever att högläsningen är så pass viktig för läsförståelsen att 

den behöver få tid i undervisningen till att kunna diskutera text och berättelser, både 

svåra ord men även händelseförlopp med tillhörande följdfrågor. Samira förklarar 

vidare att hon idag med några års arbetserfarenhet även upplever att samtalet kring 

högläsningen kan skapa betydelsefulla förutsättningar för elevers lärande och menar att 

hon därför avsätter tid för aktiviteten på ett tydligare sätt än vad hon tidigare gjort.  

Val av litteratur 

Hur väljer du ut den skönlitterära litteraturen som ska ingå i högläsningen?  
 

Eva berättar att hon har en favoritbok som hon läser för eleverna varje nytt läsår. Boken 

heter Sandvargen och är skriven av Åsa Lind. ”Den har verkligen mycket underfundiga 

texter som handlar om livet och relationer. Det brukar bli jättebra samtal om de texterna. 

Sandvargen är Rolls Royce för mig nu”.  

 

Eva har även en annan favoritbok som hon återkommande läser för eleverna, 

Blindhunden Leopold som är skriven av Hans Pettersson. Eva förklarar att hon vill 

känna att texten ger henne något men ibland när hennes kollega har valt en bok som hon 

inte känner så mycket för blir det inte alltid så bra. Eva tycker att det är viktigt att själv 

ha läst boken innan man läser den för eleverna så att man vet vad boken handlar om och 

vad som kan behövas förklaras för eleverna. Det tror Eva skapar en trygghet hos den 

som läser. 

 

Samira menar att hon väljer ut skönlitterära texter genom tips från skolbibliotekarie och 

kollegor. ”Just nu är vi delaktiga i Bokjuryn, och därför har jag medvetet valt en del nya 

böcker därifrån för att eleverna ska få möjlighet att vara med och rösta fram sitt val av 

årets bok”.  

 

Samira förklarar även att klassen under året varit anslutna till Bokjuryn för att få del av 

ny litteratur för högläsning samtidigt som eleverna blir delaktiga i de gemensamma 

böckerna, genom en avslutande röstning av årets böcker. Bokjuryn finns etablerat i 

Sverige sedan år 1997 och finansieras av Kulturrådet med syfte att inspirera elevernas 

läslust, skapa forum för unga människors intresse och val av böcker samt utveckla ett 
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nationellt samarbete kring elevers läslust via såväl, bibliotek som förskolor och 

grundskolor (www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn). 

Vad läser du högt för klassen nu? Varför valde du just den texten? 

 

Eva berättar att hon just nu läser Monstret i skåpet av Viveca Lärn. ”Jag är inte 

jätteförtjust i den” säger Eva. 

 

Hur kommer det sig att du valde den?  

 

”Det var min kollega som valde den! Jag kan tycka att den känns lite förlegad”. Eva 

upplever att det blir viktigt att själv välja bok och att boken känns aktuell för den grupp 

som ska få del av den.  

 

Samira läser en kapitelbok som heter, Anna Larssons hemliga dagbok skriven av Petter 

Lidbeck. Den handlar om att få vara den man är, om att räcka till, om självkänsla och 

självförtroende, Samira förklarar att klassen gillar den mycket. ”Valet kändes rätt, vi 

behöver arbeta mer med värdegrund och diskutera likheter och skillnader i klassen, ett 

tema som egentligen är ständigt återkommande”.  

 

Upplever du att högläsning gynnar elevernas lärande? På vilket sätt? Hur 

vet du det?  

 

Eva menar att högläsning bland annat övar elevernas ordförråd, ordförståelse och 

elevernas koncentration. Detta förklarar Eva att hon kan se genom att eleverna 

koncentrerat tittar på henne när hon läser, även genom att eleverna räcker upp handen 

och kan besvara frågorna efter läsandet.  

 

Samira berättar att eleverna ofta gör återkopplingar via högläsningsboken till tidigare 

gemensamma lästa texter och erfarenheter som klassen delat. Samira förklarar att 

eleverna även återberättar delar av den lästa berättelsen och återkommande kopplar 

samman svåra ord med tidigare erfarenheter av texter och personliga upplevelser. 

Samira avslutar intervjun med att ta upp en tidigare följdfråga som handlar om tips på 

högläsningsböcker och menar att det skulle vara positivt att få del av boktips via en 

samlingssida för lärare eller via mejl från biblioteket.  

 

Enkät 

Av totalt sextio stycken tillfrågade lärare, besvarade efter påminnelse fjorton stycken 

lärare enkäten. Av dessa fjorton respondenter var tolv kvinnor och två män. 

Respondenternas utbildningsinriktning fördelade sig mellan två stycken förskolelärare 

och tolv stycken lärare mot tidigare år även respondenternas arbetslivserfarenhet 

varierade mellan en termin och fyrtiofyra år. Av de fjorton lärare som besvarat enkäten 

arbetar två stycken lärare i förskoleklass, fyra stycken som klasslärare i årskurs ett, en 

lärare som klasslärare i årskurs två och tre stycken lärare som klasslärare i årskurs tre. 

http://www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn
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Resterande fyra lärare arbetar i en åldersintegrerad klass inom de yngre åldrarna. Av 

respondenternas svar kan följande resultat utläsas enligt följande tema arbetssätt, tid och 

val av litteratur. 

Arbetssätt   

Hur använder du högläsning av skönlitterära texter i undervisningen då du 

läser högt för eleverna? (Har du något för och/eller efterarbete?) 

 

 

 
             

Figur 1. Lärarnas svar angående vilket arbetssätt de använder sig av 

vid högläsning av skönlitterära texter. 

 

 

I Figur 1 visas lärarnas arbetssätt kring högläsning av skönlitterära texter. Femtiosju 

procent svarade att de använde sig av en läsande klass som metod. Tjugotvå procent av 

de tillfrågade svarade att de använde sig av både för- och efterarbete kring 

högläsningen. Tjugoen procent av totalt fjorton lärare uppgav att de endast använde sig 

av efterarbete vid högläsning. Metoden, en läsande klass innebär ett ökat fokus på 

lässtrategier genom samtal av text, främst genom färdigformulerade frågor. De lärare 

som svarade att de arbetade med både för- och efterarbete syftade till att innefatta, 

muntligt återberättande, samtal om bilder och rubriker, samt förklara svåra ord genom 

återkopplingar till gemensamma erfarenheter. Resterande tjugoen procent lärare som 

uppgav att de endast arbetar med efterarbete, svarade att detta innefattade diskussioner 

om texten samt bildskapande som återberättande. En lärare svarade, ”Ibland har jag läst 

utan att göra mer än att ta till sig texten. En del behöver ju rita eller måla för att kunna 

lyssna och då har de fått göra det”.  
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Vilket syfte har du med högläsningen av skönlitterära texter? 

 

 

 

 

Figur 2. Lärarnas syfte med högläsning av skönlitterära texter. 

 

 

I figur 2 svarade femtiofyra procent av lärarna att deras syfte med högläsning är att 

utveckla elevernas läslust samt lässtrategier. Tjugotre procent av lärarna uppgav att 

deras syfte var att inspirera eleverna till läslust. Resterande tjugotre procent svarade att 

deras övergripande syfte var att utveckla elevernas lässtrategier. En av lärarna svarade, 

”Jag älskar att läsa högt och det tror jag i sig smittar av sig positivt på eleverna”. 

Tid  

Hur ofta arbetar du med högläsning av skönlitterära texter i 

undervisningen? (Beskriv gärna i vilka sammanhang samt tidsomfång) 

 

I figur 3 besvarade totalt tolv lärare frågan, då två svar var otydliga och inte gick att 

utläsa. Åtta av lärarna uppgav att de använder sig av högläsning i undervisningen varje 

dag mellan femton till tjugo minuter, samtidigt svarade två lärare att de läser högt för 

eleverna en till två gånger i veckan under tjugo till trettio minuter. De övriga två lärarna 

svarade att de högläser två till tre gånger i veckan under trettio till fyrtio minuter per 

gång. Angående i vilket sammanhang som högläsning förekommer svarade lärarna att 

de använder sig av högläsning vid morgonsamlingar, fruktstunder samt vid temaarbete. 

En lärare som varit yrkesverksam under drygt fyrtio år förklarar, angående tid till 

högläsning att, ”Jag skulle kanske så här i efterhand önskat att det hade blivit mer”. 
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Figur 3. Lärarnas svar angående den skönlitterära högläsningens tidsutrymme. 

 

Val av litteratur  

Hur väljer du ut den skönlitterära litteraturen som ska ingå i högläsningen? 

 

 
 

Figur 4. Lärarnas svar angående val av litteratur för högläsning. 

 

I figur 4 nämnde totalt sex stycken lärare att de väljer ut den skönlitterära litteraturen 

som ska ingå i högläsningen efter eget val, baserat på eget tycke och smak. Två lärare 

svarade att de väljer ut litteraturen efter elevernas önskemål. Två lärare menade att de 
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låter elevernas önskemål samt deras eget val influera på valet av litteratur. Övriga fyra 

lärare uppgav att förslag från omgivningen påverkar dem i deras val av skönlitterära 

texter. Omgivningen i detta fall inkluderar kollegor, föräldrar, media samt 

bibliotekarier. En lärare svarade, ”Oftast väljer jag böcker som jag själv tycker om och 

som har hög kvalité, som väcker många tankar och frågor och som inte har ett enkelt 

sätt att tolka, utan som ger utrymme för diskussion”. 

 

Vad läser du högt för klassen nu?  

 

Det visade sig att tolv stycken av lärarna läste kapitelböcker för klassen vid tillfället då 

enkäten besvarades.  En lärare läste fabler för klassen och en lärare svarade att hen inte 

för tillfället hade någon egen klass och därmed inte läste någon högläsningsbok. I denna 

enkätundersökning visade sig att återkommande författare var Astrid Lindgren och 

Martin Widmark. Av de böcker som lärarna uppgav att de läste, visade det sig att nio av 

författarna i de aktuella högläsningsböckerna var svenska samt att fyra var utländska.  

 

Enligt figur 5 visade det sig att sju stycken lärare uppgav att de läser böcker med pojkar 

som huvudkaraktär i berättelsen. Samtidigt visade det sig att fyra lärare hade flickor 

som huvudfigur i den aktuella högläsningsboken. En av lärarna hänvisade till en 

högläsningsbok som innehöll både en delad huvudkaraktär med både en flicka och 

pojke som huvudperson. Ytterligare en lärare visade sig läsa en bok som innehåller djur 

som huvudpersoner.  

 

 

 

 
 

Figur 5. Diagrammet visar huvudpersonens genus i lärarnas högläsningsböcker. 
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Varför valde du just den?  

 

Tretton stycken lärare svarade på frågan och deras svar var varierande, då lärarna 

hänvisade till intresse, omgivning och elevernas rekommendationer kring valet av 

högläsningsbok. En lärare valde att inte besvara frågan, då hen vid tillfället inte hade 

någon egen klass. Med omgivning syftar lärarna till kollegor, bibliotekarie samt tips 

från föräldrar. Några lärare angav att de hade omröstning mellan flera böcker där boken 

som fick flest röster från eleverna blev nästa högläsningsbok. En av lärarna svarade, 

”Jag brukar ta fram två till tre böcker och så får klassen rösta på vilken bok vi ska läsa”. 

 
En av lärarna svarade att valet av högläsningsbok grundade sig på en önskan från 

eleverna att ta del av en berättelse som bok eftersom de tidigare sett filmen. Läraren 

nämner även att det finns mycket att fördjupa sig i och arbeta kring såsom 

värdegrundsfrågor i boken. Ytterligare en lärare nämner att hen fördrar kombinationen 

olika uttrycksformer som både film och högläsning kan erbjuda. Läraren förklarade, 

”Detta är en mycket läsvärd och diskuterbar bok som eleverna verkligen gillar! Vi ser 

också filmen och diskuterar likheter och skillnader”. 
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Diskussion 

Här kommer resultatet att diskuteras och analyseras i förhållande till tidigare relevant 

forskning. Följande text kommer att delas upp i ett antal underrubriker där metoden och 

resultatet diskuteras, slutsatsen redogörs samt återkopplas till syftet med studien. Vidare 

kommer ett resonemang föras om värdet av undersökningens resultat i förhållande till 

tidigare forskning.  

 

Metoddiskussion 

Under arbetets löpande process har en kvalitativ metod används parallellt med en 

kvantitativ metod för att besvara syftet med undersökningen. Den övergripande avsikten 

med studien var att undersöka lärares attityder kring högläsning av skönlitterära texter. 

Syftet var även att söka kunskap om hur mycket tid lärare ägnar åt högläsning av 

skönlitterära texter samt vilken plats högläsningen får i undervisningen. Studien ämnade 

även titta närmare på lärarens val av de böcker som var tänkta att ingå i högläsningen, 

samt vilken påverkan som avgör lärarens val av litteratur och hur lärarens tankegångar 

relateras till de valda texterna.  

 

Valet av metod kan komma att påverka undersökningens resultat, då ett annat metodval 

möjligen skulle kunna medföra ett annat resultat. Om studien endast bestått av en 

kvantitativ metod hade händelsevis undersökningens resultat inte erhållit samma bredd 

och djupgående svar. En kvalitativ metod bidrar i detta fall till att lyfta fram lärarens 

egna tankegångar där öppna svar och följdfrågor bidrar till ingående förklaringar vid 

oklarheter. Resultatet hade möjligen även påverkats av ett större antal respondenter, då 

flera likheter eller skillnader mellan svaren hade kunnat urskiljas. Det övergripande 

syftet med kombinationen av metoderna var att få kunskap om flera lärares individuella 

och personliga svar, vilket upplevdes att arbetet inte kunde uppnå med endast en 

kvalitativ metod, därav breddades metodvalet. Det bör dock kommenteras att de totalt 

sexton stycken lärare som deltagit i studien inte nödvändigt kan ses som representanter 

för samtliga lärares arbete med högläsning av skönlitterära texter i undervisningen i 

Sverige. Denna studie kan dock ge en överblick över hur lärare i grundskolans yngre 

åldrar arbetar kring högläsning av skönlitterära texter i undervisningen.  

 

Utformningen av enkäten med öppna frågor kan ha bidragit till att svarsfrekvensen blev 

så pass låg, samtidigt gav respondenterna djupgående individuella svar som inte hade 

varit möjliga att erhålla vid slutna frågor. Byman (2011) menar att det kan vid slutna 

frågor bli problematiskt att få fram svarsalternativ som är tillräckligt uttömmande 

(Bryman, 2011:246). Vid båda metodvalen kan en ojämn fördelning av kvinnliga 

respektive manliga lärare utläsas, kvinnor är starkt överrepresenterade i studien.  
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Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen analyseras och diskuteras resultatet utifrån undersökningens 

övergripande syfte och frågeställning med stöd i tidigare forskning. 

Lärarnas arbete kring högläsning 

Det som kan utläsas av resultatet är att alla de deltagande lärarna har en positiv attityd 

till högläsning och använder sig av det i undervisningen mer eller mindre och på olika 

sätt. Arbetssättet som används i samband med högläsning förekommer i olika former 

såsom förarbete, efterarbete och metoden en läsande klass. Hur lärarna väljer att arbeta 

är olika, men studien visar att lärare i hög grad använder sig av någon form av arbete 

kring högläsningen. Worthy m.fl.(2012) menar att samtalet som förs kring den lästa 

texten ger möjligheter för eleverna att utveckla och dela erfarenheter och åsikter 

(Worthy m.fl. 2012:320). Denna form av arbete kring högläsning understryker även Fox 

(2013) och Lundberg (2010) värdet av men menar att högläsningen i sig kan bidra till 

språkets grundläggande grammatiska uppbyggnad (Fox 2013:4, Lundberg 2010:32-34). 

Detta visar att lärarna använder sig av högläsning genom skilda arbetssätt där både 

samtalet skapar förutsättningar för elevers lärande genom diskussioner av texter, men 

även att högläsning i sig själv kan bidra till elevernas medvetenhet kring språkets rytm 

och språkliga konventioner.  

 

En stor del av lärarna i studien nämnde att de använde sig av en läsande klass som ett 

arbetssätt kring högläsningen; detta är en metod som Damber och Nilsson (2014) menar 

kan komma att skapa en motsatt effekt till elevernas läslust och intresse för litteratur, då 

samtalen delvis är tänkta ett utgå från en text med tydliga frågor. Kåreland (2015) lyfter 

fram Reichenberg som framhåller svårigheten med att som lärare ställa rätt frågor till 

utvalda texter som en form av kontroll av dess innehåll (Damber & Nilsson 2014:69, 

Kåreland, 2015:200-201). Detta skulle kunna ses som att lärarna delvis kan komma att 

behöva tillämpa högläsning på flera sätt. Den övergripande delen av lärarna som deltog 

i denna studie uttryckte att de använde sig av frågor vid samtal om skönlitterära texter, 

ofta utifrån en mall såsom en läsande klass, vilket kan komma att förklaras då det 

möjligen kan vara enkelt eller tidsbesparande för läraren, att använda sig av förtrycka 

frågor i undervisningen.  

 

Lärarnas syfte med högläsningen i denna studie visar att drygt hälften av lärarna har 

både läslust och lässtrategier som ett övergripande syfte när det handlar om skönlitterära 

texter. Samtidigt så uppger en fjärdedel av lärarna läslust som det främsta syftet med 

högläsning. Detta kan ses som något paradoxalt då dessa lärare uppgav att de främst 

använt sig av samtal och färdiga frågor som Hasselbaum (2006) menar kan inverka i 

negativ riktning på elevernas läslust om högläsningsstunden blir till en redogörelse som 

förväntar sig ett rätt svar (Hasselbaum 2006:6,8). Dominkovic` m.fl. (2006) menar 

samtidigt att när eleverna får möjlighet att samtala tillsammans med varandra runt 

litteraturen så skapas förutsättningar för elevernas förmåga att hantera det skriftliga 

språket (Dominkovic` m.fl., 2006:142). Det visade sig att lärarna i studien använder sig 
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av kapitelböcker som högläsningsbok, samtidigt som ett flertal uppgav att de använde 

sig av lässtrategier som exempelvis metoden en läsande klass. Vad som inte 

framkommer i denna studie är om lärarna använder den högläsningsbok som de uppgett 

vid samtal och arbete med lässtrategier eller om annan skönlitterär text används.  

 

Nästintill ingen av lärarna uppgav i denna studie att de använde sig av andra estetiska 

uttrycksformer såsom drama, gestaltning, bildskapande eller andra multimodala 

uttrycksätt vid arbetet med högläsning av skönlitterära texter, vilket Wilhelm (2002) 

hävdar kan vara en betydande strategi när det handlar om högläsning. Wilhelm 

poängterar vikten av att arbeta med gestaltning kring skönlitterära texter, då eleverna 

kan komma att utveckla sin fantasi, ett engagemang kring sitt eget lärande samt en 

delaktighet som främjar föreställningsförmåga och empati kring andra människors 

tankar och åsikter (Wilhelm, 2002:12-19).  

 

Denna studie visar att lärarna främst föredrar samtal kring högläsning, för att bearbeta 

de skönlitterära texterna. Detta beror möjligen på tidsbrist, vidare kunskap eller helt 

enkelt ett övergripande fokus på skriftlig text och muntliga samtal. Skolan kan idag ses 

vara influerad av Vygotskijs lärandeteori, vilket kan förklara ett övergripande fokus på 

muntliga samtal och skriftlig text. Säljö (2014) framhåller Vygotskijs tankar kring språk 

och lärande då dessa skapar ett samband, men samtidigt menar Säljö att människors 

tankar och språk inte alltid är likalydande (Säljö, 2014:298–309). Hur skolan och 

lärarna väljer att tolka Vygotskijs tankegångar kan möjligen mynna ut i en överdrift 

kring muntliga samtal angående språkets betydelse. Språk bör ses i ett bredare 

perspektiv där ett flertal uttrycksformer finns att tillgå, vilket även Säljö (2014) påpekar 

och framhåller att språket kan omfatta skilda artefakter såsom tecken, symboler och 

bilder (Säljö, 2014:298–309). I Läroplanen (2011) betonas under ämnet svenska vikten 

av att eleverna ska få tillgång till varierande möten av texter samt få ett brett utbud av 

estetiska uttryck (Skolverket, 2011:222). 

Tid och sammanhang  

Det visade sig att de flesta lärare uppgav att de använde sig av högläsning varje dag med 

varierande tidsmått. Detta kan ses som en god ambition då lärarna förklarade att 

högläsningen av skönlitterära texter skedde med regelbundenhet och i återkommande 

sammanhang, vilket Kåreland (2015) men även Körling (2003) och Fylking (2003) 

poängterar behöver få tid samtidigt som högläsningen är tidskrävande och lärare i 

dagens skola möjligen upplever tidsaspekten som en av de stora utmaningarna 

(Kåreland 2015: 221, Körling 2003:15 & Fylking 2003:33).  

 

Sammanhangen där högläsning förekommer var enligt lärarna vid fruktstunder, 

morgonsamlingar samt till viss del vid temaarbeten. Endast en lärare uppgav att 

högläsningen av skönlitterära texter fick plats i ett flertal skolämnen såsom svenska och 

samhällskunskap men även under engelskalektionerna. Detta kan möjligen ses som att 

ett flertal av lärarna väljer att inte se möjligheten i att använda högläsningen av 

skönlitteratur i flera av skolans ämnen, något som skulle kunna ge högläsningen en mer 
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central roll i undervisningen. Skönlitteraturens betydelse bör inte förminskas enligt 

Kåreland (2015) som framhåller betydelsen av att ge skönlitteraturen den dignitet den så 

väl förtjänar. Även Årheim (2009) samt Norberg (2003)  skriver om vikten av att 

skönlitterära texter möjliggör för eleverna att se bredare på sin egen kultur och 

människors likheter respektive olikheter (Kåreland, 2015: 211, Årheim 2009:68 & 

Norberg 2003:62). 

 

Angående tiden för högläsning nämner en av lärarna i studien att själva arbetet med 

högläsning borde fått större utrymme och tid, än vad läraren uppgav att det faktiskt fått. 

Rädslan över att få tiden att räcka till i förhållande till hela läroplanen, kanske får 

högläsningen att stå tillbaka trots att en önskan om tid för högläsningen framkommer i 

studien. Fast (2007) påpekar att lärarnas ambitioner kring högläsning kanske inte alltid 

uppfylls i praktiken och hänvisar till sin studie där högläsning endast förkommer vid ett 

fåtal tillfällen i förskoleklassen, trots att lärarna uppgav att deras önskan var att låta 

högläsningen få en daglig plats i undervisningen (Fast 2007:157). Likheter som kan ses 

med Fasts studie och denna undersökning är att de svar som lärarna uppgav i denna 

studie kanske möjligen inte överensstämmer med den tid som högläsningen får i 

praktiken. Kontexten i skolan är föränderlig och lärarens ambition får kanske ibland stå 

tillbaka för uppkomna händelser. 

Lärarnas val av skönlitterära texter  

Av resultatet går det att utläsa att lärare väljer ut skönlitteratur på något skilda sätt. Ett 

sätt är att influeras och få tips från omgivningen så som kollegor, bibliotekarier, 

föräldrar samt media. Brink (2009) nämner även författarbesök som en inspiration för 

valet av skönlitteratur. Brink menar även att det finns en möjlighet att lärare baserar sitt 

val av litteratur efter tycke och smak (Brink, 2009: 47-48,59-60). Detta kan komma att 

visa hur betydande ett fungerande och aktivt skolbibliotek är men även samverkan och 

möjlighet till möten med författare, illustratörer, kollegor och bibliotekarier för lärarnas 

val av högläsningsböcker. Hasselbaum (2006) framhåller lärarens val av bok som 

särskilt betydelsefullt eftersom hon menar att läraren har möjlighet att bredda elevens 

kartotek av skönlitteratur (Hasselbaum, 2006:6). Även Roe (2014) menar att läraren har 

till uppgift att förmedla mönster och riktningar i högläsningstexter samt välja texter med 

omsorg för att fånga elevernas engagemang (Roe, 2014:164).  

 

Studien visar att en stor del av lärarna baserar sitt val av litteratur till högläsningen 

ytterst utifrån eget val. Ett samband som skulle kunna utläsas är att ett flertal lärare 

nämner att de läser kapitelböcker av Astrid Lindgren samtidigt som Brink (2009) 

hävdar att lärare i sitt val av högläsningslitteratur gärna läser det de själva tyckt om som 

barn (Brink, 2009:47-48,59-60). En intressant riktning som framkommer av detta är att 

lärarna väljer äldre skönlitteratur, vilket kan visa hur betydelsefull själva valet av 

litteratur kan komma att bli för elevernas känsla och upplevelse för skönlitterära verk, 

både i nutid men även för framtiden.  

 



 

 

 

38 

 

Några av lärarna uppger att de väljer ut litteratur baserat utifrån elevernas önskemål 

vilket Boyd och Devennie (2009) menar är en viktig del i processen vid val av bok. På 

detta sätt ges eleverna möjlighet att vara delaktiga och aktiva i en demokratisk kontext 

Boyd & Devennie, 2009:149-151). Även Molloy (2008) framhåller värdet av en levande 

dialog där eleverna får möjlighet att uttrycka sig och medverka till vad som ska läsas 

(Molloy, 2008: 77, 269). Bjar och Liberg (2010) framhåller vikten av att eleverna får 

möjlighet att bredda sin språkliga förmåga och uttrycka sina tankar för att kunna ingå i 

ett demokratiskt förhållningssätt (Bjar & Liberg, 2010:20). Trots vikten av att låta 

eleverna vara delaktiga i val av litteratur vid högläsning, bör det ändå nämnas att läraren 

har det övergripande ansvaret för undervisningen och därmed i uppgift att vidga 

elevernas erfarenheter och kunskap kring skönlitterära texter. Chambers (2011) menar 

att ju större utbud av texter eleverna erbjuds i undervisningen desto bredare erfarenhet 

får de del av, vilket kan bidra till att eleverna lättare kan tolka och ta till sig nya texter 

(Chambers 2011:78).  
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Slutsats  

Frågeställningen i denna studie syftade till att undersöka lärares attityder samt hur 

lärarna arbetar kring högläsningen av skönlitterära texter. Syftet var även att söka 

kunskap om hur frekvent och i vilka sammanhang lärare väljer att använda högläsning i 

undervisningen. Frågeställningen fokuserade även att lyfta fram hur lärare väljer ut 

litteratur till högläsningen.  

 

Resultatet visade att de flesta lärare arbetar med för- och efterarbete vid högläsning. Det 

övergripande antalet lärare nämner att de använder en läsande klass i anslutning till 

högläsningen. Där fokus ligger på lässtrategier såsom ordförståelse, ordförråd, 

återkoppling till tidigare texter och gemensamma upplevelser. Ett par lärare av totalt 

sexton stycken uppger att de även arbetar med bildskapande som återberättande.  

 

De flesta av lärarna uppger att deras syfte med högläsning av skönlitterära texter är att 

utveckla elevernas läslust samt att främja lässtrategier. Ett par lärare svarade även att 

deras syfte är att låta eleverna få möjlighet att utveckla sin fantasi genom att skapa inre 

bilder. Den övergripande delen av lärarna använder sig av högläsning av skönlitterära 

texter i undervisningen varje dag inom ett tidsspann mellan femton till tjugo minuter. 

Högläsning förekommer enligt lärarna vid morgonsamlingar, fruktstunder och vid 

temaarbeten. Valet av litteratur till högläsningen kan urskiljas av två grupper, där lika 

antal lärare uppgav att de endera väljer ut skönlitterära texter utifrån eget val samtidigt 

som lika många lärare uppgav att de valde skönlitterära texter utifrån rekommendationer 

från omgivningen, kollegor, föräldrar samt bibliotekarier.  
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Slutord 

Varför ser arbetet med högläsning så olika ut beroende på lärare? Eller gör det verkligen 

det? Frågorna vi ställde inför detta arbete fokuserade redan från början, ett engagemang 

kring högläsningens roll i dagens undervisning. Det samtalas mycket om och kring 

texter i svensk skola idag, den skönlitterära textens roll har i detta arbete visat sig ingå i 

detta ständiga samtal. Trots lärarnas ambitioner om en kvalitativ undervisning, så kan i 

denna studie utläsas ett något enformigt arbetssätt som möjligen inte ser och använder 

skönlitteraturens möjligheter fullt ut. Kanske är det fortfarande såsom Skolverkets 

rapport, Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i 

Sverige 1995-2007 visade att, ”Det saknas utbildning och kompetensutveckling ifråga 

om aktuell barn- och ungdomslitteratur och om möjliga litteraturdidaktiska 

förhållningssätt” (Skolverket 2007:131).  

 

Vi har ingen intention att förringa arbetet av lässtrategier och samtalande av text, det är 

ett viktigt och betydelsefullt arbete att tillämpa lässtrategier i form av samtal, men 

frågan är om arbetet med dessa strategier behöver breddas. Vår förhoppning är att 

skönlitterära texter ges möjlighet att få det estetiska uttryck som det faktiskt är, i alla 

skolans ämnen med skilda varierade uttrycksformer. Samtidigt behöver högläsningen 

ges möjlighet att få vara den opausade berättelse som den är ämnad att vara, utan att 

redogörelse och diskussioner krävs från mottagarna. Vi behöver även vara medvetna om 

att inte underskatta elevernas förmåga att ta in högläsningen.  

 

Vi har med detta arbete synliggjort mönster kring lärares arbete av högläsningen i 

grundskolan, angående lärares attityder till skönlitterära texter, där samtal som 

lässtrateiger visar sig få ett stort utrymme, samtidigt som skilda uttryckssätt visat sig få 

stå tillbaka i samband med högläsningen. Ytterligare en tendens som går att utläsa är 

hur samtalet av skönlitterär text tar utrymme och tid från högläsningens vara, som 

möjligen i sig inte ska underskattas.  

 

Intressant vore att vända på perspektivet och fördjupa sig vidare i hur eleverna upplever 

arbetet med högläsning av skönlitterära texter, samt dess inverkan på elevernas lust till 

läsning både i nutid men även för kommande framtid.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

Inledande frågor 

Ålder? 

Utbildning samt eventuell inriktning? 

Hur många år har du varit verksam som lärare? 

I vilken årskurs undervisar du?  

 

Arbetssätt 

Hur använder du högläsning av skönlitterära texter i undervisningen då du läser högt för 

eleverna? Har du något för och/eller efterarbete? 

Vilket syfte har du med högläsningen av skönlitterära texter? 

 

Tid 

Hur ofta arbetar du med högläsning av skönlitterära texter i undervisningen? (Beskriv 

gärna i vilka sammanhang samt tidsomfång) 

Upplever du att skönlitterära böcker får mindre plats idag i undervisningen än när du 

började undervisa? 

Varför tror du att det är så? 

 

Val av litteratur 

Hur väljer du ut den skönlitterära litteraturen som ska ingå i högläsningen? 

Vad läser du högt för klassen nu? Varför valde du just den texten? 

 

Följdfrågor 

Upplever du att högläsning gynnar elevernas lärande?  

På vilket sätt? Hur vet du det?  
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Bilaga 2 
 

Högskolan i Gävle 

2015-02-17 

 

Hej! 

Vi heter Louice Örnmar och Evelina Törnblad och läser sista terminen på 

grundlärarprogrammet med inriktning mot f-klass till åk. 3 på Högskolan i Gävle. 

Under våren skriver vi vårt examensarbete som handlar om högläsning av skönlitterära 

texter i undervisningen. Vårt syfte är att undersöka lärarens tankar om högläsning. För 

detta skulle vi behöva din hjälp med att få underlag till vår undersökning, genom att du 

svarar på några frågor. Enkäten finner du via länken nedan. Vi kommer att behandla alla 

svar konfidentiellt och svaren kommer endast att användas som underlag för vårt 

examensarbete. Om du har några frågor angående enkäten eller examensarbetet är du 

välkommen att kontakta någon av oss på telefon eller via mail.  

 

Louice Örnmar  

tel. xxx xxx xx xx 

mail.  

 

Evelina Törnblad 

tel. xxx xxx xx xx 

mail.  

 

Vi ser fram emot ditt svar. Tack på förhand! 
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Bilaga 3 
 

 
 

Lärares tankar om högläsning i undervisningen 
 

Vi är tacksamma för att du tar dig tid att hjälpa oss och svara på dessa frågor. Vi har valt 

att definiera skönlitterära texter utifrån det centrala innehållet för årskurs 3 i Lgr11; 

..."bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor, och myter" (Skolverket, 

2011:223). 

Kön? 

Din utbildningsinriktning? 

Hur många år har du arbetat som lärare? 

I vilken/vilka årskurser undervisar du i? 

  Förskoleklass  Årskurs 1  Årskurs 2  Årskurs 3 

Hur använder du högläsning av skönlitterära texter i undervisningen då du läser högt för 

eleverna? (Har du något för/och eller efterarbete?) 

Vilket syfte har du med högläsningen av skönlitterära texter? 

Hur ofta arbetar du med högläsning av skönlitterära texter i undervisningen? (Beskriv 

gärna i vilka sammanhang samt tidsomfång) 

Hur väljer du ut den skönlitterära litteraturen som ska ingå i högläsningen? 

Vad läser du högt för klassen nu? Varför valde du just den texten? 

 

 

 

 

 


