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Sammanfattning 

 
Arbetets art: Lärarprogrammet. Pedagogiskt arbete mot yngre barn. 

 210 högskolepoäng. 

  

 Examensarbete AOU3 15 högskolepoäng   

   Professionellt lärarskap (15-30 p.) 

  

Titel: Till vad används högläsningsboken i skolan? 

Sidantal: 34 

Datum: Juni 2010 

Författare: Marie Tysklind 

Handledare: Kerstin Gustafson 

Examinator: Agneta Bronäs 

Nyckelord: Pedagogik, högläsning, skönlitteratur, 

 språkutveckling. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka fyra pedagogers tankar om 

högläsningsbokens betydelse i undervisningen. Hur väljer de bok, hur bearbetas 

eventuellt boken och vilket syfte har de med sin högläsning? 

Metod: Fyra yrkesverksamma lärare i årskurs 1-4 har intervjuats. Intervjuerna har varit 

kvalitativa och bandspelare har använts som arbetsmetod. Intervjufrågorna som 

rör högläsning har delats in i dessa områden: valet av högläsningsbok, 

fördelarna med högläsning och hur boken bearbetas. 

Resultat: Undersökningen har visat att pedagogerna har ett syfte med sin högläsning. 

 Respondenterna uppger att eleverna brukar bearbeta boken genom att ibland  

 måla en bild till och ibland även skriva. Högläsning ses av pedagogerna som 

 språkutvecklande och en möjlighet för eleverna att utveckla sin fantasi. Det är  

 också en önskan hos pedagogerna att tipsa eleverna om författare och olika  

 sorters böcker. Eleverna är ofta med i valet av högläsningsbok. 
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Bakgrund 
 

I denna del presenteras inledning, syfte och frågeställningar samt litteraturredovisningar. I 

inledningen beskrivs varför jag valt att skriva om högläsning, olika sätt som pedagoger 

använder sig av högläsning och vad jag själv har för erfarenheter av högläsning.  

 

I denna specifika studie har jag valt att använda mig av ordet pedagoger lika ofta som ordet 

lärare. I detta sammanhang menas här yrkesverksamma lärare i skolan. Jag använder mig även 

av orden barn och elever och menar i denna specifika studie därmed barn i det obligatoriska 

skolväsendet. 

 

 

Inledning 
Ja, visst är skönlitteratur härligt! Böcker som kan läsas enskilt eller i grupp, böcker som leder 

till reflektioner och nya spännande världar. Ofta högläser läraren en bok för sin klass; kanske 

en kort stund varje dag; kanske mer sällan. Men varför högläser pedagogen? Är det bara en 

utfyllnad av tid? Då jag varit ute på mina verksamhetsförlagda praktikplatser har jag märkt en 

mängd olika sätt att arbeta med högläsningsboken. Några klasser kanske äter frukt och har en 

vilsam stund under lärarens högläsning, andra klassers elever är mer aktiva och räcker upp 

handen då det är något de inte förstår. Ibland vill kanske läraren att de ska skriva en 

bokrecension när boken är slut, andra pedagoger kanske ser boken som en del av ett större 

sammanhang, till exempel ett pågående tema. Eller har de inga bakomliggande tankar med sin 

högläsning? Då jag i min utbildning läst en specialiseringskurs just om barns läs-och 

skrivutveckling kändes det intressant att undersöka lärares högläsning och dess bland annat 

språkutvecklande funktion. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att försöka  få syn på några pedagogers tankar om 

högläsningsbokens betydelse i undervisningen.  
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Frågeställningarna: 

- hur väljer pedagogerna högläsningsbok? 

- till vad används högläsningsboken? 

- vilket är pedagogernas syfte med att högläsa för eleverna? 

- om boken bearbetas under eller efter högläsningsstunden, på vilket sätt görs detta då? 

 

Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer jag att lyfta fram vad litteraturen och forskningen berättar för oss 

om skönlitteraturens och speciellt högläsningens betydelse i undervisningen och för barns 

utveckling. Jag har delat upp avsnittet i dessa underrubriker: Skönlitteraturens betydelse, Inre 

bilder och att läsa mellan raderna och Boksamtal. Sist kommer en sammanfattning av 

litteraturgenomgången. 

 

Skönlitteraturens betydelse 

Sagor och berättelser för det yngre barnet 

En av de äldsta skönlitterära texterna är sagor och då speciellt folksagorna. Folksagan var 

ursprungligen muntlig och väldigt enkel uppbyggd, men ibland med komplicerad handling. 

Genom att visa att även den lilla människan kunde besegra jättar och bli en hjälte, gjuter den 

än i dag hopp och mod i barnet. Sagan har alltid ett lyckligt slut och är ofta väldigt 

optimistisk. Beroende på i vilken fas som barnet är i sin utveckling ändrar sig sagans 

betydelse. Formen är enkel, ”Det var en gång..”, som alltid inleder sagorna och barn kan lätt 

förstå sagans struktur. (Gramstrup Olofgörs 2008:34-36) Genom att få lyssna till traditionella 

sagor och även andra berättelser, får barnet en kunskap om språket som hjälper dem i deras 

egen läs- och skrivprocess längre fram. Det tillfälle då ett litet barn kommer med en bok till 

en vuxen och vill få den läst, är ett stort steg i barnets språkutveckling. Det har förstått att de 

tecken som finns i boken representerar en härlig berättelse och kan även vara aktiv själv 

genom att fråga om bilder och om textens innehåll. Barnet förstår berättelsens uppbyggnad 

med start och slut och förstår även hur det skrivna språket är strukturerat i berättelsen. ( Fast 

2008:86-91) Denna sociala aktivitet där barnet medverkar kallar Fast för literacy. Detta är 

enligt henne det språk som barnet tar med sig genom livet, med bas i vardagen och vår miljö i 

samspel med andra. Allt detta formar vår egen unika literacyhistoria. (Fast 2008:41-42)  
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Skönlitterära böcker som en del av undervisningen 

Det finns olika sätt att använda sig av skönlitteratur i undervisningen. Ett utav dem är att låta 

eleverna/läraren läsa en bok som kan länkas till den pågående undervisningen i till exempel 

historia eller geografi. På så sätt får eleverna en annorlunda och mer vardagsnära information 

än om de bara läser i faktaböcker. Förutom dessa skolämnesorienterade teman kan läraren 

istället välja bok utifrån problem/relationsorienterade teman, såsom mobbing, rädsla mm.       

(Nilsson 1997:13-15) Läraren kan också ha som syfte med högläsningsboken att få eleverna 

att reflektera över både berättelsen och huvudkaraktärernas handlingar. Varför gjorde flickan i 

berättelsen på det här viset? Har du själv varit med om en liknande händelse? Här finns inget 

rätt svar utan här är det viktigt att eleverna lär sig att sätta ord på sina tankar och inre bilder. 

Läraren kan även genom sitt sätt att högläsa visa hur den som läser kan använda sig av 

frasering, pauser, olika styrkor i tonfallet, stanna vid punkt mm. (Stensson 2006:120-121) 

Elevernas ordförråd kan även utvecklas genom lärarens högläsning. Forskning har visat att 

om läraren samtidigt skriver upp det förklarade ordet på tavlan ökar elevernas ordkunskap och 

stavningsförmåga markant jämfört med om läraren bara förklarar ordet muntligt. (Westlund 

2009:107) 

 

Inre bilder och att läsa mellan raderna 
När läraren högläser ur en skönlitterär bok finns ett ypperligt tillfälle för eleven att träna på att 

skapa sig inre bilder utifrån texten. Ja, kanske är det så att det är nödvändigt att eleven skapar 

inre bilder utifrån texten för att finna boken intressant?  

 

        Då vi skapar inre bilder får vi en djupare förståelse. Vi kopplar våra tidigare erfarenheter till textens ord  

        och idéer. De inre bilderna gör det lättare för oss att gå in i berättelsen och ger en fastare relation mellan  

        text och läsare. Vi blir mer engagerade och vår förmåga till kreativt tänkande växer. (Stensson 2006:33) 

 

För att kunna skapa inre bilder måste individen kunna relatera till något ur sin egen 

erfarenhet. För att kunna ”läsa mellan raderna”, dvs. läsa inferent , krävs att kunna dra 

slutsatser med hjälp av ledtrådar och komma fram till underliggande teman.(Stensson 

2006:33) Här är det viktigt att kunna göra kopplingar mellan egna upplevelser och miljöer 

och bokens text. Genom att föra ett inre samtal med sig själv kan eleven göra kopplingar till 

människor, platser och händelser ur sitt eget liv och historia. Det är till stor hjälp för eleverna 

om läraren ibland modellerar, dvs. ”tänker högt” vid sin högläsning för att visa på de 

strategier som kan användas för att skapa inre bilder och kopplingar.(Stensson 2006:69-71) 
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Även Westlund (2009) skriver om det tomrum som författaren ofta medvetet lämnar i texten, 

så att läsaren själv får skapa sin förståelse av berättelsen. Med hjälp av sina egna bakgrunds-

kunskaper kan läsaren integrera texten genom att aktivera sina tankeprocesser. Det räcker 

dock inte med enbart bakgrundskunskaper för att läsförståelse ska uppstå, utan både läsarens 

kulturella och sociala bakgrund samt ålder och  lässituation påverkar hur individen lyckas läsa 

inferent. (Westlund 2009:101-102) 

Även Rosenblatt (2002) poängterar det viktiga i att inte se texten som isolerad från omvärlden 

utan som en del av ett sammanhang.  Först när det sätts i relation med känslor och attityder 

kommer texten att kommunicera med oss läsare så att vi förstår den. (Rosenblatt 2002:95) 

Hon  kallar processen för estetisk läsning och menar att läsaren och texten under ömsesidigt 

inflytande skapar mening av texten. Det sker en transaktion där ingen sida är statisk utan 

texten får betydelse genom läsarens personliga och känslomässiga medvetenhet utifrån sitt 

eget liv. (Rosenblatt 2002:14) Genom att få uppleva bekymmersamma situationer i bokens 

värld, situationer som liknar vårt eget liv, har barnet en möjlighet att reagera känslomässigt, 

träna på att känna empati och att förstå omvärlden. (Fox 2003:116-117) 

 

Boksamtal 
Efter att läraren avslutat sin högläsningsbok för klassen  finns möjlighet för elever och lärare 

att reflektera över och diskutera boken. Enligt Chambers (1993) är fördelarna med att 

diskutera en bok tillsammans i grupp att varje individs tankar och uppfattningar leder gruppen 

in i nya tankebanor som ger alla en djupare innebörd och förståelse av texten. ”Varje 

gruppmedlem vet något, men ingen vet alltihop” (Chambers 1993:29). I den här typen av 

boksamtal  finns det oftast tre viktiga ingredienser. Det första handlar om samtalspartnernas 

utbytanden av entusiasm av boken. Genom att de eventuellt tycker olika kommer en 

diskussion till stånd och individerna är tvungna att prata för sin ståndpunkt. På så sätt klargör 

läsaren även för sig själv sina synpunkter/inre tankar. Den andra ingrediensen i ett boksamtal 

handlar ofta om att räta ut frågetecken, till exempel oklarheter i texten, irrationellt handlande 

av någon av huvudkaraktärerna med mera. En texts innebörd  kan ändras beroende på i vilken 

fas av livet läsaren själv befinner sig. (Chambers 1993:18-23)  Den tredje ingrediensen i ett 

samtal om böcker är att i gruppen försöka få syn på kopplingar och mönster. Likheter från 

tidigare lästa texter, likheter med andra karaktärer i andra böcker, men även mönster av 

historiers uppbyggnad (t. ex sagan). ”De minnesbilder som väcks av en text är en väsentlig 

del av läsupplevelsen och en bidragande orsak till det nöje vi har av böcker”. (Chambers 
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1993:23) Även Stensson (2006) påpekar det viktiga i att elever får tillfälle att samtala kring 

det högt lästa. Genom att delge andra sina inre kopplingar utifrån texten får de en 

medvetenhet om sina egna inre processer. De får också träna på att sätta ord på sina egna 

tankar. ”Dessa samtal ger barnen möjlighet att konstruera mening, reflektera och skapa 

insikter” (Stensson 2006:70). Även Nilsson (1997) poängterar det viktiga i att samtala om det 

eleverna läst. Är boken en del av ett större tema är det viktigt att få med gruppens egna 

vardagserfarenheter och koppla det till bokens karaktärer, för att i nästa led  sätta in det i ett 

tematiskt  sammanhang. Björk & Liberg (1996) menar att just i samtalet mellan barn om  

böcker finns en stor möjlighet till användning av ett rikt språk, vilket har stor betydelse för 

barnets språkliga utveckling. 

 

Sammanfattning av litteraturredovisningen 
Sagor är ofta det första det lilla barnet kommer i kontakt med vad det gäller skönlitteraturen. I 

en social gemenskap får barnet därigenom en bas i sin språkutveckling. I skolan har 

skönlitteraturen en möjlighet att bredda elevernas ordförråd och även att lägga en bas för 

andra ämnen, såsom historia och geografi. Vill pedagogen arbeta med t.ex. mobbing eller 

känslor kan en bra högläsningsbok lägga grunden för vidare diskussioner i klassen. Under 

högläsningsstunden får barnen möjlighet att skaffa sig inre bilder och genom kopplingar till 

egna erfarenheter och miljöer får boken liv. Det är först i mötet mellan texten och 

läsaren/lyssnaren som berättelsen får liv. Genom boksamtal finns en möjlighet för pedagogen 

att arbeta ytterligare på djupet med en bok och i grupp kan eleverna diskutera och analysera 

olika aspekter av boken. Genom att sätta ord på sina tankar får barnen vidareutveckla sina 

funderingar och sätta dem i förhållande till andras.  

 

Teoretiskt ram 
Pedagogens högläsning sker ofta i en social kulturell miljö där eleverna gemensamt får ta del 

av texten och dess berättelse. Det är en interaktion mellan texten och lyssnaren, där textens 

betydelse framkommer i dialog mellan de båda, men även i samspelet mellan läraren och 

gruppen i en social lärandemiljö. Jag har därför valt det sociokulturella perspektivet i min 

litteraturgenomgång och studie av ämnet högläsning. I min utbildning har viss del av 

undervisningen fokuserats just på Lev Vygotskij (1896-1934) och hans tankar om människans 

förmåga att lära av andra i en social kontext. Även Roger Säljös tankar om språket som en 
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medierande kommunikativ artefakt har behandlats under utbildningstiden och jag kommer nu 

att gå igenom det sociokulturella perspektivets särdrag, för att slutligen koppla det till 

högläsningens betydelse i undervisningen. 

 

Sociokulturellt perspektiv 
Enligt det sociokulturella perspektivet är vårt lärande beroende av i vilket socialt och 

kulturellt sammanhang vi befinner oss i. Lärandet är först och främst ett kollektivt lärande 

inom den sociokulturella utvecklingen hos individen, för att i nästa steg utvecklas till lärande 

på en individuell nivå. Ledorden i dessa inlärningsprocesser är interaktion och 

kommunikation. Genom kommunikation deltar vi människor i interaktiva processer och 

formar därigenom vårt medvetande och referensramar. (Säljö 2005:231-233) Här har språket 

en viktig funktion och enligt Säljö är språket en av de viktigaste artefakterna, dvs. redskap och 

hjälpmedel i vår kultur. (2005:29) 

 

Tolkning av Vygotskijs tankar 
Nedanstående stycke har skrivits efter studier av Leif Strandbergs bok ”Vygotskij i praktiken” 

(2006). Jag kommer här att presentera några av Vygotskijs idéer och tankar och jag har valt 

att fokusera på de teorier ur det sociokulturella perspektivet som kan ha mest relevans för min  

studie och forskning om högläsning. 

 

Lärande och inre tankar 

Vygotskij, som var en förgrundsgestalt inom den sociokulturella teorin, menade att människan 

inte kan ses som skild från kulturen utan att den hela tiden påverkar vårt tänkande. Det är 

alltså aktiviteter i vår kultur som gör att vi kan förvärva olika förmågor. Den viktigaste 

aktiviteten för individuellt lärande är enligt Vygotskij andra människor. Den sociala 

kompetensen är grunden för människans utveckling och barnets förhållande till världen och 

sig själv är relaterade till sociala relationer. Samspelet mellan människor är utveckling och 

lärande. I detta samspel spelar språket en stor roll och genom riklig interaktion med andra 

kommer barnet så småningom om få ett inre tänkande. Vygotskij menar att individens inre 

tankar inte kan komma utan yttre aktiviteter ihop med andra i ett tidigare skede. När 

människor lär sig nya saker pratar Vygotskij om den proximala utvecklingszonen. Det är 

enligt honom den zon som människan med hjälp av en mer kunnig person genom samarbete 
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kan klara av en uppgift i, för att på sikt kunna klara av uppgiften själv. Därför behövs det 

många tillfällen till interaktionella aktiviteter så att barn för möjlighet att lära av mer kunniga 

individer. Även läraren bör se till att utmana barnet med något svårare uppgifter i 

undervisningen så att den genom arbetet i utvecklingszonen på sikt kan lära sig det nya på 

egen hand. 

 

Artefakter 

Vi människor är en del av världen men vår relation till den är enligt Vygotskij inte direkt. Vi 

behöver och använder oss av olika typer av verktyg, tecken och språk och vår relation till 

världen är därmed medierad. Dessa verktyg är kulturella artefakter, dvs. det är människor 

långt före oss som arbetat fram dessa hjälpmedel vi använder i vår vardag. Artefakterna är 

integrerade i vårt liv och enligt Vygotskij påverkar de vårt handlande och tänkande. 

Tänkandet blir därigenom inte en isolerad mental företeelse utan en aktivitet integrerad i 

artefakter. Det skrivna språket är en viktig artefakt som vi använder oss av när vi inte kan 

”hålla allting i huvudet”. Språk kallar Vygotskij för ett kulturellt tecken och då aktivitet är 

ledordet för allt som rör det sociokulturella lärandet är barns språkutveckling helt beroende av 

rikligt språkbruk tillsammans med andra människor. Först då kan barnet forma ett inre språk. 

Då barn saknar tillgång till viktiga ord och begrepp i t ex. undervisningen i skolan, kan inte 

heller deras handlingar utvecklas. Det är hela tiden ett växelspel mellan det yttre och det inre. 

Enligt Vygotskij är tänkande en inre kommunikation som har sitt ursprung i yttre faktiska 

relationer. Så när vi uttalar våra inre tankar kommer vi att vidareutveckla dem. När vi sätter 

ord på dem hör vi vad vi tänker. 

 

Abstrakt tänkande 

Vygotskij menar att barnets förmåga till abstrakt tänkande har sitt ursprung i leken. I leken 

kan en stol bli förvandlad till bil och då barnet  lärt sig skilja objekt från tankar är det början 

till det abstrakta tänkandet. Själva föremålet i den här övergångsprocessen är i leken ett 

konkret hjälpmedel (stolen) och genom den skapar barnet en imaginär värld. I sin lärprocess 

kommer barnet att på sikt kunna använda sig av transformationer - tankevändor – för att 

bortse från objektet och få ett abstrakt tänkande. Detta är viktigt för dess vidare lärprocess. 

 

Detta var en genomgång av det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs tankar. Nedan 

tänker jag kortfattat koppla perspektivet till ämnet högläsning. 
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Koppling av det sociokulturella perspektivet till högläsning 

Ser vi till de tankar som finns om det abstrakta tänkandet är det lätt att inse att högläsning av 

till exempel sagor är ett utmärkt sätt att låta barnen få tillgång till en fantasivärld. Där måste 

de föreställa sig en värld som inte finns i verkligheten.  Där har de även möjlighet att ikläda 

sig sagofigurernas karaktärer för att eventuellt kunna leka vidare på ett sagotema. Genom att 

koppla en sak eller ett ord ur sagan som representerar något speciellt lär de sig det viktiga  

abstrakta och symboliska tänkandet. Under högläsningsstunden använder vi oss också av 

artefakter, dvs. själva boken och skriften. Framtagen för tusentals år sedan men ett av de 

viktigaste hjälpmedlen för att överföra inre tankar och kommunicera människor emellan. Vi 

ser här tydligt det sociokulturella samspelet mellan artefakter och människa. Här finns även in 

social kontext med klassen som lyssnar till en gemensam berättelse. Här får alla samma text 

men omvandlar den på olika sätt till sina inre tankar.  

 

Styrdokumenten 

Läroplanen 
Även i styrdokumenten ser vi spår av den sociokulturella teorin och dess påverkan i läroplan 

och kursplaner. ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 

trygghet och vilja och lust att lära.” (Lpo 94:7) Här går det att se att den sociala interaktionen 

mellan eleverna ses som viktig och att lärandemiljön ska vara levande. ”Utbildning och 

fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, 

traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.” (Lpo 94:5) Här kan vi koppla 

till det sociokulturella perspektivet och artefakternas betydelse för människan och dess 

intellektuella utveckling. Genom våra förfäder för vi utvecklingen framåt genom vårt 

kulturarv och behöver inte ”uppfinna” allt igen. ”Gemensamma erfarenheter och den sociala 

och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och 

utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.” (Lpo 94:6) Även här poängteras  

de sociokulturella förutsättningarna för lärande; dvs. att vi lär av varandra genom 

gemensamma erfarenheter i vår speciella kultur. Ser vi till språket och skönlitteraturen i 

läroplanen går det att läsa i strävansmålen att det är viktigt att eleven får ett rikt och nyanserat 

språk. Under uppnåendemålen står beskrivet om att skolan ska se till så att eleverna behärskar 

det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt. (Lpo 94:10-11)  
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Kursplanen 
I kursplanen för svenska (Skolverket 2000) har naturligtvis språket en stor betydelse. 

”Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 

samarbete med andra.”. Här kan tydligt de sociokulturella värdena skönjas. I planen står 

vidare skrivet om språkets kulturbärande identitet. Skönlitteraturen är tillsammans med film 

och teater bärare av vårt kulturarv och förmedlar enligt kursplanen kunskaper och värderingar. 

Språket och litteraturen är enligt kursplanen svenskämnets centrala innehåll och en källa till 

kunskap om världen omkring oss. Arbetet med språket och litteraturen ska ge gemensamma 

upplevelser att tala om och reflektera över. (Skolverket 2000) Här kan vi se en tydlig koppling 

till både högläsningen och de sociokulturella värderingar som förespråkar inlärning genom 

social gemenskap och att vi människor behöver sätta ord på våra inre tankar för att få syn på 

vad vi verkligen tycker.  

 

        Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av  

        spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv  

        och  världen och bidrar till att forma identiteten. (Skolverket 2000) 

 

I det här utdraget ur kursplanen i svenska går att notera att skönlitteraturen ses som väldigt 

viktig i svenskämnet och ska ge eleverna en mängd upplevelser. I barnet och ungdomens 

identitetsskapande hjälper skönlitteraturen till att forma individen. 

 

 

Metod 
För att kunna fördjupa mig i lärares tankar om högläsning valde jag att intervjua fyra stycken 

pedagoger. I detta avsnitt kommer en beskrivning av mitt metodval och vilka alternativ som 

övervägdes fram. Jag berättar även om urvalsprocessen när respondenterna skulle väljas till 

denna studie och hur intervjuerna genomfördes. Sist kommer analysen av det insamlade 

materialet och hur de etiska kraven uppfyllts. 

 

Metodval 
Då mitt syfte med denna undersökning var att få reda på pedagogers tankar om högläsning  

valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. Denna typ av intervju kan jämföras med  

ett samtal där intervjuarens färdigheter och personliga omdömen leder respondenten till att 
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berätta utifrån de aktuella forskningsfrågorna. (Kvale & Brinkman 2009:98) Frågorna i en 

kvalitativ forskningsintervju bör vara korta och enkla och genom att använda sig av öppna 

frågor är det lättare för intervjuaren att få respondenten att ge fullständiga svar. Motsatsen till 

en kvalitativ metod eller intervju är den kvantitativa. Där vill forskaren få fram procentsatser, 

statistik eller övriga siffror i sin undersökning. Där behövs ett stort urval för studien ska 

kunna bli statistisk. I den kvalitativa undersökningen är jag däremot intresserad av vad 

respondenterna tycker och varför de tycker på ett speciellt sätt. Där finns också möjlighet att 

få syn på varierande handlingsmönster. (Trost 2005:14) 

 

Alternativa tillvägagångssätt 
Att intervjua pedagoger såg jag som ett bra sätt i min undersökning att få syn på 

högläsningens betydelse i undervisningen. Ett annat sätt som jag ville använda mig av 

parallellt med intervjuerna var metoden self report. Jag hade läst om denna metod, där 

respondenter får en öppen fråga och sedan får skriva fritt utifrån sina egna idéer och tankar.    

(Dimenäs & Davidsson 2007) Pedagogen får ca 2 veckor på sig att formulera sina tankar om 

ämnet och forskaren samlar sedan in svaren för analys. Det här trodde jag skulle bli ett bra 

komplement till intervjuerna och den verkade lämpa sig väl med mina forskningsfrågor. Jag 

kontaktade sex pedagoger på tre olika skolor om deras möjlighet att medverka i min 

undersökning. Tyvärr visade det sig att tidpunkten var fel för deras deltagande, då de hade 

både nationella prov i årskurs tre att rätta och även perioder med utvecklingssamtal att 

genomföra. Jag fick bara positiv respons av två av dessa pedagoger och insåg att jag var 

tvungen att lägga ned min self report undersökning. 

 

Urval 
Då jag valde vilka pedagoger jag skulle intervjua gjorde jag det utifrån vilka skolor jag 

tidigare haft kontakt med genom VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller på annat sätt. De 

fyra respondenterna kommer från två olika skolor och är alla kvinnor. Detta är inget medvetet 

val från min sida, utan beror på att jag inte känner till någon manlig pedagog verksam på 

dessa skolor. Respondenterna är i åldern 39 till 63 år och två av dem är verksamma i 

Högaskolan, vilken är belägen i den största tätorten i detta län. Det är en F-3 skola med 202 

elever. Vändöskolan ligger ungefär 5 km utanför denna tätort och är en F-6 skola med 195 
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elever. Respondenterna är alla verksamma i grundskolans  årskurs ett till  fyra. Skolornas 

namn är i detta sammanhang fiktiva. 

Genomförande 
Jag kontaktade respondenterna via personliga besök och via mail. Jag förklarade mitt syfte 

med de kommande intervjuerna och vad min forskningsuppsats skulle handla om, dvs.  

högläsning. Jag sökte sedan upp respondenterna ytterligare en gång för att bestämma en 

tidpunkt för intervju och för att informera ytterligare om syftet med mitt forskningsprojekt. 

Genom detta informerade samtycke (Kvale&Brinkmann 2009:87) fann jag att respondenterna 

ville delta frivilligt i mitt projekt genom intervjuerna och att de hade rätt att dra sig ur när som 

helst. Lärarna bestämde själv dag och plats för intervjun och alla intervjuer gjordes på de 

aktuella skolorna. Lärarna hade informerats om att det skulle ta ca 40 minuter och alla hade 

godtagit detta. Vi satt vid alla tillfällen ensamma i rum där dörren var stängd och 

respondenterna hade gått med på att jag använde mig av bandspelare. Jag satt så att jag hela 

tiden hade ögonkontakt med respondenten och bandspelaren stod mitt på bordet för den bästa 

ljudupptagningen. 

 

 Intervjuerna skedde under två veckors tid och alla genomfördes på olika dagar. De som jag 

skulle intervjua hade inte fått ta del av mina frågor innan, då jag ville att deras svar skulle bli 

spontana och jag själv kunde följa upp med följdfrågor om så behövdes. Jag informerade vid 

intervjutillfället om att deras riktiga namn inte skulle publiceras, att materialet skulle förvaras 

på ett säkert sätt och bara användas av mig i detta forskningssyfte och att de när som helst 

kunde lämna intervjulokalen om de kände obehag eller dylikt. (Bilaga 2) Innan jag startade 

bandspelaren skrev jag även ner deras riktiga namn, ålder, kön, skola, vilken utbildning de 

hade och hur länge de varit verksamma som lärare. Jag var vid alla tillfällena ensam med 

respondenten. De frågor som jag ställde under intervjun hade jag förberett tidigare utifrån 

mina forskningsfrågor och de var nedskrivna som en intervjuguide som jag hade med mig. 

(Bilaga 1) 

 

Enligt Kvale&Brinkmann (2009) är det viktigt att forskaren har gått igenom alla de olika 

stadierna i sin intervjuundersökning långt innan själva intervjutillfället. För att kunna ställa 

rätt sorts frågor bör intervjuaren ha genomgått processen att från ursprungsidén ända fram till 

slutrapporten. Strukturen beskrivs i sju stadier i en form av linjär utveckling där de olika 

stadierna är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och slutligen 
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rapporteringen.(Kvale& Brinkmann 2009:118) Jag har i möjligaste mån försökt följa denna 

arbetsgång i min forskningsstudie och kände mig därför väl förberedd  vid intervjutillfällena. 

 

Forskningsetik 
Jag har under hela mitt arbete förhållit mig till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav, vad gäller 

forskningsetiska principer inom humanistisk–samhällsvetenskaplig forskning. 

(Vetenskapsrådet 2007) De fyra huvudkraven är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitetets- och nyttjandekravet. Jag hade gjort en sammanfattning av dessa krav 

(Bilaga 2) som jag läste upp för respondenterna innan intervjuerna. Kvale & Brinkmann 

(2009) pratar om de fyra osäkerhetsområdena – informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll, som de områden ”…som kan användas som etiska 

påminnelser om vad man ska leta efter i praktiken när man bedriver intervjuforskning”. 

(s.92) 

 

Trovärdighet 
Kvale & Brinkmann (2009) skriver att ”reliabilitet … behandlas ofta i relation till frågan om 

ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare.”(s.263) Kommer 

intervjupersonerna att svara likadant vid ett annat tillfälle med en annan intervjuare? Detta 

kan inte garanteras då intervjuaren är en enskild individ och kan påverka respondenterna i en 

enskild studie. Då grundfrågorna finns i intervjuguiden upplever jag det dock som om att en 

upprepning av frågorna borde få liknande svar vid ett annat tillfälle. Dock kan följdfrågorna 

bli annorlunda och andra aspekter kan framkomma genom dem.  

 

Vad gäller validiteten är inte det någonting som bara berör slutrapporten utan hela 

forskningsprocessen. Forskaren bör hela tiden kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina 

resultat. (Kvale & Brinkmann 2009:268). Är analysen av materialet och senare resultatet av 

undersökningen verkligen svaret på forskningsfrågorna? Går det att styrka giltigheten av 

metoden för att undersöka frågorna i studien? Då jag valt intervjufrågorna utifrån studiens 

syfte och frågeställningar tycker jag att denna studie har god validitet. Då jag använde mig av 

bandspelare har jag haft möjlighet att lyssna av vissa stycken otaliga gånger för att inte missa 

viktigt material utifrån respondenternas svar. Därför blir till exempel citat mer exakta och 

viktiga småord har inte ramlat bort. 
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Struktur av arbetsmaterialet 

Jag spelade in alla intervjuerna på bandspelare. Vid bearbetningstillfället började jag med att 

lyssna av bandet och skrev ned för hand vad respondenterna sade. Jag stoppade bandet ofta 

för bästa tillförlitlighet. Direkt efter skrev jag ned intervjuerna på datorn och började kunna se 

vilka områden av högläsningen som ofta återkom i respondenternas svar. Jag kunde därefter 

göra en grov sortering för vilka områden jag skulle kunna använda mig av i strukturen av 

intervjusvaren. Efter ytterligare en mer detaljerad bearbetning kunde jag fastställa de olika 

huvudgrupper, som jag i nästkommande  resultatdel använt mig av för att presentera 

pedagogernas tankar om högläsning. 

 

 

Resultat 
 

Syftet med min studie var att försöka  få syn på några pedagogers tankar om 

högläsningsbokens betydelse i undervisningen. De frågeställningar jag valde var: 

- hur väljer pedagogerna högläsningsbok? 

- till vad används högläsningsboken? 

- vilket är pedagogernas syfte med att högläsa för eleverna? 

- om boken bearbetas under eller efter högläsningsstunden, på vilket sätt görs detta då? 

Jag kommer i denna resultatdel att knyta ihop mitt resultat av intervjuerna med mina 

forskningsfrågor. Jag kommer här att börja med en kort presentation av de fyra lärarna som 

jag intervjuat, för att sedan redovisa intervjuresultaten och sist kommer en sammanfattning av 

resultatet av intervjuerna. Respondenterna benämns i min studie med de fiktiva namnen 

Anneli, Lena, Berit och Kerstin. De citat som används i intervjuerna, dvs. respondenternas 

svar, är skrivna med kursiv text. 

 

Resultaten redovisas under följande rubriker: Val av högläsningsbok, Genrer och författare, 

Högläsningens betydelse och Bearbetning av boken. När jag skrivit ned respondenternas svar 

i resultatet har jag omvandlat deras tal till skriftspråk enligt gällande skriftspråksregler. 

(Strömqvist 1998)  Alla citat är dock ordagrant återgivna.  
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Information om lärarna och skolorna 
Anneli är 63 år och har arbetat 42 år som lärare på lågstadiet. Hon har arbetat på Högaskolan  

i ca 10 år och är nu verksam i årskurs ett som klasslärare. Hennes utbildning var 

lågstadielärarutbildning och hon har eleverna i alla ämnen förutom idrott, religion och 

engelska.  

Lena är 39 år och gick ut sin utbildning 2002. Hennes inriktning är läs-och skrivinlärning och 

matematik i åldrarna 7 till 13.Hon har jobbat  på Vändöskolan i 4 år och har delat ansvar för 

en årskurs två. 

Berit är 61 år och har arbetat 22 år som lärare. Hennes utbildning var till lågstadielärare och 

hon är nu klasslärare i en årskurs 2. Hon är verksam på Högaskolan. Hon har hand om klassen 

i alla ämnen förutom idrott. 

Kerstin är 41 är och har jobbat 3 år som lärare. Hennes utbildning var inriktad mot läs- och 

skrivinlärning och matematik för elever i årskurs 1-7. Hon har varit på Vändöskolan i 3 år och 

har eleverna i de flesta ämnen och är även deras klasslärare. 

 

Intervjuresultat 

Val av högläsningsbok 
Anneli väljer bok lite beroende på vilken årskurs det är. Hon försöker välja något annat än 

Astrid Lindgren, för hon tycker barnen får så mycket av henne ändå; både i filmer, böcker, 

spel mm. Hon är glad om hon hittar en bok som det finns möjlighet att diskutera och ta upp 

olika situationer som barnen möter i sitt liv. Det kan vara olika familjesituationer och 

kopplingar till samhället. Hon gör ingen skillnad på äldre och nyare barnlitteratur i sitt val av 

högläsningsbok. Tycker hon om boken spelar det ingen roll för barnen att den är äldre, enligt 

henne. Hon har t. ex. läst Pelle Svanslös när klassen pratat om mobbing. Anneli läser ofta 

samma böcker, som hon känner sig trygg med, men försöker även hitta nya. Hon väljer 

högläsningsböckerna själv. På läromedelsutställningar och olika mässor brukar hon alltid 

kolla in montrarna med barnlitteratur och speciellt ”En bok för alla”. De böckerna är både 

billiga och lättlästa och hon brukar då passa på att köpa in. Hon försöker hänga med vad som 

kommer av ny barnlitteratur och brukar kolla vem som får barnbokspriset. Hon läser för det 

mesta böckerna själv innan hon läser dem för klassen. Ibland  rådfrågar hon barnen vid val av 

bok och då vill hon alltid själv se i den först och ögna igenom den. ”Jag läser inte en blank 

bok för barnen, nej! Man vet ju inte…” I trean läser hon alltid Birgitta Thoors ”En ö i havet” 

som tar upp både krig, nazismen och förintelsen, liksom mobbing. Anneli väljer hellre än lite 
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för svår bok än att det blir för barnsligt, för då tappar väldigt många lusten, enligt henne. Hon 

väljer heller inte speciella tjej-eller killböcker. Hon menar på att det blir för trist att bara läsa 

hästböcker eller fotbollsböcker och att hon försöker hitta böcker som berör alla.  

Lena försöker välja olika typer av böcker för att försöka ge bredd och att inte fastna i en viss 

typ av berättelse. Hon utgår från barnens önskemål och högläser mest kapitelböcker. Ibland är 

det en serie av böcker, t ex. King Kong-böckerna som är populära och då vill barnen att hon 

ska läsa alla dem. Ibland är det spökhistorier, då läser hon mest sådana typer av berättelser. 

Lena kan även läsa en bok om t. ex. en tjej som är jätteduktig i fotboll; då blir det enligt henne 

lite mer ”genustänk” kring hennes bokval. Bibliotekarien tipsar också om bra 

högläsningsböcker och hon får också tips av sin kollega. Hon kan även välja en bok utifrån ett 

underliggande tema, som t ex. mod, men menar att den tematiska aspekten av högläsningen 

mer passar på mellanstadiet. Ibland får alltså barnen välja bok och ibland väljer hon själv. 

Helst skulle hon vilja läsa alla böcker själv först, men känner att hon inte alltid har tid med 

det. 

Berit berättar att när hon väljer högläsningsbok vill hon att den ska vara rolig och fånga 

barnens läsintresse - intresset för att lyssna och tycka det är roligt, spännande och ibland 

allvarligt. Oftast väljer hon bok utifrån vad barnen önskar, dvs. hon presenterar några olika 

böcker och sen får de välja. Ibland väljer hon böcker själv. ”Jag har ju jobbat så länge, så jag 

vet vilka böcker som är gångbara för barnen att läsa högt ur.” Ibland kommer det nya böcker 

och då kan hon läsa dem, om hon har hört att de ska vara bra. Annars blir det mest böcker hon 

känner till själv. Har de ett sagotema så läser hon sagor under högläsningsstunden den 

perioden. När det kommer nya böcker till biblioteket har Berit en genomgång av dem för 

barnen. Det är hon och en kollega som har hand om alla inköp av biblioteksböcker. 

Kerstin låter ibland barnen vara med och välja högläsningsbok. Då har hon valt ut två böcker 

först som de får välja utav. Ibland läser hon en bok som hon själv läst tidigare, ibland får hon 

tips av andra. Hon berättar också att bibliotekarien på skolan är väldigt bra på att ge tips. 

Ibland försöker även Kerstin anknyta till det som klassen håller på med, t ex. Gotland förr i 

tiden. Hon läste även Nils Holgersson då klassen höll på med Sverige och dess landskap. Är 

det jul så kanske hon läser något som hör till det. Hon försöker även välja böcker som hon vet 

barnen inte läser i vanliga fall; att de får en annan upplevelse och kanske kan hitta något annat 

än de brukar läsa. Kerstin önskar att hon hann läsa alla böcker själv innan hon högläser dem 

för klassen, men erkänner att hon inte alltid hinner det. Men hon har aldrig läst en bok som 

hon märkt mitt i att den inte var bra eller lämpad för klassen. 
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Sammanfattningsvis försöker alltså respondenterna till stor del låta eleverna vara med och 

bestämma högläsningsbok. Pedagogerna har sällan tid att läsa böckerna själva innan, men 

skulle gärna vilja det. Ibland väljer de böcker som passar till undervisningen i övrigt, men lika 

ofta vill de att boken ska vara till nytta och nöje. Bibliotekarien är ofta till stor hjälp. 

 

Genrer och författare 
Anneli försöker även få med de traditionella sagorna och även lite mer okända sagoförfattare. 

Hon berättar även om författarna till sagorna hon läser. Hon berättar att hon även läser dikter 

för barnen. Dikt behöver ju inte alltid vara på rim och genom att läsa visar hon eleverna detta. 

Sen gör de ofta häftiga dikter med kanske bara ett ord, ett mönster mm. Där lägger hon mer 

fokus än att tolka dikterna. Anneli försöker även koppla boken till författaren, så att barnen får 

lite kunskap om vem som skrivit boken och om det är någon som eleverna kan identifiera sig 

med. 

Lena brukar även högläsa sagor ibland, när de håller på att jobba med det. De har då ett 

sagotema och tar upp sagans struktur och barnen har även en läsläxa med sagor. Hon pratar 

inte så mycket om författarna till de böcker hon högläser. 

Berit ser ingen skillnad på böcker av utländska eller svenska författare när hon väljer bok. 

Hon brukar ha olika författare som hon presenterar och då lär sig eleverna om de författarna. 

Sedan läser hon böcker av dessa. Den författare som vinner Astrid Lindgren-priset brukar hon 

alltid gå igenom och sen läsa den boken för klassen. När hon har sagotema går hon igenom 

alla de kända författarna till dessa och läser sedan deras sagor. Sagor är något som Berit 

lägger ned rätt så mycket tid på och tycker själv det är väldigt rolig. Hon berättar att även 

barnen tycker det är kul.  

Kerstin försöker blanda svenska och utländska författare i sin högläsning, men erkänner att 

det nog ändå blir mest svenskt. Hon tycker även att det finns mycket äldre barnlitteratur som 

är bra. Kerstin läste även mycket sagor för eleverna i ettan och tvåan och försöker även att 

läsa sagor från andra länder. Det har barnen tyckt varit skoj. Ibland högläser hon även 

faktatidskrifter om barns öden i andra länder och då märker man att barnen blir fascinerade då 

det är på riktigt. Kerstin berättar att klassen höll på med dikter i trean och då högläste hon den 

typen av litteratur.  De hade då även dikttoppen, där barnen fick vara med och rösta fram 

veckans dikt. 
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Sammanfattningsvis brukar alltså respondenterna lägga relativt stor del på sagor och 

bearbeta dem. Även dikter används till viss del i högläsningen. Några av pedagogerna går 

igenom författarna väldigt grundligt, medan andra inte sätter fokus på deras person. 

 

Högläsningen betydelse 
Anneli tycker det är viktigt med högläsning för att det är en underhållningsstund,  där barnen 

får njuta och lyssna ofta utan bild. Det är annars inte så mycket som är bildfritt idag, enligt 

henne. Hon har alltid högläsningen ihop med fruktstunden ca 20 minuter varje dag. Sen är det 

också viktigt att ge barnen en del av vår kulturskatt. Högläsning ger även barnen tillfälle att 

skaffa sig en egen värld, som bara de tänker sig in i; ur den här boken och den här miljön. 

Barn skapar sina egna inre bilder av det de hör och här är det viktigt att vara tillåtande. Hon 

hoppas även att när hon läser en bok med t ex. familjeproblem att de kan få koppla av och 

tänka att det hänt någon annan än dem själva. 

Lena ser högläsningen som en mysig avkoppling och barnen får sitta ner i lugn och ro. Hon 

menar även att det är viktigt att ge barnen ett rikt språk och tänker att det blir en hjälp för dem 

när de själva ska skriva och behöver fantasi. Det är även bra för deras språkutveckling. Lena 

högläser så gott som varje dag i 10-20 minuter och nästan alltid ihop med fruktstunden. Ibland 

kan det bli en halvtimme, om det är spännande. Lena berättar att barnen älskar att lyssna till 

högläsning och att denna tid från hennes sida är inplanerad i skoltiden. Ibland får de rita i sina 

ritböcker under tiden hon läser. Lena tycker att skönlitteratur i undervisningen är jätteviktig 

och intressant. 

Berit menar att högläsningen är bra för barnen, då de lär sig att lyssna och att följa med. Att 

få en aha-upplevelse, att det här är roligt! Att det här kommer de att kunna göra själv när de 

kan läsa. Så det gäller enligt henne att läsa så att det blir riktigt, riktigt spännande och det är 

en konst enligt Berit. Det är viktigt att få barnen att verkligen lyssna, att ändra rösten och göra 

det spännande för barnen. Att höja och sänka sitt röstläge är viktigt. Sen är det ju viktigt 

eleverna får kunskap om alla böcker som finns och att författare skriver på olika sätt. Hon vill 

att böckernas värld ska öppna sig för barnen! Att tipsa dem om lättlästa böcker, som de själva 

klarar av att läsa till slutet. Det finns ju barn som aldrig får höra högläsning hemma, tyvärr. 

De barnen har enligt Berit jättesvårt att lyssna. Hon berättar att hon läser varje dag – alltid! 

Hon gör inga undantag och hon läser 20-25 minuter varje dag till fruktstunden. Om boken är 

jättespännande kan det ibland bli längre.  
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Kerstin vill genom högläsningen ge barnen en annan upplevelse av läsningen. Hon vill även 

försöka nå de barn som inte läser att förstå innebörden av att läsa. Att de som inte läser så 

mycket ska få tillträde till den världen och bli nyfikna. Ibland kan det väl vara så att de ska få 

lära sig något speciellt, men hennes första syfte är att det ska vara något som är lugnt och 

positivt. Även att visa eleverna andra författare än de som de brukar läsa, är enligt Kerstin ett 

av syftena med hennes högläsning. Sen är det viktigt att ge barnen en lugn stund under 

skoldagen. ”Vad som är bra med högläsningen är att det är en skön stund – för det är så 

sällan som barn bara ÄR, utan att göra någonting mer än att bara vara…” Kerstin försöker 

läsa en stund varje dag, men erkänner att det går i perioder. Men hon läser i varje fall minst 2 

gånger i veckan och ungefär i 20 minuter. Oftast är det innan förmiddagsrasten och barnen 

brukar äta sin frukt då. 

Sammanfattningsvis tycker alltså alla att högläsningen ska vara en mysig och avkopplande 

stund och att det är viktigt att ge eleverna tips från böckernas värld. Alla respondenterna 

berättar att de läser i anknytning till fruktstunden och vill gärna läsa ca 20 minuter varje dag, 

även om de inte alltid gör det. Det är enligt respondenterna viktigt att ge eleverna möjlighet 

till att få syn på sina egna inre bilder. 

 

Bearbetning av boken 
Anneli tycker att det är viktigt att prata om boken och hon tar alltid upp ord, begrepp 

händelser direkt när det dyker upp i boken. Hon menar på att när barnen ännu är så pass unga 

så hinner de släppa ämnet annars, om man väntar för länge. Då tappar de även kontakten med 

bokens text. Hon tar fram kartan när det behövs, de pratar om religion, historia. Det är även 

viktigt att ställa frågor under berättelsens gång. Vad tror ni kommer att hända nu? Varför 

gjorde hon så? Hon tycker det är spännande att se hur barnen tänker och här märks det också 

tydligt vilka barn som inte hängt med och förstått. För att hjälpa de barn som inte hänger med 

i berättelsen brukar Anneli försöka stanna upp ofta och lägga ifrån sig boken, knyta ihop 

händelser, förtydliga och återberätta. Efter läsningen kan barnen ibland få måla en bild av 

något ur boken som ”satt sig”. Ibland kan även Anneli beställa en bildsekvens av barnen, att 

de målar olika scener ur boken för att få ihop hela storyn. Vid såna tillfällen visar hon inga 

bilder från boken. I trean får barnen även göra bokrecensioner. Anneli tycker även att det är 

viktigt med ordförrådet, att ta upp synonymer i ordkunskapen i anslutning till boken. Det 

berikar språket, enligt henne. Är det konflikter i klassen mellan t ex. tjejerna kan hon välja en 

bok utifrån det temat och sedan har de en diskussion efteråt. 
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Lena stannar upp i sin läsning då det kommer svåra ord och förklarar dess betydelse. Ibland 

kan det även vara dubbla budskap i texten, som t ex. att himlen ramlar ned. Då går hon 

igenom och pratar om det. Ibland frågar barnen själva, men de har även lärt sig att om de 

väntar lite så kanske de förstår ändå. Hon berättar att barnen har en bok där de samlar de 

böcker de läst. Då kopierar Lena framsidan och så får de skriva lite kort om innehållet. I ettan 

satte barnen betyg på böckerna genom att rösta. Både tyst läsning och högläsningsböckerna 

samlas i boken, men tyvärr så kommer inte alla med. När det gäller sagor har barnen en annan 

bok, där de både målar och skriver om sagan. Här menar Lena att det är viktigt att eleverna 

ska få syn på sin egen skrivutveckling – från att gå från enbart stora bokstäver till hela långa 

meningar med tydlig text och struktur. Så kopplas högläsningen till både bild och skrivning. 

Lena tycker att de flesta av barnen är väldigt duktiga på att se inre bilder. ”Generellt är de 

väldigt duktiga på det, men det finns väl någon som kan ha en liten sån där låsning.” Hon 

tycker att hon kan se en koppling till de barn som har svårt med läsningen, att de även har 

svårt med fantasin när de t ex. ska måla bilder utifrån en berättelse. Hon berättar att de även 

har dramatiserat utifrån en bok en gång och gjorde då även mindre rollspel. 

Berit stannar till rätt så ofta under sin högläsning för att förklara ord och sammanhang. Hon 

har flera elever med annat modersmål än svenska och de förstår inte alltid. Hon berättar att 

barnen har en stor, tjock ”Litteraturbok”, där barnen får måla och skriva till sagor. När de har 

skrivit om flera sagor brukar de jämföra dem med varandra. En gång jämförde de t ex. den 

riktiga versionen av Askungen och Disneyversionen av samma saga. Den här 

”Litteraturboken” har barnen med sig upp till trean. Ibland gör vi även teater av sagorna och 

även av de bibliska berättelserna. Barnen får ibland måla en bild utifrån vad Berit läst. Då 

väljer hon att inte visa bilder ur högläsningsboken. De pratar även om vad en illustratör är och 

att olika illustratörer kan måla på olika sätt till samma berättelse. Ibland har även eleverna fått 

måla till musik utifrån en saga.  

Kerstin berättar att hon ibland stannar upp sin högläsning och förklarar vissa ord för barnen. 

Ibland finns det ord som hon märker barnen förstår i dess sammanhang, som i texten av en 

bok, men inte enskilt. Viktiga ord för berättelsens sammanhang tar hon alltid upp i klassen, 

men ibland tycker hon att det stör flytet i läsningen – att alltid stanna upp och förklara. Sen 

gör de även bilder ibland efter bokens slut. Vissa har lätt för att se en inre bild i sina tankar, 

medan andra inte förstår det alls. ”Att man kan ha bilder i huvudet och att det är ett sätt att 

liksom stimulera både skrivandet och tankarna.” Vissa har därför lätt att rita bilder, medan 

andra barn ofta behöver titta på bokens framsida för att komma igång. Ibland gör de även 

bilder under berättelsens gång; det beror på vilken typ av bok det är. Sen har även barnen en 
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så kallad ”Bokbok”, där Kerstin brukade kopiera framsidan av boken när barnen var yngre 

och sen fick de skriva om den. Tyvärr har det fallit bort lite de senaste åren. Kerstin berättar 

att klassen även skrivit bokrecensioner, utifrån egna böcker de läst. Då blir det ett sätt att tipsa 

andra elever i klassen om bra böcker. I tvåan läste de en bok som tog upp döden, som klassen 

pratade om sen. Då var detta aktuellt i den här klassen och eleverna behövde bearbeta det. 

Hon berättar att hon gärna skulle vilja ha mer boksamtal och prata om bokens innehåll och 

Kerstin tror att man kan ha dessa typer av samtal utifrån alla slags böcker. 

Sammanfattningsvis så uppger respondenterna att eleverna brukar bearbeta boken genom att 

ibland måla en bild till och ibland även skriva. Ofta så stannar pedagogerna i sin läsning när 

det dyker upp svåra ord för att förklara för barnen dess betydelse. Ibland gör eleverna 

bokrecensioner. Någon gång läser läraren en bok utifrån ett speciellt tema, till exempel döden. 

 

Diskussion 
Syftet med min studie har varit att undersöka några pedagogers tankar om sitt syfte med 

högläsning, hur de väljer högläsningsbok och även om boken eventuellt  bearbetas och i 

sådana fall på vilket sätt det görs. Jag har gått igenom aktuell litteratur och forskning i ämnet 

och även kopplat till styrdokumenten. Mina frågeställningar har varit anpassade för att 

försöka få svar på dessa frågor och jag har gjort fyra stycken kvalitativa intervjuer i min 

studie. Inledningsvis tog jag upp mina egna erfarenheter av högläsning; vad jag stött på under 

mina VFU-perioder och på vilka olika sätt högläsningen tar plats i klassrummet. Fruktstund 

eller bokrecension? Ordkunskap eller en skön avkoppling? Här nedan kommer jag att gå 

igenom resultatet i min undersökning och försöka koppla det till vad jag tagit del av genom 

litteratur och tidigare forskning. Jag kommer även att lägga in personliga åsikter i denna 

diskussionsdel. 

 

Resultatdiskussion 
Efter att ha bearbetat och analyserat resultatet av intervjuerna med respondenterna, har jag 

valt att ta upp några delar till ytterligare diskussion: Val av högläsningsbok, Högläsning som 

pedagogiskt verktyg och Samtal om boken. 
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Val av högläsningsbok 
När lärare väljer bok för sin högläsning i klassen vill de, enligt resultatet av undersökningen, 

gärna att den ska vara spännande och engagera eleverna. Dessa tankar tar även Lindö 

(2005:14-15) upp som kriterier för en bra barnbok; att den ska vara lustfylld och att  

berättelsen ska aktivera fantasin. De ser oftast ingen skillnad på svenska och utländska 

författare; heller inte mellan äldre och yngre författare enligt studien. När jag själv varit ute i 

klasser under VFU har jag dock märkt att det övervägande är svensk litteratur som 

pedagogerna läser, i alla fall när det gäller kapitelböcker. Här finns en fundering från min sida 

att det kanske är för att pedagogerna tror att eleverna lättare ska känna igen sig vad gäller 

miljöer och karaktärer. Att de kan ha en egen erfarenhet eller koppling till den svenska bokens 

handling och personer. (Stensson 2006). Å andra sidan får klassen då ingen möjlighet till 

diskussioner och genomgångar av främmande kulturer och länder, okända fenomen eller 

annat som brukar bearbetas i den ”vanliga” undervisningen, under högläsningsstunden. 

”Det är viktigt att låta barn så tidigt som möjligt få möta nyansrika berättelser från olika 

tider och kulturer för att skapa läslust och utveckla läsförståelse.” (Lindö 2005:17) 

 Här ser jag en koppling till pedagogernas synsätt under högläsningsstunden – om man tycker 

det är viktigt att ta upp allting på en gång eller om man hellre väntar då ämnet dyker upp i det 

ordinarie skolarbetet. Utländsk bok med utländska, främmande miljöer kräver mer av 

pedagogen enligt min uppfattning. 

 

Skillnaden på äldre och yngre barnlitteratur för högläsningsstunden kan, enligt min egen 

erfarenhet, bero på vilken ålder pedagogen har och vilken mängd av skönlitteratur han/hon 

hunnit med att läsa. Ju mer erfarenhet, desto större grupp litteratur att välja ur och därmed blir 

det naturligtvis också äldre litteratur som vissa gånger väljs. En viss tendens har jag dock 

kunnat skönja i de klasser jag varit och det är att äldre pedagoger också väljer äldre litteratur. 

De har sina favoriter som de vet passar för högläsning och är väl förberedda på bokens tema 

och vilka frågor den för med sig till eleverna. Här kan tidsbristen också vara en orsak. Som 

resultatet av min studie visar är det också ofta svårt för pedagogerna att hinna med att läsa ny 

barnlitteratur. Enligt min uppfattning har det ingen betydelse om högläsningsboken är av äldre 

datum, bara pedagogen tycker om den och läser den med inlevelse. Allt för att fånga elevernas 

intresse. 

 

En av pedagogerna berättade att hon hellre valde en lite för svår bok än tog en som var ”för 

barnslig”. Här kopplar jag det till Vygotskijs proximala utvecklingszon. (Strandberg 2006) 
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Om barn eller vuxna får erfara något de ännu inte kan, kommer de på sikt att lära sig med 

hjälp av någon kunnigare. Här ser jag det som en början till att eleverna ska få lyssna på något 

de ännu inte har erfarenhet av, men på sikt kommer att få större kunskap om. 

 

Dikter och sagor är enligt resultatet de genrer som pedagoger väljer att högläsa, förutom ren 

”underhållningslitteratur”. Det är då ofta i samband med ett tema och texten bearbetas då i 

någon form efteråt. Enligt Nilsson (1997:23-24) finns det risk för att estetiserande teman som 

dessa lätt blir en genomgång av själva genren och dess uppbyggnad. Att upplevelsen och 

innehållet sätts i bakgrunden till förmån för de formmässiga aspekterna.  

 

Högläsning som pedagogiskt redskap 
Av resultatet kan vi utläsa att högläsning används till en rad områden i den ordinarie 

undervisningen. Respondenterna kopplar ofta högläsningen till att skriva och att måla, dvs. 

svenska och bild. Här finns en anledning för barnen att måla och skriva och att på så sätt få in 

det naturligt i undervisningen. Enligt mig är det ett bra sätt att bearbeta boken och samtidigt 

använda sig av det vidgade textbegreppet. I resultatet framgick inte om eleverna sedan fick 

presentera sin berättelse och bild för sina klasskamrater, men min åsikt är att det alltid bör 

göras. En mottagare behövs för att eleverna ska veta att det de skapar är meningsfullt och bör 

uppmärksammas av andra, enligt mig.  

 

Ordkunskap tas också upp i resultatet som ett sätt att använda sig av högläsningsboken. Här 

skiljer det sig mellan pedagogerna i undersökningen. Några stannar upp väldigt ofta i sin 

läsning, medan andra tycker att det bara är aktuellt att ta upp viktiga ord för sammanhanget. 

Enligt Westlund (2009:178) finns det ett starkt samband mellan förmågan att lyssna 

(hörförståelse) och ordförråd. Här infinner sig frågan om barnen verkligen får någon 

behållning av texten om de inte förstår orden? Enligt mig är det viktigt att vara uppmärksam 

på eleverna och inbjuda till att de räcker upp handen när de inte förstår. Att ha ett tillåtande 

klimat i klassrummet är enligt mig A och O för gruppgemenskapen. En av respondenterna tog 

upp betydelsen av att ha ett ord i sitt sammanhang. Hon hade noterat att eleverna förstod ordet 

i berättelsen men inte enskilt. Min uppfattning är att både barn och vuxna behöver ett 

sammanhang i sitt lärande.  
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Några av respondenterna använder sig av en speciell bok där barnen får skriva och måla till 

böckerna. Här kopplar pedagogerna det till att barnen härigenom får syn på sin egen 

skrivutveckling. Jag har dock inte kunnat utläsa ur respondenternas intervjuer att de använder 

sig av skrivning i ett vidare perspektiv. Jag tänker då på det som både Stensson (2006:115-

116) och Nilsson (1997:57-58) beskriver som ”att ta någon annans perspektiv”. Att låta 

eleverna skriva utifrån någon annan än huvudpersonens perspektiv, t ex. pappan, 

busschauffören, dagisfrökens osv. Det finns även en möjlighet att använda sig av de tomrum 

som finns i en text; där det kanske inte står exakt om vad två personer pratar om, vart 

busschauffören åkte sedan osv. Enligt mig är det ovanligt att bearbeta en högläsningsbok på 

detta sätt, utan istället rör det sig oftast om rent innehållsmässiga reflektioner då barnen ska 

skriva, vilket är tråkigt enligt mig. Här borde det finnas en variation i hur man arbetar med 

skrivningen utifrån en högläsningsbok tycker jag. Att använda sig av högläsningsboken 

utifrån ett känslomässigt tema, såsom mod, döden, mobbing, är enligt resultatet av 

undersökningen ingenting som respondenterna gör ofta. Då jag tyder resultatet tycker jag mig 

märka att detta bara sker då det verkligen är aktuellt i klassen och vissa känslor behöver 

bearbetas. 

 

Samtal om boken 
I min undersökning var en utav mina frågor vilket syfte som pedagoger hade med sin 

högläsning och om de bearbetade boken på något sätt. Dessa frågor var relativt öppna och jag 

fick en mängd information av respondenterna, som jag sammanfattat i resultatet. Döm om min 

förvåning då ingen av dessa fyra lärare tog upp att de använde sig av boksamtal under eller 

efter bokens högläsning. En av lärarna berättade att hon gärna ville ha boksamtal, men då jag 

tolkade hennes svar verkade samtalet mer vara en bearbetning av innehållet. Under min 

utbildning har vi fokuserat en hel del på boksamtal, både utifrån Chambers (1993) och 

Stensson (2006). Båda poängterar det viktiga i att samtala om böcker i grupp, att försöka få 

syn på kopplingar, att vidareutveckla sina egna tankar genom samtal med andra. Även 

Vygotskijs tankar (Strandberg 2006) kommer fram i det viktiga med boksamtal – när vi 

uttalar våra inre tankar vidareutvecklar vi dem. I det sociokulturella perspektivet är det just 

tillsammans med andra vi lär oss.  

 

Här kan jag i resultatet se att den samtalande gruppen lyser med sin frånvaro. Inga 

gruppsamtal, inga strukturerade boksamtal, ingen djup bearbetning enligt Chambers (1993) 
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modell. Det tycker jag är oerhört tråkigt -  att inte en enda av de fyra respondenterna ens 

nämnt att de någon gång arbetat med boksamtal. Här gör jag en koppling till den del av 

resultatet där alla pedagogerna berättade att de såg högläsning som en avkoppling för 

eleverna, en mysig samvaro och att valet av bok mycket var utifrån elevernas önskemål. En 

annan slutsats jag själv drar är att det mer är språket och ordkunskapen; dvs. de språkliga 

fördelarna som högläsningen har, som respondenterna ser som de största vinningarna med 

läsningen. Respondenterna kopplar också ofta högläsningen till elevens individuella skrivning 

efter bokens slut. Den andra aspekten, att använda boken som bas för eleverna att sätta ord på 

sina tankar och upplevelser utifrån boken i grupp, för att på så sätt få nya infallsvinklar och 

nya egna tankar i diskussion, verkar inte vara något som pedagogerna prioriterar i sin 

undervisning. Vad jag själv har sett ute på VFU är att grupparbeten inte är särskilt vanliga i de 

lägsta klasserna överhuvudtaget. En av de fyra respondenterna berättade dock i intervjun att 

hon var väldigt noga med att ta upp frågor, oklara sammanhang mm. direkt när det dök upp i 

boken och att klassen då direkt diskuterade. Hon såg en fara med att vänta, då hon menade att 

barn i den här åldern vid bokens slut ofta glömt bort de oklarheter och kopplingar som dykt 

upp. Här bjuder pedagogen in klassen till diskussion, vilket ju är en del av boksamtalets 

grundstenar. En fara blir då enligt mig att bara en del elever vågar prata och kanske är det just 

de tysta barnen som pedagogen helst vill nå med sin intention av att föra in eleverna i 

böckernas värld? 

 

Metoddiskussion 
Jag valde utifrån mina intentioner med denna undersökning att använda mig av kvalitativa 

intervjuer. Detta tyckte jag fungerade på ett tillfredsställande sätt och jag tycker jag fått 

varierade svar från mina respondenter vad gäller mina forskningsfrågor. Vad gäller urvalet 

hade jag gärna sett fler pedagoger än fyra, och även någon manlig respondent! Då hade jag 

även fått med pedagoger från fler än två skolor. Tyvärr medgav varken tid eller tillgång till 

pedagoger detta den här gången. 

 

Vid intervjuerna valde jag att använda mig av öppna frågor, vilket fungerade bra. Eventuellt 

skulle jag ha förberett flera följdfrågor själv innan, för vid analysen av intervjuerna fann jag 

vid något tillfälle att det saknades information från en av respondenterna, som de övriga tagit 

upp. Här såg jag en svårighet – öppna frågor i förhållande till följdfrågor. Hur mycket ska jag 

som intervjuare styra in respondenterna på vissa områden?  
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Då jag var ensam med pedagogen vid intervjutillfällena använde jag mig av bandspelare. 

Detta fungerade bra och jag fann vid bearbetningen av materialet att mycket av vad 

respondenterna sade under intervjutillfället hade fallit mig ur minnet! Det tog en ansenlig tid 

att skriva rent intervjuerna, men genom det lades också grunden till resultatet. 

 

Genom hela arbetet har jag fört många diskussioner med kurskamrater, genom vilka nya 

tankar och idéer fötts vad gäller denna forskningsuppsats. På så sätt har jag fått syn på mina 

egna inre tankar och funderingar och har kunnat utveckla mitt arbete vidare. I denna min 

sociokulturella grundsyn på människan och dess lärande har diskussioner ett ofantligt värde. 

 

Sammanfattning av studien 
Den här studien har tagit upp några pedagogers syn på högläsning. Inledningsvis ställde jag 

frågan om pedagogerna hade några tankar om sitt syfte med högläsning eller om det bara var 

en utfyllnad av tid. Efter att ha genomfört min studie har jag funnit att pedagogerna har ett 

syfte med sin högläsning och ser det som väldigt positivt för barns språkutveckling. De ser 

högläsningsboken som en grund för språkutvecklande aktiviteter, såsom egen skrivning och 

bild. Här ses även bild som ett språk. Även ordkunskap tas upp som ett viktigt inslag i 

språkutvecklingen. Pedagogerna  har även en önskan att ta med barnen in i böckernas värld, 

att inspirera och ge tips. Högläsningsstunden ses av alla som väldigt positiv och just den 

avkopplande och rofyllda samvaron ses som ett behövligt inslag i klassens skolvardag. 

Pedagogerna låter till stor del eleverna vara med vid valet av högläsningsbok och 

bibliotekarien, liksom kolleger, är till stor hjälp. Ibland väljer lärarna  högläsningsbok utifrån 

ett speciellt tema,  t. ex. olika känslor och händelser. Traditionell skönlitteratur är det som 

pedagogerna läser mest, men även sagor och dikter tar upp en viss del av högläsningsstunden. 

 

Förslag på vidare forskning 
Denna studie har visat resultatet av några pedagogernas syfte med sin högläsning och hur de 

väljer bok. Jag skulle tycka det var intressant att forska vidare inom två områden. Dels att 

genom observationer få syn på den reella tid som pedagogen högläser i klassen och jämföra 

det med deras egna uppgifter om tidsrymden. Det andra forskningsområdet rör val av 

högläsningsbok. Hur stor del av böckerna är av utländska författare respektive av svenska och 

hur skiljer det sig mellan äldre och yngre litteratur? Här finns en möjlighet att under längre tid 
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be en grupp pedagoger att skriva ned exakt vad de högläser för klassen och sedan bearbeta 

och analysera det materialet. Kanske skulle det vara möjligt att sätta det i relation till åldern 

på lärarna och deras yrkesverksam tid? 

 

Några avslutningsord 

Ämnet högläsning har varit väldigt intressant att fördjupa sig i – både vad gäller litteraturen 

och de olika pedagogernas tankar och funderingar. Jag har genom denna studie fått en inblick 

i de fördelar som högläsningen för med sig och vilken resurs högläsningsboken är i det 

vardagliga skolarbetet. Denna kunskap kommer jag att ta med mig i min framtida 

lärarutövning. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Intervjufrågor om högläsning 

                                     ( avser skönlitteratur ) 

 

Jag kommer att använda mig av öppna frågor under intervjun. Förutom dessa 

formulerade frågor på detta formulär kommer jag att följa upp med följdfrågor 

till respondenterna om det behövs. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken utbildning har du? Ålder? 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Vad tänker du på när du väljer högläsningsbok? 

 

Hur ofta läser du för klassen? 

 

Hur lång tid läser du då? 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Vilket syfte har du med din högläsning? 

 

 

Varför tycker du det är viktigt med högläsning? 

 

 

Bearbetar du och eleverna boken på något sätt och i sådana fall – hur gör ni det? 

 

 

Om du skulle försöka rangordna de fördelar som högläsningen har – vilket är det 

absolut bästa som högläsningen för med sig enligt dig? 
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Bilaga 2 

 

 
 

 

Info till respondenten innan intervjun 

 

 
 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

 

 

Informationskrav 

Forskningsuppgiftens syfte: Att ta reda på vad några lärare har för tankar om 

högläsning, hur de väljer högläsningsbok och vilket syfte de har med att 

använda sig av högläsning i sin undervisning. 

 

Samtyckeskrav 

Läraren samtycker själv till medverkan och bestämmer själv tid och plats. 

Läraren godkänner bandspelare vid intervjun och har även informerats om hur 

lång tid intervjun tar och att hon kan avsluta intervjun när hon själv vill. 

 

Konfidentialitetskravet 

 

Skolan, lärarens namn mm. kommer inte att ha de rätta namnen i uppsatsen, utan 

får fingerade namn. Allt kommer att behandlas med sekretess och anonymitet. 

Insamlat material kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen annan än 

forskaren har tillgång till det. 

 

Nyttjandekravet 

Insamlat material kommer endast att användas av mig och i denna undersökning 



 35 

 


