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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka låg- och mellanstadielärares syn och arbetssätt kring 

högläsning samt vilken betydelse dessa tror att högläsning har på deras elever. För att kunna 

undersöka detta ämne har jag använt intervju som metod och utfört sammanlagt sex 

intervjuer, tre stycken med lärare på lågstadiet och tre stycken på mellanstadiet. Uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs sociokulturella utvecklingsteori och intervjuerna har 

vidare analyserats dels genom att koppla resultaten till denna utvecklingsteori och dels genom 

att koppla resultaten till den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen som jag bland 

annat återkopplar till i analysen av intervjuerna innehåller olika forskningsteman som handlar 

generellt om högläsning, betydelsen av att tidigt börja läsa för barnen, hur man som lärare 

eller förälder kan utveckla barnens läslust och språkutveckling och så vidare. Resultaten visar 

att de intervjuade lärarna är positivt inställda till högläsning och vilken påverkan denna har på 

sina elever. Resultaten visar även att samtliga lärare använder högläsning regelbundet i sin 

undervisning men i olika utsträckning, vissa lärare på ett varierande och kreativt medan vissa 

lärare inte alls anstränger sig vid arbete med högläsning. I studien framgår det också att ett 

flertal centrala innehåll och syftemål från kursplanen i svenska i Läroplanen för grundskolan 

(2011) kan uppnås genom arbete med högläsning. 

Nyckelord: Högläsning, språkutveckling, läslust, lässtrategier, intervju, klasslärare.  
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1 Inledning 
 

Under hela min studietid på lärarutbildningen har jag fått lära mig mycket kring begreppet 

läsning generellt samt om högläsning och hur man som lärare kan arbeta med detta 

tillsammans med elever på ett språkutvecklande sätt.                                                                          

Högläsning minns jag med goda minnen från min egen grundskoletid som något avkopplande 

och mysigt där läraren läste med inlevelse och skapade spänning genom berättelsen.                                                                  

Det är ingen tvekan om att högläsning påverkar barn positivt och jag tycker det är intressant 

att uppmärksamma hur verksamma lärare i svenska skolor tänker kring högläsning.                                                                            

Även i läroplanen för grundskolan 2011 finns det många centrala innehåll som bland annat 

syftar till högläsning.                                                                                                                                    

I och med detta valde jag att i mitt examensarbete skriva just om högläsning i skolan och själv 

lära mig mer kring detta ämne genom att skaffa egen empiri och genom tidigare forskning. 

Jag vill avslutningsvis tacka min handledare till mitt examensarbete Anna Nordlund som 

hjälpt och väglett mig under hela den långa skrivprocessen, och även rikta ett stort tack till 

alla lärarna som ställt upp på intervjuerna!     
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2 Bakgrund 

 

I Läroplanen för grundskolan (Lgr 11, s.223) i syftedelen för ämnet svenska står det att 

undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva och att eleverna i 

undervisningen ska möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar 

av världen. Vidare står det i syftedelen för ämnet svenska (Lgr 11, s. 223) att eleverna genom 

undervisningen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter 

och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.                                                                                                     

I de centrala innehållen för årskurs 1-3 (Lgr 11, s. 223) står det att eleverna ska få lära sig 

olika lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll. Vidare i de centrala innehållen för årskurs 1-3 (Lgr 11, s. 224) står det att 

eleverna ska förstå berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll samt hur en 

berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar. I de centrala innehållen för årskurs 1-3 (Lgr 11, s. 224) står det också att 

eleverna ska komma i kontakt med berättande texter för barn från olika tider och skilda delar 

av världen.    

I de centrala innehållen inom årskurs 4-6 (Lgr 11, s. 226) står det att eleverna ska känna till 

några skönlitterära betydelsefulla barn och ungdomsboksförfattare och deras verk.         

Vidare står det i de centrala innehållen för årskurs 4-6 (Lgr 11, s. 224) att eleverna ska lära sig 

lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 

budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. Det står även att eleverna ska 

lära sig strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Slutligen så står det i de centrala innehållen för årskurs 4-6 

(Lgr 11, s. 225) att följande ska behandlas, berättande texter och poetiska texter för barn och 

unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, 

lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.   

Det framgår alltså i läroplanen för grundskolan att läsning av olika slag är en betydelsefull 

aktivitet som bör vara obligatorisk i undervisningen. Det framgår även att lärarna bör 

presentera olika slags genrer för eleverna och lära dem att träna olika slags läs- och 

skrivstrategier, att anpassa läsandet till olika syften och sammanhang samt utveckla ett kritiskt 

förhållningsätt hos elever. 
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PIRLS-undersökningen är en internationell undersökning av elevers läsförmåga i årskurs 4 

och genomfördes senast år 2011 för tredje gången. Enligt PIRLS-undersökningen (2011, s. 

52) framgår det att eftersom läsning är en stor del av samtliga ämnen i skolan är en god 

läsförmåga betydelsefull för elevers kunskapsutveckling och lärande.  En god läsförmåga ger 

dessutom individer möjlighet till nöje genom läsningen samt personlig utveckling. En 

intressant aspekt som framgår i undersökningen och är värd att lyfta fram är att elever som har 

föräldrar som tycker om att läsa, också i större utsträckning tycker om det själva(Ibid.)                

Det har bevisats ha en positiv inverkan på elevernas läsförmåga om att elever kommit i 

kontakt med tidiga skriv- och läsaktiviteter innan de börjat skolan som exempelvis 

högläsning, samtal om sådant de läst, ordlekar och så vidare. Vidare konstateras det genom 

PIRLS-undersökningen att det är av stor vikt för elevernas läsförmåga att de får samtala om, 

tolka och reflektera kring olika slags texter, att få arbeta med olika lässtrategier och att de 

både får läsa högt och tyst(PIRLS, 2011, s. 26). Även i denna undersökning framgår det att 

arbete med högläsning kopplat till samtal, reflektion och lässtrategier är betydelsefullt för 

barn och elevers läsförmåga och läsutveckling.                                           

Reichenberg (2008, s. 36) som har arbetat som lärare i svenska i många år skriver i boken, 

Vägar till läsförståelse att barn som kommer till skolan med tusentalstimmars högläsning i 

bagaget får som positiv följd ett rikare ordförråd än de elever med endast eller knappt ett 

hundrataltimmars högläsning. Hon hävdar att barnen med ett större bagage högläsning 

troligen fortsätter att läsa mycket individuellt och att deras ordförråd ständigt växer. Ju större 

ordförråd barnen har desto lättare blir det för dem att förstå vad de läser. 

Reichenberg skriver: ”God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans 

ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare” 

(Reichenberg, 2008 s.11). 

Denna uppsats syftar till att ge kunskap om högläsningens betydelse för bland annat barns 

språkutveckling och läslust samt hur verksamma lärare själva ser på högläsningens betydelse 

och hur de använder sig av denna gynnsamma aktivitet.  
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3 Litteraturöversikt  

3.1  Tidigare forskning 

3.1.1 Högläsningens positiva påverkan  

 

Myrberg (2003, s.40) som i en rapport behandlar skolans insatser för att motverka skriv och 

lässvårigheter, menar att för barn som har växt upp i en miljö som inte är skriftspråkligt 

stimulerande är det ingen självklarhet att skiftspråket har en bestämd koppling till talspråket. 

Endast talet ger ingen antydan om att språket kan delas in i bland annat ord, meningar och 

stycken men det är just sådana insikter som är avgörande för såväl barnens läsinlärningsstart 

som läs och skrivutveckling på längre sikt.                                                                                          

För att kunna ge barn insikter om kopplingarna mellan talspråket och skriftspråket är 

högläsning ett effektivt redskap. Texten den vuxna läser för barnet ger barnet en bra 

uppfattning om skriftspråkets uppbyggnad redan långt innan det lär sig att läsa.                  

Högläsning har en mängd olika positiva effekter, bland annat, - utveckling av ordförrådet, 

utveckling av både den syntaktiska och fonologiska förmågan samt kunskap om 

berättelsestrukturer(Myrberg, 2003, s.39). I Myrbergs rapport framgår det att det är viktigt att 

pedagoger och lärare uppmuntrar föräldrar att läsa för sina barn eftersom de på sådant sätt 

låter sina barn möta nya ord och meningsuppbyggnad genom högläsningen. Högläsning är 

dessutom ett viktigt pedagogiskt verktyg för äldre barn och ungdomar, speciellt för dem med 

läs- eller språkproblem ( Myrberg, 2003, s. 40). Även Ingvar Lundberg (2011) nämner i en 

artikel flera av högläsningens positiva följder. Han menar att exempelvis de små barnen 

genom att lyssna på högläsning tidigt upptäcker skriftspråkets kraft, hur berättelsen tar dem 

från den nuvarande situationen och för dem till magiska världar med äventyr. Lundberg 

(2011) menar vidare att barnen lär sig att träna på att vara uppmärksamma och följa 

berättelsens röda tråd. En viktig aspekt som Lundberg (2011) tar upp och som är positivt för 

vuxna att känna till är att barnen som får ta del av högläsning får större möjlighet att utveckla 

ett mer långsiktigt samt varaktigt intresse för läsning än barn som inte får lyssna till 

högläsning.         

Det räcker däremot inte med att bara högläsa och stänga igen boken utan man måste 

tillsammans med barnen bearbeta texten (Myrberg, 2003, s.40). Detta kan man göra genom att 

samtidigt som man högläser ställa frågor vilket aktiverar eleverna. Genom frågorna läraren 

ställer till eleverna bör man försöka få igång ett samtal eller resonemang kring boken, som 
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samtliga elever delar erfarenheten av att ha hört (Ibid.). Lundberg (2011) nämner också detta 

angående att barnen delar samma erfarenhet och menar att eleverna genom högläsningen blir 

delaktiga i en kraftfull social inlärningsprocess där de vuxna ses som viktiga förebilder som 

åskådliggör läsandets glädje samt betydelse. Akademibokhandeln (2011). Varför är 

högläsning så bra? http://akademibokhandeln.se/artiklar/varfor-ar-hoglasning-sa-bra/ (2013-

03-15).  

I Myrbergs rapport konstateras det att för att lyckas hjälpa eleverna att få en välgrundad 

och långsiktig läs- och skrivutveckling, måste eleven dels få en bra start på läs- och 

skrivinlärningen och dels måste läraren ha som mål att lära sina elever ett ”metakognitivt 

förhållningssätt” som innebär att eleverna kan bilda meningsfulla strukturer av texten, kan 

avgöra vad som är viktigt respektive mindre viktigt i texten samt värdera sin egen förståelse 

av texten(Myrberg, 2003, s.38). Att utveckla ett ”metakognitivt förhållningssätt” hos elever 

kräver aktiv lärarhandledning. En viktig aspekt för lärare att tänka på är att inte sluta ge 

eleverna handledning i läsandet när de väl kan läsa flytande. Eleverna måste få fortsatt 

handledning i hur de bör angripa en text, hur de reflekterar över det lästa, hur de gör 

inferenser samt hur de skapar sig inre bilder när de läser. Dessa metakognitiva förhållningssätt 

måste utvecklas hos eleven (Ibid.)           

3.1.2 Skapa läslust 

 

Det finns olika aspekter för en lärare att tänka på för att lyckas skapa läslust och intresse för 

läsningen hos eleverna. Läraren kan lyckas med detta genom att bland annat besöka bibliotek 

tillsammans med eleverna och samtidigt ha en bra kontakt med en barnbibliotekarie. En annan 

ytterst viktig aspekt för att lyckas med detta är att läraren läser högt för eleverna så ofta som 

möjligt(Myrberg, 2003, s.38). Även Ingvar Lundberg tar i en artikel (2011) upp betydelsen 

gällande barnbibliotekarier. Han menar att det spelar stor roll vad man väljer för 

högläsningsbok och vad barnen själva väljer att läsa. Barnbibliotekarier kan hjälpa till med 

detta och ge barn, lärare och föräldrar goda läsråd. Den gyllene regeln för att välja böcker för 

barnen är att välja sådana som ligger strax över barnens utvecklingsnivå. Barnen måste få ta 

del av språkliga utmaningar och samtidigt kunna identifiera sig med berättelsen samt uppleva 

spänning och glädje. Lundberg menar alltså att val av högläsningsböcker och även böcker 

barnen läser på egen hand är en viktig aspekt för de vuxna att tänka på. Akademibokhandeln 

(2011). Varför är högläsning så bra?. http://akademibokhandeln.se/artiklar/varfor-ar-

hoglasning-sa-bra/ (2013-03-17).  
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Lindö (2005, s. 55) som bland annat är lärarutbildare och som i boken Den meningsfulla 

språkväven skriver om exempelvis textsamtalets möjligheter, menar att högläsning kräver 

mycket av både lyssnaren och högläsaren och därför måste den som högläser tänka på att vara 

förberedd innan denne sätter igång att läsa för barn eller elever. Läraren bör exempelvis 

förbereda sig genom att läsa texten flera gånger för att själv kunna gå i dialog med texten, ta 

till sig texten samt planera för vad denna vill samtala med sina elever om under eller efter 

högläsningen. När läraren förbereder sig genom att läsa texten högt för sig själv kan denna 

lära sig vart det passar att betona, pausa samt inflika exempelvis öppna frågor (Ibid.).                                                                               

Lindö (2005, s.56) betonar att lärarens egna förhållningssätt till läsning påverkar barnen och 

eleverna mer än vi kan tro. På grund av detta är det viktigt att läraren även väljer texter som 

denne själv tycker om så att barnen och eleverna kan uppleva lärarens engagemang vilket är 

betydelsefullt för deras läslust(Ibid.). Lindö (2005) menar vidare att läraren genom 

högläsningen likaså har möjlighet att inte bara bekräfta det barnen redan vet utan dessutom 

utmana deras föreställningar och erfarenheter(Ibid.). Lindö (2005) kopplar detta till 

pedagogen Vygotskijs synsätt att böcker som man högläser ska ligga i barnets närmaste 

utvecklingszon, alltså att de genom böckerna utmanas och lär sig något nytt. Ett exempel på 

varför man bör läsa böcker där eleverna utmanas är att många elever inte läser en mer 

avancerad bok förrän i tonåren och i vissa fall inte ens då. Därför är det viktigt att lärare och 

även föräldrar, läser och ger liv åt sådana böcker för ”den blivande” läsaren (Lindö, 2005, s. 

56). 

Lindö (2005, s.56-57) tar upp vissa aspekter inför klasshögläsning som läraren kan 

använda sig av vid läsning med yngre barn för att utveckla läslust och intresse hos elever.                             

Innan läraren börjar läsa boken är det betydelsefullt att denne försöker skapa nyfikenhet hos 

eleverna kring huvudpersonerna och handlingen i boken (Ibid.). Detta kan läraren göra genom 

att samtala med eleverna om omslagsbilden och ge dem möjlighet att gissa vad boken 

kommer handla om och även att läraren läser baksidestexten som ger många ledtrådar kring 

bokens handling (Ibid.).  

Lindö (2005 s. 57) menar även att det rekommenderas vid arbetet med högläsning att 

läraren har ett varierande arbetssätt som exempelvis, kortskrivande utifrån boken, boksamtal, 

diskussioner, tolkning av bilder och så vidare. Eleverna kan få en så kallad läslogg eller 

läsdagbok till högläsningen där de kan skriva kortare texter, där de exempelvis kan skriva vad 

de tror kommer hända framöver i berättelsen, att de får skriva om olika värdefrågor utifrån 

texten, att de får skriva om huvudpersonerna och deras handlingar, motiv eller känslor med 
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mera (Ibid.).  När läraren har läst klart boken bör eleverna uppmuntras att gå igenom sina så 

kallade läsloggar eller läsdagböcker för att undersöka om det de tidigare skrivit om 

huvudpersonerna, handlingar och så vidare fortfarande stämmer med deras nuvarande 

uppfattningar eller om de omvärderat något och låta dem skriva om detta (Lindö, 2005, s.57).                                  

Avslutningsvis menar Lindö (2005) att läraren kan ha ett avslutande samtal med eleverna för 

att synliggöra deras tankar och sådant de skrivit om (Ibid.).  

Lindö (2005, s. 115-120) skriver om olika så kallade boksamtal eller textsamtal som 

läraren kan använda sig av vid högläsningar, detta för att vidga elevernas horisonter.                                                                                                                                  

Lindö (2005, s. 119) menar att lärarens främsta uppgift med dessa bok- textsamtal bör vara att 

få lyssnaren att ta till sig nya erfarenheter samt att guida lyssnaren under nya upptäcktsresor i 

böckernas värld. Lindö (2005) menar att en viktig aspekt för läraren att tänka på inför valet av 

boken eller texten är att eleverna känner igen sig i berättelserna och kan koppla de till sina 

egna liv(Ibid.).  För att läraren ska lyckas skapa en god läsmiljö inför bok- textsamtal så måste 

denne välja rätt tid och plats samt skapa en känsla av trygghet samt tillit i klassen så att 

eleverna känner att det de säger respekteras (Ibid.). En av dessa modeller för bok eller 

textsamtal kallas för den sokratiska modellen och består av fyra stycken frågetyper vilka är, 

inledande frågor, faktafrågor, tolkningsfrågor och slutligen värderingsfrågor (Lindö, 2005, s. 

117-118). Faktafrågorna hjälper gruppen att sammanfatta det läraren eller klassen gemensamt 

har läst där svaren finns ”på raderna”. Till dessa frågor finns ofta bara ett svar. 

Tolkningsfrågorna finns ”mellan raderna” och till dessa frågor finns flera alternativa svar där 

ett exempel på en sådan fråga kan vara, - Fick ni veta något om hur personerna tänkte/kände? 

Nästa steg i modellen är att eleverna ska gå från grundlig förståelse för att kunna värdera 

texten. Värderingsfrågorna finns ”utöver raderna” eller bortom texten och handlar om att dra 

in sina egna idéer och värderingar i samtalet. Exempel på värderingsfrågor kan vara huruvida 

vi är överens med författaren eller huvudpersonerna eller har vi olikartade meningar och 

åsikter? (Ibid.). Lindö (2005) rekommenderar att den inledande frågan med vilken läraren 

startar upp bok- textsamtalet med gärna får vara en värderingsfråga som känslomässigt berör 

eleverna (Ibid.). Lindö (2005, s. 117) menar att den inledande frågan har stor betydelse för 

hela samtalet och att en bra inledande fråga för att starta upp samtalet med måste ha grund i 

lärarens äkta nyfikenhet alltså en fråga som läraren själv är nyfiken på att få besvarad. 

Inledningsfrågan har som syfte att öppna texten och samtalet och ifall läraren tror sig veta 

svaret på förhand finns det en risk för att läraren använder sig av lotsning genom ledande 

frågor för att få eleverna dit denne vill (Ibid.).                             
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3.1.3 Lässtrategier  

 

Caroline Liberg och Åsa af Geijerstam har tillsammans skrivit en rapport som bland annat 

åskådliggör likheter och skillnader mellan PIRLS-undersökningen och Lgr11 och undersöker 

ifall det prov eleverna genomgår i PIRLS-undersökningen är i överensstämmelse med det 

eleverna förväntas kunna utifrån Lgr11.                                                                                                                            

I rapporten framgår det att läsning är ett väldigt brett begrepp som innehåller olika aspekter 

av skriftspråkliga förmågor. Dessa fyra aspekter av begreppet läsande är följande, 

avkodning(läsa korrekt), läsförståelse, att kunna använda sig och vara intresserad av 

innehållet i en text på olika sätt beroende på sammanhanget och syftet med läsandet, samt att 

kunna ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot texter ( Liberg & Geijerstam, 2013, s. 12).                     

Jag har valt att fördjupa mig i aspekterna läsförståelse, att ha ett kritiskt förhållningssätt samt 

läsandets syfte och sammanhang eftersom dessa är mest relevanta för min studie.                         

Liberg & Geijerstam (2013, s. 12) betonar däremot att de tre förstnämnda aspekterna alltid 

ingår i läsande vilket är värt att lyfta fram. Att ha ett kritiskt förhållningssätt till en text är 

alltså ingen nödvändighet vid läsning (Ibid.).                                                                                         

Enligt Liberg & Geijerstam (2013, s. 14) innebär begreppet läsförståelse att kunna skapa 

förståelse samt mening med en text. Liberg & Geijerstam menar att en god läsare bör lyckas 

utgå från och bygga vidare på de kunskaper och erfarenheter som personen har från tidigare 

sammanhang och andra texter. Liberg & Geijerstam (2013) talar om att skapa mening för en 

text som att en läsare rör sig i en text på olika sätt samt att läsaren visar upp sin textrörlighet 

genom dennes sätt att tala om innehållet i texten. Exempel på sätt som läsaren rör sig i texten 

är att bygga förförståelse för en texts innehåll och ingående begrepp och termer (Ibid.).                   

Man kan även läsa och förstå med nära anknytning till en text som Liberg & Geijerstam 

(2013) kallar för centripetalläsa. Exempel på detta är, att kunna ställa frågor till en text, finna 

enskilda detaljer i en text, sammanfatta innehåll, identifiera huvudinnehåll, göra kopplingar 

mellan olika textdelar samt att dra enklare slutsatser som tydligt framgår i en text (Ibid.). 

Vidare kan en läsare läsa och förstå med utgångspunkt i en text som Liberg & Geijerstam 

(2013) kallar för centrifugalläsa. Exempel på detta är, att dra slutsatser och generalisera, att 

jämföra olika textinnehåll eller perspektiv och värdera, att tolka bildspråk och abstrakta 

budskap, att göra förutsägelser om vad som ska hända, att knyta an till egna erfarenheter och 

förkunskaper, att associera till andra texter och andra upplevelser samt att förklara och 

motivera sin förståelse av det som lästs (Liberg & Geijerstam, 2013, s. 15).                      
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Huvudsyftet med exempelvis PIRLS-undersökningen vilken jag beskriver i mitt 

bakgrundskapitel, är att undersöka olika former av läsförståelse hos elever i årskurs 4, i likhet 

med lässtrategierna jag här beskriver. PIRLS-undersökningen behandlar både frågor nära till 

texten och frågor där texten är utgångspunkten. Eleverna som går i årskurs 4 ska kunna 

hantera båda dessa lässätt.                                                                                                                                                                     

Det breda begreppet läsning inbegriper även aspekten läsandets syfte och sammanhang, 

som jag nu kommer fördjupa mig i, vilken är en av de tre aspekterna som alltid ingår i 

läsning. Enligt Liberg & Geijerstam (2013, s. 15) innebär detta att kunna använda sig av 

innehållet i en text på olika sätt genom att bland annat samtala om konsekvenser av det man 

läser, hur det påverkar en och hur olika syften med läsning kan leda till olika sätt att förstå en 

text. Dels innebär detta att kunna använda den förståelse och kunskap som läsaren skapat 

genom läsandet i nya och inte alltid likadana situationer(Liberg & Geijerstam, 2013, s. 15). 

Denna aspekt av läsandet inbegriper också en förståelse av att texter ser olika ut beroende på 

vilket syfte de ska fylla och i vilket sammanhang de ska användas.  

Den sista aspekten jag kommer fördjupa mig i är att ha ett kritiskt förhållningssätt som är 

en av de fyra skriftspråkliga förmågor som finns inom det breda begreppet läsning (Liberg & 

Geijerstam, 2012, s. 14). Denna aspekt innebär alltså att kunna granska texter kritiskt.                

Det kritiska förhållningssättet kan bland annat gälla textens form, innehåll, funktion och 

sammanhanget texten ingår i (Ibid., s. 18). Läsaren kan då distansera sig från texten och inta 

ett så kallat metaperspektiv. I detta metaperspektiv granskas exempelvis formerna för att 

uttrycka sig och ifall de är lyckade eller relevanta för att få fram ett visst innehåll och för att 

fylla ett visst syfte. Läsaren kan även analysera och undersöka vilka normer, värderingar och 

ideologier som texterna bygger på (Ibid.).                                                                                                                    

Liberg & Geijerstam (2012, s. 18) lyfter i sin rapport fram att dessa fyra aspekter, alltså, 

avkodning, läsförståelse, läsandets syfte och sammanhang samt ett kritiskt förhållningssätt 

alla finns med i Lgr11 i ämnet svenska samt svenska som andraspråk för alla årskurser.             

Det kritiska förhållningssättet nämns däremot inte i någon större omfattning inom årskurserna 

1-6 och dessutom kan en läsare klara sig utan denna aspekt vilket jag tidigare nämnde (Ibid. s. 

20). Aspekten avkodning alltså att ”läsa av” en text nämns endast i de centrala innehållen för 

årskurs 1-3(Ibid.). Jag har i bakgrundkapitlet lyft fram centrala innehåll från läroplanen för 

årskurserna 1-6  där aspekterna jag fördjupat mig i lyfts fram.          
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3.2 Teoretiska utgångspunkter 

 

Den teoretiska utgångspunkt jag i min uppsats valt at utgå ifrån är Vygotskijs sociokulturella 

utvecklingsteori. Vygotskij var en rysk pedagog, psykolog och forskare, och hans uppfattning 

om människans utveckling som en del av en sociohistorisk process innebär, - att det inte är 

individen i sig som fokuseras, utan individen i en historisk samt kulturell kontext (Bråten & 

Thurmann-Moe, 1998, s. 104). Vygotskij ansåg att barnet redan från födseln bör ses som en 

social och kollektiv individ, och att det är barnets samspel med omgivningen som en del av en 

kulturell gemenskap som bildar grunden för individens utveckling (Bråten & Thurmann-Moe, 

1998, s. 104)       

Vygotskij skiljer mellan biologiskt betingad utveckling samt kulturellt betingad utveckling. 

Den kulturellt betingade utvecklingen menar han kan kopplas till så kallade högre mentala 

processer. Dessa högre mentala processer bör inte uppfattas oberoende av miljön eller 

samhället barnet lever i utan istället som en del av dess sociokulturella utveckling. Högre 

mentala processer kan bland annat vara problemlösningsstrategier som barnet utför i 

samarbete med andra. I detta samspel är språket ett viktigt element. Samspel i 

problemlösningssituationer betyder inte bara att barnet får hjälp utan det viktigaste är att 

barnet lär sig genom samspelet. Genom barnets samarbete och samspel med andra vuxna eller 

barn styrs barnet mot högre nivåer i sin utveckling. Vygotskij menade alltså att barnet i 

samarbete med vuxna eller andra barn kan prestera mer än vad det enskilda barnet kan på 

egen hand (Bråten & Thurman-Moe, 1998, s. 104-105).    

Jag kommer inte att redogöra för Vygotskijs utvecklingsteori med alla dess begrepp 

eftersom bara vissa delar av teorin är relevanta för min studie och analys.                                                                                                     

I detta sociokulturella perspektiv menas att människans kunskaper och färdigheter som utgör 

samhälleliga erfarenheter inte kommer inifrån individen utan har utvecklats i samhället (Säljö, 

2005, s. 22).  Vygotskij (1999) menar att inlärningen sker i en social process, vilket orsakar 

att barnet blir delaktigt i den gemensamma kulturen vilket kan uttryckas som att kulturen är 

social.  Dialogen mellan barnen och de vuxna speglar barnens möte med den vuxnes 

erfarenheter och tänkande genom att den vuxnes språk och ordbetydelser inte är identiska med 

barnets (Vygotskij, 1999, s. 15-16). I och med detta utmanas barnens närmaste 

utvecklingszon. Låt mig beskriva detta begrepp som på många sätt är nyckelbegreppet i 

Vygotskijs teori och som handlar både om utveckling och undervisning (Bråten & Thurmann-

Moe, 1998, s. 104). Genom samarbete mellan exempelvis elever och lärare, kan eleverna nå 
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en högre intellektuell nivå alltså förflytta sig från det som de kan till det som de inte kan. 

Detta utgör innehållet i begreppet den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1999, s.332-

333). Detta kräver däremot imitation och är den huvudsakliga aspekt genom vilken inlärning 

påverkar utvecklingen. Vygotskij (1999, s.333) menar att språkinlärning och inlärning 

överhuvudtaget till största del bygger på imitation och att endast inlärning är möjlig när det 

finns möjlighet att imitera. Det grundläggande för elevernas inlärning är just att de lär sig 

något nytt i samarbete med läraren och dennes vägledning. Vygotskij (1999, s. 333) menar 

vidare att det som eleven idag exempelvis klarar att göra i samarbete med läraren, kommer 

eleven imorgon att kunna klara av själv.                                                                                  

Vygotskij (1999, s. 333) beskriver inlärningen och utvecklingen i skolan i relation till den 

närmaste utvecklingszonen och den aktuella utvecklingsnivån. Däremot måste man tänka på 

att man bara kan lära eleverna sådant som de har förmågan att lära sig. Detta innebär att 

inlärningen bör orienteras mot sådant som de redan har bekantat sig med i tidigare 

utvecklingszoner som kallas för den lägsta utvecklingströskeln (Vygotskij, 1999, s. 333). Som 

lärare måste man vara medveten om vilka som är barnens lägsta trösklar för inlärningen och 

även fastställa deras högsta trösklar för inlärningen, alltså dit vi vill att de ska nå. Det är 

mellan dessa två trösklar som inlärningen blir givande och som kallas för den närmaste 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1999, s.334).  

Bråten & Thurmann-Moe (1998, s. 105) skriver också om den närmaste utvecklingszonen 

och förklarar detta som att barnets kompetens bör ses ur två synvinklar. Å ena sidan i relation 

till något som redan ägt rum alltså den aktuella utvecklingsnivån. Men i relation till den 

aktuella utvecklingsnivån ska man vidare i barnets utveckling till den så kallade potentiella 

utvecklingsnivån. Vygotskij menade att den potentiella nivån representerar en nivå som är 

inom räckhåll för barnet och som det i samspel med vuxna eller andra barn kan nå (Bråten & 

Thurmann-Moe, 1998, s. 105).   

Som jag tidigare nämnde var språket för Vygotskij ett socialt redskap för människans 

kommunikation. Begrepp som refererar till gemensamma egenskaper hos objekt, fenomen och 

händelser är de betydelsebärande redskapen i vårt språk (Ozerk, 1998, s. 83).                      

Dessa begrepp måste läras in och begreppsinlärning gör vidare inlärning möjlig och 

begreppen binder samman olika erfarenheter (Ibid. s, 84).                                                                                                          

Vygotskij ansåg att barnets sociokulturella erfarenheter och upplevelser spelar en stor roll för 

barnets språkliga utveckling. Vygotskij menade även att begreppsutvecklingen är av 



16 

 

avgörande betydelse för barnets språkutveckling. Begreppsutveckling menade han är en aktiv 

process som sker genom kommunikation, förståelse och problemlösning och utvecklas när 

barnen aktivt jobbar med att hitta lösningar på problem (Ibid.).   
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4 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett antal lärare som arbetar i skolåren 2-5, ser 

på högläsningens relevans för barnens läslust, språkutveckling, kunskapsutveckling och 

framförallt läs och skrivutveckling, samt hur läraren själv använder sig av högläsning i sin 

undervisning.                                                 

4.1 Frågeställningar 

 

 Vilken betydelse anser de intervjuade lärarna att högläsning har för elevernas läslust? 

 

 Vilken betydelse anser de intervjuade lärarna att högläsning har för elevernas 

språkutveckling? 

 

 Vad säger de intervjuade lärarna angående sina arbetssätt i undervisningen med 

högläsning och vilket syfte har lärarna med dessa arbetssätt?  

 

 Hur resonerar de intervjuade lärarna när de väljer böckerna som de högläser? 
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5 Metod 

5.1 Metod för datainsamling 

 

Metoden jag använde mig av i min studie är en samtalsintervju av respondentkaraktär.                  

Detta innebär att man vill komma åt människors uppfattningar eller föreställningar om olika 

företeelser (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s. 291).                                                                              

En ytterligare viktig aspekt när det handlar om respondentintervjuer är att det inte är de 

intervjuade som personer som är intressanta utan deras tankekategorier som de blottlägger 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2007, s.295). Jag valde denna huvudtyp av 

intervju eftersom det just är lärarnas åsikter och uppfattningar som jag vill komma åt, vilket 

framgår i mitt syfte och frågeställningar.  

Intervjuerna kan vara strukturerade på olika sätt. Jag valde att använda mig av en så kallad 

halvstrukturerad intervju som konstrueras utifrån ens frågeställningar. Detta betyder att man i 

intervjuguiden skapar olika huvudteman samt underteman som hör till de olika huvudtemana 

för att ge intervjun struktur. Fördelar med denna struktur är att den ger intryck av ett 

”naturligt” samtal och även är anpassningsbar då man kan byta ut frågor under intervjuns 

gång.  

5.2 Urval 

 

Ett möjligt problem man måste se upp med när man genomför samtalsintervjuer av 

respondentkaraktär, är att vara försiktig med sina egna fördomar om hur den intervjuade 

”borde” svara på frågorna samt se upp med för tunna svar vilket kommer ge ett tunt underlag 

till analysen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012, s.259). Denna aspekt är jag 

väl medveten om. För att undvika att få tunna svar i mina intervjuer har jag beaktat det som 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud (2012, s.264) skriver om angående 

intervjuguiden. De menar att ens frågor måste vara relativt lätta att förstå för den intervjuade, 

utan att man använder sig av svåra vetenskapliga begrepp. En annan aspekt är att man har 

korta intervjufrågor för att lyckas få långa intervjusvar.                                                                                                            

Esaiasson m.fl., (2012, s. 264) menar vidare att det finns ett krav på den som genomför 

respodentintervjuer, detta är att fortsätta göra intervjuer tills det inte framkommer några 

ytterligare relevanta aspekter av det forskningsobjekt som är det centrala i studien.   
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Jag valde även att enbart intervjua främlingar i min studie, pga. att lyckas upprätthålla en 

vetenskaplig distans eftersom att känna den intervjuade kan leda till att man tar mycket för 

givet som kan betyda att man inte frågar detaljerade frågor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängnerud, 2007, s. 292). 

5.3 Genomförande och material 

 

Inför intervjuerna valde jag att följa Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängeruds (2012, s. 

267) rekommendation att ta kontakt med de personerna man vill intervjua, genom antingen 

brev eller mejl där syftet med intervjun framkommer.  

 Alla intervjuerna genomfördes på olika grundskolor i en storstad i Sverige där lärarna var 

verksamma. Intervjuerna genomfördes i klasslärarnas hemklassrum och samtliga intervjuer 

tog mellan 25-35 minuter. Samtliga intervjuer spelades in på ett inspelningsprogram på min 

mobiltelefon för att sedan bearbetas och analyseras. Jag använde utöver inspelningen även 

penna och papper för att anteckna och stryka över frågorna jag fått ett svar på.                      

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud (2012, s. 268) påpekar att det särskilt för 

nybörjare är viktigt att föra anteckningar bland annat för att inte råka gå för fort fram i 

intervjun. Det är även ett hjälpmedel för att se upptagen ut så att tystnader inte ska kännas 

besvärande. Esaiasson m.fl., (2012, s. 28) menar vidare att platsen där intervjun sker är en 

viktig aspekt att beakta eftersom detta kan påverka vilken information man får.                        

Platsen bör dels vara lugn för att de som deltar i intervjusituationen inte ska bli störda och dels 

bör man befinna sig på en plats där den intervjuade känner sig så bekväm som möjligt.             

Detta tog jag hänsyn till när jag och deltagarna bestämde plats för intervjuerna.                             

Esaiasson m.fl., (2012, s. 28) tar även upp aspekten angående ens uppträdande vid intervjun 

som något viktigt. För att lyckas skapa ett förtroende till den man intervjuar bör man tänka på 

exempelvis sitt beteende och även sitt klädval. Även denna synpunkt har jag tagit hänsyn till 

inför alla mina intervjuer.                                                                                                                   

5.4 Databearbetning och analysmetod 

 

Min insamlade data, som angivet spelades in på mobiltelefon, bearbetade jag sedan hemma 

genom att flera gånger lyssna på inspelningen och transkribera datan. Transkriberingen gick 

till på sådant sätt att jag gjorde ett sammanfattande referat av det lärarna berättade. I 

transkriberingsprocessen valde jag även att inte ta med kommentarer från intervjuerna vilka 
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jag ansåg vara oväsentliga för mina frågeställningar med min studie. Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud (2012, s. 270) kallar att sammanfatta materialet för det första steget i 

analysprocessen. Vidare i bearbetningen inom analyskapitlet, kommer jag välja att dela in 

analyskapitlet utifrån mina frågeställningar för att därefter behandla dessa.  

5.5 Reflektion över metoden 

 

När man kommit till stadiet då man ska transkribera och sammanfatta sitt material handlar 

detta ständigt om att göra tolkningar av uttalanden vilket innebär att man då måste akta sig för 

att göra övertolkningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 271).                                                                          

Enligt Esaiasson m.fl., (2012, s. 271) är det ett bra sätt att transkribera och sammanfatta 

intervjuerna på så kallad manifest nivå för att undvika övertolkningar, vilket innebär att 

forskaren tar fram den centrala berättelsen genom att organisera intervjun efter tidsliga och 

rumsliga principer utifrån den information som finns i intervjumaterialet (Ibid.).                               

Detta manifesta tillvägagångssätt har jag använt mig av vid alla transkriberingar och 

sammanfattningar vilket har fungerat på ett givande sätt då jag kunnat ge intervjuerna en 

tydlig struktur och fått fram det relevanta från intervjuerna. 

Esaiasson m.fl., (2012, s. 267) betonar möjligheten för den som utför intervjuerna att göra 

olika påstötningar. En av dessa påstötningar som jag mötte, var att flera av de lärare jag via 

mejl tillfrågade om att ställa upp på en intervju tackade nej på grund av tidsbrist bland annat. 

Esaiasson m.fl., (2012, s. 267) menar att man på förhand kan upprätta reservlistor ifall någon 

tillfrågad skulle tacka nej, vilket jag inte hade gjort. Denna påstötning resulterade i att det tog 

tid tills jag hittade en sista informant men det löste sig till sist.                     

5.6 Etiska aspekter 

 

I denna studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som blev godkända av humanistisk- samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet i mars 1990 (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990).   

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen som man måste följa vilka är följande: 

1. Informationskravet 

2. Samtyckekravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 
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Informationskravet innebär att forskaren måste informera uppgiftslämnare eller deltagare 

om vad de själva förväntas göra i projektet samt berätta för dem om sina villkor.                            

Dessa villkor innebär att deltagarna i projektet bör informeras om att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Detta krav har jag tagit hänsyn till genom att på 

förhand, innan intervjuerna genomfördes informera intervjudeltagarna om vad syftet med min 

studie är, samt att de, kunde avbryta sitt deltagande när de vill. Intervjudeltagarna fick vid 

samma tidpunkt den projektansvariges namn samt institutionsanknytning för att lättare få 

kontakt med denne. Samtyckeskravet innebär att forskaren inhämtar deltagarnas samtycke 

angående medverkan i projektet. I och med att jag gav deltagarna förhandsinformationen som 

beskrivs ovan och deltagarna bland annat informerades om att deltagandet är frivilligt så fick 

jag på detta sätt deras samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om samtliga 

deltagarna i projektet som exempelvis namn och arbetsplats ska behandlas konfidentiellt, på 

grund av detta kommer dessa uppgifter vara fingerade i min studie. Det sista allmänna 

huvudkravet som tas upp är Nyttjandekravet vilket innebär uppgifterna som forskaren 

insamlar av deltagarna endast får användas i ens forskningssyfte. Detta krav har också följts i 

min studie.    

5.7 Normativitet 

 

Esaiasson m.fl., (2012, s. 267) talar om att det vid intervjusituationen finns en risk för så 

kallade intervjuareeffekter alltså att svaren på intervjufrågorna kan bli olika beroende av vem 

som ställer dem. Författarna tar upp exemplet att en medelålders professor kanske får mer 

korrekta svar än en yngre student om intervjuerna genomförs med ungdomar och handlar om 

deras alkoholvanor. Författarna betonar vidare att på samma gång inte överdriva risken med 

intervjuareffekter utan att det viktigaste är att man reflekterar kring situationen och ärligt 

redovisar om man misstänker att det finns resultat som beror på intervjupåverkan (Ibid.).           

Denna intervjuareffekt har jag inte känt av och tror inte att jag under någon av mina intervjuer 

fått korrigerade svar av intervjuinformanterna.                                                                                  
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6 Resultat 

6.1 Intervjuer 

 

I detta kapitel kommer jag redovisa den data jag samlat in under intervjuerna. Jag kommer 

referera intervjuerna på ett beskrivande sätt. I nästa kapitel kommer jag att analysera dessa 

intervjureferat. I detta kapitel redovisar jag intervjuerna en och en i den turordning som dessa 

genomfördes. Allas namn är fingerade i studien.   

6.1.1 Intervju med en klasslärare i årskurs 3 

 

Denna lärare jag intervjuade har varit klasslärare sedan 2002 och tog då sin lärarexamen. 

Innan dess jobbade läraren som förskolelärare sedan 1993. Jag kommer kalla denna lärare för 

Sara. För tillfället jobbar Sara som klasslärare i en årskurs 3 med 23 stycken elever.  

När Sara generellt får prata om begreppet språkutveckling och om hur hon som lärare kan 

utveckla denna hos sina elever nämner hon inte högläsningen som metod. Sara talar då istället 

om olika modeller som skolan hon arbetar på använder sig av, exempelvis i förskolan.     

Denna modell heter Bornholms-modellen som innebär att barnen får lära sig läsa genom ljud 

vilket hon flera gånger påpekar att hon är positivt inställd till. Sara menar vidare att modeller 

inte är något hon föredrar utan att man som lärare istället ständigt bör arbeta med språket 

tillsammans med eleverna. Det viktigaste är att veta vart eleverna befinner sig på vilken 

kunskapsnivå och därifrån jobba vidare med deras språkutveckling. Detta visar hon exempel 

på senare när vi i intervjun kommer in på aspekten angående barnens läslust. Hon menar att 

när hon har högläsning med barnen så måste denna bok vara på deras nivå. Annars blir de 

okoncentrerade vilket märks tydligt.  Högläsningsboken måste relatera till barnens 

erfarenheter och fånga deras uppmärksamhet och intresse, därför får inte boken vara för lätt 

eller svår.  Läraren betonar vid flera tillfällen under intervjun att hon anser att högläsning är 

väldigt viktigt för barnens språkutveckling.                                                   

Sara berättar även om att man tidigt bör börja besöka bibliotek med eleverna samt ha 

mycket böcker i klassrummet för att lyckas utveckla deras läslust. Läraren menar att man 

måste hjälpa eleverna att även vid egen läsning hitta en bok som passar deras språknivå och 

som de själva finner intressanta. Annars är det lätt hänt att de väljer för svåra eller för lätta 

böcker som har en negativ inverkan på deras läslust och språkutveckling.  
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Saras mål är att ha högläsning för barnen varje dag men att det oftast inte finns tid för det. 

Cirka 3 gånger i veckan brukar Sara i alla fall läsa ungefär 15-30 minuter per gång. Läraren 

berättar att hon inte brukar förbereda sig inför högläsningen genom att exempelvis i förväg 

läsa boken eller vissa kapitel. Istället väljer hon att läsa texten på baksidan av boken samt att 

ögna igenom den. Vid enstaka tillfällen brukar Sara däremot välja att ha boksamtal med 

eleverna då de tillsammans brukar samtala kring ett kapitel i boken. Endast inför dessa 

boksamtal brukar Sara förbereda sig genom att läsa hela boken eller enstaka kapitel i förväg. 

Läraren menar att genom att barnen ser att man som lärare tycker om att läsa ofta både högt 

och enskilt visar man barnen att det är en lustfylld aktivitet.                                       

Hon påpekar vidare att man vid högläsning måste variera genrerna på böckerna för att få 

med alla elevernas intresse. Just nu läser läraren boken Syster Varg (Anette Skåhlberg. 2010) 

för eleverna som hon menar att barnen gillar mycket. Lärarens syfte med högläsning varierar 

mycket beroende på situationen. Ibland är lärarens syfte med högläsningen endast att eleverna 

ska få slappna av, känna spänningen och lyssna på litteraturen, då de samtidigt får träna på sin 

koncentration samt utveckla sin egen läslust. Vid andra tillfällen redogör Sara för svåra ord 

och uttryck och stannar ibland upp i läsningen för att ställa frågor som hon även ställer vid 

boksamtalen som exempelvis, Vad tror ni händer sen? Hur tror ni huvudpersonerna kände 

sig? Varför handlade huvudpersonerna på det viset? Hur hade ni själva reagerat? och så 

vidare. Sara berättar att hon brukar läsa högt för barnen i olika ämnen t.ex. religion då hon 

ställer frågor till texten som bland annat, Vad var det för fakta som togs upp, kommer ni ihåg 

vad jag läste? Läraren menar alltså att man kan ha mycket nytta av högläsning i olika ämnen 

som man kan utveckla på olika sätt .                                                                                                                            

Varje vecka högläser Sara barnens kommande läsläxa en gång för dem för att de ska förstå 

den bättre. Sedan får alla barnen olika roller utifrån läsläxan som de ska träna på hemma som 

bland annat sammanfattare, illustratör, karaktärsbeskrivare och ordletare. Sedan redovisar 

eleverna sina roller i smågrupper. Sara menar att detta stärker barnens språkutveckling där de 

får träna på att bland annat lyssna, att återberätta och att beskriva berättelser. De får lära sig 

olika lässtrategier vilket gör dem till bättre läsare som i sin tur gör att deras intresse för 

läsande ökar. Sara berättar även att hon anser att högläsningen hon har med barnen har 

betydelse för deras läslust eftersom de ser fram emot både högläsningsstunderna, 

biblioteksbesöken då de får låna ett antal böcker, och till den enskilda läsningen.                                                      
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Läraren fortsätter med att berätta att hon märker att nästan alla elever i klassen uppskattar 

högläsningen eftersom de får vila och samtidigt lyssna och känna spänningen. Sara menar att 

när barnen får lyssna på högläsning är det väldigt gynnande för deras läsförståelse. Hon menar 

att i och med att man får lyssna på någon annan får man ett annat sammanhang än om man 

skulle läsa tyst själv. Därför brukar Sara rekommendera sina elever att ibland läsa högt för sig 

själva, för då kan man märka saker som exempelvis om man hoppar över ett ord eller ifall de 

inte skulle förstå det de läser. Sara menar att detta oftast hjälper eleverna att förstå en text ifall 

de läser den högt för sig, eller ifall någon annan läser högt för dem.                           

En sista aspekt Sara tar upp innan vi avslutar intervjun är att barnen även kan använda sig 

utav högläsning tillsammans, exempelvis två och två. Detta kallar Sara för parläsning. Detta 

innebär att barnen ska ha varsin bok och läsa 3 rader i taget. Medan den ena läser ska den 

andra följa med i texten för att kunna fortsätta där den andra slutade. Detta förutsätter att båda 

eleverna är koncentrerade för att förstå berättelsen de läser vilket tränar bland annat 

koncentrationen och de lär sig av varandra hur exempelvis ord uttalas. I parläsning bör 

eleverna även vara på samma kunskapsnivå för att det inte ska finnas risk för att känna sig 

exempelvis dålig. Sara är mycket positiv till högläsning och dess relevans för både barnens 

språkutveckling samt läslust, och använder sig av det ofta och på varierande sätt som har 

framgått i denna beskrivning.   

6.1.2 Intervju med en klasslärare i årskurs 4 

 

Denna lärare jag intervjuat har arbetat som lärare i 20 år. Idag är hon klasslärare tillsammans 

med en annan lärare för en årskurs 4. Det är 34 elever i klassen. Jag kommer kalla denna 

lärare för Malou.  

Malou anser att man kan utveckla elevers språkutveckling på många olika sätt eftersom det 

finns många bitar i barns språkutveckling som bl.a. skivning, läsning och samtalet. Malou 

menar att det först och främst är viktig är att man utgår från elevernas erfarenhetsvärld alltså 

där de befinner sig mentalt samt att man som lärare bör göra undervisningen 

intresseväckande. Malou berättar om att skolan hon arbetar på har en språkprofil som sträcker 

sig från förskoleklassen till årskurs 5. Detta innebär att varje årskurs har en profil som lärarna 

arbetar tillsammans med barnen med. I årskurs 4 som läraren är verksam i har de en 

berättarprofil. Då brukar de ha en så kallad berättartimme vid vissa tillfällen då eleverna får 

träna på att återberätta mycket samt att redovisa och presentera saker inför klassen. När 
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eleverna klarat dessa moment får de ett berättardiplom. Ett annat exempel som läraren tar upp 

är ett läromedel de använder sig av, som hon menar är språkutvecklande för barnen. Detta 

läromedel heter ZickZack och behandlar genreskrivning. Läromedlet är väldigt styrt bestående 

av modellinlärning med olika slags genrer och vad var och en av dessa innehåller för 

byggstenar.  

Malou berättar att de på skolan skapar aktiviteter som är gynnande för barnens läslust och 

att skolan har bjudit en känd författare som heter Douglas Fowley som högläser lite från en av 

sina populära böcker samt berättar om sina böcker och läsning i allmänhet för att utveckla 

barnens läslust. Innan författaren kommer på besök har läraren redan högläst en av hans 

böcker. Skolan arrangerar även en gång om året en populär dag bland eleverna som kallas för 

Bokens dag. Skolan bjuder eleverna då på en boktårta och eleverna får fortsättningen av 

boken som den besökande författaren skrivit.  

Malou säger att hon högläser cirka 1-2 gånger i veckan för eleverna högst 20 minuter per 

gång. Läraren menar att hon har läst väldigt många böcker för elever under åren hon arbetat 

och ifall hon tyckte om boken eller tycker den är passande för elevgruppen läser hon om dessa 

böcker för de nuvarande eleverna hon har. Annars brukar Malou fråga sina kollegor om tips 

angående olika högläsningsböcker och hon menar då att hon inte brukar läsa den i förväg. 

Endast vid enstaka fall brukar läraren i förväg läsa exempelvis kapitlet i förväg för att planera 

olika muntliga eller skriftliga uppgifter.  För henne själv handlar högläsning om att försöka få 

alla barnen intresserade och sugna på att själva läsa. Det kan också handla om att hon vill att 

barnen ska få en avslappande stund där de slipper prestera och bara få möjlighet att lyssna till 

språket. Läraren berättar vidare att klassen ibland brukar jobba med en skönlitterär 

högläsningsbok som ett arbetsområde. Detta brukar gå till så att läraren och barnen får turas 

om med att läsa eller så delas barnen in i läsgrupper där de får läsa för varandra. Inom 

arbetsområdet får eleverna skrivuppgifter kopplade till högläsningsboken där uppsåtet dels 

kan vara att de ska få träna på att uttrycka tankar och åsikter skiftligt, och dels att de får 

grammatikövningar till. Till dessa arbetsområden kan eleverna även få diskussionsövningar 

kopplat till högläsningsboken som de diskuterar i grupper eller i helklass.                                                                                                               

Läraren anser att högläsningen uppskattas i klassen av de flesta elever som tycker det är 

spännande och mysigt medan andra elever inte är intresserade av att få lyssna på högläsning. 

Detta menar hon kan bero på att vissa elever har svårt med att koncentrera sig och sitta still 

och ta till sig det lästa. En annan aspekt som förklarar att vissa elever inte gillar högläsningen 
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kan bero på att de inte kan relatera till den lästa genren. Däremot menar Malou att när klassen 

jobbar med högläsning som ett arbetsområde med uppgifter till så brukar hon få de allra flesta 

elever till att vara engagerade. 

Malou anser att högläsning är en språkutvecklande aktivitet för eleverna eftersom de får ta 

till sig en berättelse eller historia som har en berättelsestruktur med ett korrekt språk. Hon 

berättar även att många elever i klassen ofta vill höra fortsättningar på böcker eller vill låna 

med högläsningsböcker de har uppskattat och menar att detta åskådliggör att högläsning 

utvecklar deras läslust. När Malou ska välja genrer till högläsningsboken brukar hon variera 

genom att välja olika genrer som är passande till barnens ålder så att alla elever ska få 

möjlighet att kunna relatera till den valda boken. Malou menar att hon inte brukar presentera 

genren i förväg utan att hon i efterhand har en diskussion kring vad det är för slags text de 

läser. Läraren påpekar att det är stor skillnad mellan elevernas kunskapsnivåer och att oavsett 

vad hon väljer för högläsningsbok är den för svår för vissa. Läraren menar att boken hon 

väljer är för svår i olika grad för samtliga elever att ha som enskild bok, men att eftersom hon 

högläser för barnen och förklarar ord och sammanhang så funkar det att välja en svårare bok 

som ligger på en högre nivå än eleverna själva. Malou påpekar däremot att man inte bör göra 

det för svårt för barnen, exempelvis att man måste förklara det mesta i boken för då blir det 

ointressant för eleverna.  

6.1.3 Intervju med klasslärare i årskurs 2 

 

Denna lärare jag intervjuat har arbetat som lärare i 36 år på samma skola. Hennes utbildning 

var på 2,5 år och är en årskurs 1-3 utbildning. Hon är nuvarande klassföreståndare för en 

årskurs 2 med 23 stycken elever. Jag har valt att kalla denna lärare för Elsie.                                            

När Elsie får prata om vad hon anser vara språkutvecklande för barnen nämner hon först 

och främst högläsning. Hon menar att det är viktigt att läraren läser mycket för barnen och att 

man samtalar om det man läser samt att man förklarar svåra ord och uttryck för barnen. Elsie 

menar vidare att en ytterligare viktig aspekt för barnens språkutveckling är att läraren och 

eleverna tillsammans skriver mycket gemensamma texter i årskurs 1. Denna metod heter 

LTG- läsning på talets grund och är något Elsie har arbetat med i väldigt många år. Denna 

metod innebär att Elsie och hennes klass tillsammans hittar på och skriver kortare texter på ett 

blädderblock redan innan eleverna själva kan skriva. Detta medför att barnen lär sig formulera 

meningar och även får upp ett flyt när de sedan skriver av den korta berättelsen. Elsie berättar 
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att de alltid bearbetar texterna som de gemensamt skriver då de exempelvis letar efter ord och 

ljud, och ofta knäcker eleverna läskoden genom detta arbetssätt. Läraren menar att texterna de 

gemensamt skriver oftast handlar om något arbetsområde som de håller på med och som är 

relevant.                                 

Elsie betonar att hon anser att det viktigaste är att arbeta med språket det första skolåret. 

Läraren menar att det måste finnas ett accepterande socialt klimat i klassen som är grunden 

för barnens språkutveckling. Exempelvis bör ingen elev känna sig dålig ifall den säger eller 

läser fel eller om en elev inte kommit lika långt i sin läsutveckling som de andra eleverna bör 

den eleven inte känna sig stressad utan istället känna att detta är helt i sin ordning. Elsie 

menar att detta accepterande klimat är något läraren måste bygga upp. En ytterligare aspekt 

Elsie nämner som främjar barnens språkutveckling är att läraren uppmuntrar barnen att fråga 

mycket när det är något de inte kan eller något de inte förstår. Vidare berättar läraren att det är 

viktigt att barnen får bada i böcker i klassrummet eftersom det främjar deras språkutveckling 

och att det ska finnas böcker tillgängliga i klassen med olika genrer samt olika 

svårighetsnivåer.  

Läraren förklarar vidare att man måste se till att barnen får möjlighet att läsa mycket och 

att man som lärare själv är intresserad av läsning och alltid frågar barnen vad de tyckte om sin 

bok samt att man låter dem berätta om boken. En annan aspekt Elsie tar upp vilket är 

främjande för barnens läslust, är att läraren bör läsa böcker för barnen som de inte klarar av 

att läsa själva samt att när hon högläser för sin klass försöker hon lära barnen att bygga upp 

egna inre bilder vilket ökar spänningen. Läraren fortsätter med att betona att man måste 

besöka bibliotek regelbundet med barnen vilket också är stimulerande för läslusten.                                       

Hon menar att det då är viktigt att lära dem att inte välja böcker utifrån bokens utsida utan 

istället läsa på baksidan vad den handlar om. Elsie berättar att hon lär sina elever att inte 

fortsätta läsa en bok som de tycker är tråkig eller för svår utan att istället lägga bort den och 

börja läsa en annan bok. Hon menar att det är ogynnsamt för barnens läslust att läsa böcker de 

tycker är tråkiga eller svåra och på grund av detta viktigt att inte läsa sådana böcker. Läraren 

menar att det är läraren som måste hjälpa sina elever att hitta böcker utifrån deras nivå och att 

stoppa eleverna från att läsa för svåra böcker eftersom de inte förstår dem. 

Elsie berättar att hon brukar läsa högt för eleverna dagligen cirka 20-30 minuter varje 

gång. Läraren menar att högläsning för henne själv betyder att kunna leva sig in i en 

berättelse.  Elsie menar att barn som håller på att lära sig läsa och ännu inte har fått ett flyt i 
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sitt läsande därför inte klarar av att leva sig i en berättelse, men att man genom högläsningen 

kan ge eleverna möjlighet till detta och ge dem en läsupplevelse så att de kan känna spänning.             

Läraren fortsätter med att berätta att högläsning för henne som lärare betyder att kunna hjälpa 

eleverna att skapa inre bilder när de lyssnar till en berättelse samt att de ska få känna den 

sociala gemenskapen kring en bok. Hon menar att när eleverna lyckas skapa inre bilder utan 

att se konkreta bilder blir det ett större djup i berättelsen. När Elsie har högläsning med sina 

elever vill hon dels att de ska få träna på sin koncentration eftersom detta kan vara svårt för 

barn menar hon. Dels vill hon att barnen ska få träna på att känna olika slags känslor när de 

får lyssna på högläsning vilket hon anser är väldigt viktigt för barnens läsupplevelse. Elsie vill 

att de ska kunna känna känslor kring boken hon läser beroende på vilken genrer det är, 

exempelvis att de kan känna att det är läskigt, sorgligt, glädje och så vidare.   

Läraren anser att de flesta eleverna uppskattar högläsningen men i och med att det är 

skillnad på elevernas språknivå så går det inte att alltid lägga sig på en låg nivå så att alla 

elever ska förstå. Ibland menar hon att måste man välja lite svårare böcker för att kunna 

utmana eleverna och då måste man givetvis förklara sammanhang för att få med alla barnen.                                  

Elsie menar att barnen inte måste förstå precis alla ord i boken utan att de istället förstår 

sammanhangen och helheten för att kunna hänga med. Läraren anser att högläsning har 

relevans för elevernas språkutveckling eftersom barn som får lyssna till högläsning får ett 

bättre språk än barn som inte lyssnar till högläsning samt att de lär sig korrekta 

meningsuppbyggnader vilket läraren menar är viktig språklig kunskap.                                              

Elsie anser även att högläsning har relevans för elevernas läslust eftersom hon märker 

barnens entusiasm vid högläsning samt att de ofta vill höra fortsättningar på böcker hon läst 

för sin klass. Läraren menar att eleverna uppskattar att få lyssna till högläsning och att hon 

med sin årskurs 2 ibland har läst för sina elever i över en timme då eleverna varit 

koncentrerade och intresserade. Hon menar även att barnen vid högläsning får möjlighet att 

känna att det är skönt och avslappnande samt ett avbrott från den vanliga undervisningen.   

Elsie berättar att hon använder sig av olika arbetssätt när hon har högläsning. Oftast läser 

hon kapitelböcker för barnen och när barnen ställer frågor så samtalar de kring detta. Läraren 

berättar att när hon läser för barnen och märker att det är något i texten som står mellan 

raderna så brukar hon på en gång ställa en fråga till klassen kring detta så att de tillsammans 

kan tolka det outsagda. Ibland brukar läraren läsa en bilderbok då hon först låter eleverna 

tolka bilderna och berätta vad de tror att boken handlar om och därefter läsa den.  
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Elsie berättar att barnen ibland får vidareutveckla det läraren högläst om genom att 

exempelvis får olika skrivuppgifter till. Elsie berättar att hon ibland har läst en bilderbok då 

hon valt att inte läsa slutet för barnen. Deras uppgift blir då att hitta på ett eget slut till 

bilderboken genom bilderna som barnen får läsa upp för varandra. Avslutningsvis brukar 

Elsie läsa upp det riktiga slutet.  

Läraren brukar försöka läsa olika slags skönlitterära genrer för eleverna och har även läst 

olika slags faktatexter högt för barnen. Innan Elsie börjar läsa en ny högläsningsbok för sina 

elever brukar hon presentera genren genom att berätta vad boken handlar om och på så vis 

menar hon att man automatiskt kommer in på vad det är för slags bokgenre exempelvis om 

det är en historisk bok, eller en spökberättelse eller liknande. När Elsie väljer skönlitterära 

genrer försöker hon välja efter det som är aktuellt. Om klassen exempelvis arbetar med ett 

tema väljer hon bok efter det aktuella temat. Läraren berättar att hela skolan tidigare har 

arbetat med exempelvis ett Astrid Lindgren tema då lärarna givetvis högläste böcker från 

denna författare.  Annars brukar läraren välja böcker som hon tidigare har läst och uppskattar 

och menar att i och med att hon redan har läst den så kommer hon själv in i den lättare. Elsie 

brukar även välja böcker som barnbibliotekarier har tipsat om eller böcker som barnen väldigt 

gärna vill höra. 

Elsie brukar försöka välja en högre nivå på boken hon ska läsa för barnen än vad de själva 

skulle klara av som är lite utmanande. Hon menar att detta går bra eftersom det är hon som 

läser för dem. Elsie brukar även välja böcker som ser tråkiga ut förutsatt att de har ett bra 

innehåll och på sådant sätt kan hon även bevisa för eleverna att inte utsidan på boken spelar 

roll utan innehållet. Läraren berättar att hon inte brukar förbereda sig inför högläsningen 

eftersom hon arbetat i så många år och har det inom sig att föra samtal med eleverna. Hon 

menar att det inte krävs någon planering vid högläsning eftersom samtal kring det lästa 

uppstår väldigt spontant och att hon som lärare då kan leda samtalet dit hon vill utifrån 

barnens frågor. Elsie berättar att alla lärare på skolan i årskurs 3 vid enstaka tillfällen brukar 

ha läsgrupper med eleverna vilket hon menar stimulerar barnens läsande. Barnen delas in i 

olika grupper med 4 barn i varje där varje grupp är på ungefär samma nivå i läsningen. 

Barnen som är i samma grupp blir även tilldelade samma bok som de får turas om att läsa för 

varandra. Medans eleverna läser för varandra går då läraren runt och sätter sig en stund i varje 

grupp och ställer frågor liksom, Vad handlar den här boken om? Vad tycker ni om boken? 

Elsie menar att detta inte heller kräver någon planering förutom att hitta böcker som är 

passande för respektive läsgrupp så böckerna inte blir för svåra för eleverna. 
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6.1.4 Intervju med klasslärare i årskurs 3 

 

Denna intervjuade lärare har arbetat som lärare i cirka 30 år och nästan alla dessa år på samma 

skola. Hon har en lågstadieutbildning på 2,5 år. Hon är nuvarande klassföreståndare för en 

årskurs 3 med 25 stycken elever i klassen. Jag kommer kalla den lärare för Maria.                      

Maria anser att läraren kan utveckla barnens språkutveckling på många olika sätt.                       

Hon tycker exempelvis att det är viktigt för språkutvecklingen att läsa böcker för barnen och 

att de får läsa mycket enskilt. Hon menar även att barnen måste få möjlighet att använda 

språket mycket i skolan, där de får diskutera om olika saker i helklass samt i mindre grupper, 

exempelvis saker de läst om, saker de varit med om och så vidare. För att lyckas främja 

barnens språkutveckling menar Maria att läraren måste lyckas fånga barnens intresse vilket 

man exempelvis kan göra genom en intresseväckande bok, och även låta barnen få arbeta med 

arbetsområden som intresserar dem. Maria anser att det som eleverna arbetar med måste vara 

på en lämplig nivå alltså inte för lätt men ändå inte för svårt eftersom hon menar att det inte 

blir någon utveckling i barnens lärande om undervisningen är för lätt samt att barnen inte kan 

hänga med i lärandet om undervisningen är för svår. Maria betonar också perspektivet av att 

barnen måste känna sig trygga i skolmiljön för att våga ta del av undervisningen och uttrycka 

sina åsikter eller fråga om hjälp. 

När Maria pratar om hur hon anser att hon som lärare kan utveckla läslusten hos sina 

elever menar hon först och främst att det som högläses och det barnen läser själva måste vara 

på rätt nivå för de, annars känner barnen ingen läslust om boken är för lätt eller svår. Maria 

menar att läraren vid högläsning ibland måste stanna upp för att samtala kring det lästa 

exempelvis att förklara vissa ord eller för att ställa frågor om texten, samt att barnen själva får 

diskutera i smågrupper kring det de läst om. Läraren betonar emellertid att barnen inte kan 

känna någon lästlust ifall de inte kan läsa en text med flyt och att de först och främst måste 

lära sig läsa ortografisk helords läsning för att kunna känna läslust. Maria menar därför att 

läraren redan i årskurs 1 måste ge barnen möjlighet att träna mycket på läsningen för att de så 

småningom kan komma vidare från att avkoda orden till att läsa någorlunda med flyt.  

Maria berättar att hon försöker läsa för barnen varannan dag cirka 20-30 minuter per gång. 

Just nu högläser läraren boken Syster Varg (Anette Skåhlberg. 2010) som barnen tycker 

väldigt mycket om. Läraren berättar att skolan har köpt in denna bok till varje elev i hennes 

klass och att när hon högläser för barnen får de följa med i sin egen bok. Maria är positiv till 
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detta arbetssätt och berättar att alla barnen bläddrar på rätt ställe samt att alla är 

koncentrerade, vilket läraren menar beror på att barnen har rätt läsnivå för att hänga med samt 

för att känna läslust.  

Läraren berättar att hon personligen förknippar högläsning med nöje eftersom hon tycker 

det är kul att läsa både enskilt och för barnen. Läraren berättar vidare att hon också använder 

högläsning med syftet att skapa en social gemenskap som hela klassen är med i. Hon menar 

att det är viktigt att barnen känner denna sociala gemenskap eftersom det påverkar både 

läsupplevelsen samt sammanhållningen i klassen. Ett ytterligare syfte med sin högläsning som 

Maria lyfter fram är att skapa lugn i elevgruppen och låta barnen gå ner i varv.  

Läraren berättar att eleverna i klassen upplever högläsningen på olika sätt beroende på vad 

de är vana med hemifrån. Maria menar att barnen som har fått med sig mycket högläsning 

hemifrån är vana med att lyssna och ta till sig berättelser koncentrerat till skillnad från de 

elever som inte fått lyssna till högläsning i samma utsträckning. Läraren menar dessutom att 

det märks tydligt på de flesta barns intresse ifall de gillar högläsningsboken eller inte.   

Maria förklarar vidare att hon är övertygad om att högläsning och givetvis den enskilda 

läsningen har relevans för elevernas språkutveckling. Hon menar att det dels är på sådant sätt 

barnen lär sig nya ord och att strukturen i deras muntliga samt skriftliga språk blir bättre. 

Läraren berättar att hon märker genom elevernas berättelser vilka barn som läser mycket 

eftersom det framgår i deras meningsstruktur och ordval samt att det finns en tydligare röd 

tråd i texten.  En annan aspekt som Maria tar upp är att hon överhuvudtaget lagt märke till att 

det är lättare för barnen som fått högläsning hemifrån att lära sig läsa eller att de redan kan 

läsa vid skolstart, samt att deras läsförståelse blir bättre i förhållande till dem som fått lite 

högläsning. Maria är även övertygad om att läslusten växer när barnen får lyssna till 

högläsning exempelvis därför att de ofta vill läsa fortsättningar på högläsningsböcker eller att 

de vill läsa högläsningsboken enskilt i efterhand. För att detta ska ske menar läraren att 

böckerna måste vara på en passande nivå samt att de tycker boken är spännande och 

uppskattar den. Maria anser generellt att barnen tycker om högläsning men däremot inte alltid, 

detta på grund av olika faktorer som exempelvis, koncentrationssvårigheter eller ett ointresse 

gentemot boken.  

Läraren berättar vidare att hon vid högläsning brukar stanna upp för att samtala med 

barnen om det de läser. Hon menar att det är ett sätt att få med barnen i berättelsen och få de 

att exempelvis koppla till egna erfarenheter genom frågor som, - Känner ni igen er själva? Har 
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ni själva varit med om detta eller något liknande? Läraren menar att frågor av detta slag 

fångar barnens uppmärksamhet och intresse och gör de delaktiga. Maria berättar att hon även 

förklarar svåra ord för barnen men anser samtidigt att man inte bör stanna upp för mycket i 

läsningen så att berättelsen blir diffus.  

Maria förklarar att hon inte brukar förbereda sig inför högläsningen genom att exempelvis 

läsa boken i förväg, utan brukar bland annat välja böcker som lärarkollegor rekommenderar. 

Maria brukar även läsa böcker för barnen som hon tidigare har läst för gamla klasser samt att 

lärarna på skolan allmänt delar med sig idéer på högläsningsböcker. Läraren menar att hon 

inte brukar koppla högläsningen till barnens skrivande så att de får vidareutveckla det de läst 

om eftersom det inte finns tid till detta. Hon menar att detta gjorde de i årskurs 1 mest då de 

hade sagoteman och exempelvis målade bilder till sagorna eller gjorde en liten teater till 

boken de läst.  

Maria berättar att hon inte arbetar med genrer vid högläsning på något speciellt sätt. Hon 

försöker läsa olika slags skönlitterära genrer för att barnen ska få känna läslust och nöje. De 

brukar även arbeta med faktatexter i exempelvis ämnet historia men menar att detta inte görs i 

ett nöjessyfte. Maria berättar även att de brukar läsa bilderböcker passande för barnens ålder 

där de försöker tyda bilderna och deras innebörd innan de läser texten. Läraren förklarar 

vidare att hon inte brukar presentera genren innan hon börjar högläsa en bok och gör detta 

heller inte i efterhand. Maria menar att hon har ett läromedel som heter Läsdax vilket är 

väldigt genremedvetet och att de vid arbete med detta läromedel pratar om vilken genre texten 

tillhör samt vilka beståndsdelar genren innehåller.  

Maria berättar att hon försöker variera genrerna hon väljer så att alla elever kan få 

möjlighet att uppskatta bokens innehåll och relatera till den lästa boken. När läraren väljer bok 

tänker hon även på att boken måste vara på en passande nivå för barnen samt att de ska tycka 

att den är rolig och givande. Läraren förklarar att deckare oftast uppskattas av alla elever i 

klassen. Maria försöker välja högläsningsböcker som ligger åt det svårare hållet för att utmana 

eleverna lite eftersom det inte blir någon utveckling om boken är för lätt. Läraren berättar att 

boken Syster Varg som hon för nuvarande läser med sin klass, skulle de flesta eleverna inte 

klara att läsa själva dels på grund av att den är för lång och innehåller ett svårt språk men att 

däremot ett fåtal elever skulle klara boken enskilt.   

6.1.5 Intervju med klasslärare i årskurs 5 
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Denna lärare jag intervjuat har arbetat som lärare i 6 år samtliga av dessa år på samma skola. 

Han har en lärarutbildning avsedd från förskola och uppåt till årskurs 6.                                                           

Han är nuvarande klassföreståndare för en årskurs 5 med 22 stycken elever tillsammans med 

en annan lärare. Jag kommer kalla denna lärare för Mats. 

Mats anser att för att läraren ska lyckas utveckla elevernas språkutveckling är det viktigt att 

deras vårdnadshavare är engagerade i sina barns utbildning samt hjälper sina barn med 

exempelvis sådant de behöver stöd i. Mats menar att vissa elever har svårt med sin 

läsförståelse och att detta påverkar andra ämnen som matematik och No där eleverna behöver 

en bra läsförståelse för att klara av dessa ämnen. Om eleverna då får hjälp även från hemmet 

med exempelvis läxor brukar detta ha ett positivt inflytande på barnens läsförståelse och i 

lång sikt på elevernas betyg. Mats menar vidare att han som lärare måste göra sitt bästa för att 

lyckas göra sin undervisning utmanande eftersom det är genom de dagliga utmaningarna 

eleverna utvecklar sitt lärande och behöver tänka till. Han menar dock att undervisningen inte 

bör vara för svår och för abstrakt utan att han försöker utgå från en lämplig kunskapsnivå så 

att eleverna känner igen sig i det de arbetar med från deras tidigare erfarenheter. Mats menar 

att en viktig aspekt för att främja elevers språkutveckling men som oftast förbises av lärarna 

när eleverna blir äldre är högläsning. Han menar att högläsning kan främja elevernas 

språkutveckling och givetvis hjälpa de eleverna som har svårt med sin läsförståelse bland 

annat. Eftersom eleverna är tillräckligt gamla i årskurs 5 menar Mats att han kan välja svårare 

böcker som kräver en del diskussion alltså inte endast sagor och bilderböcker, utan 

exempelvis berättelser som belyser människors levnadsvillkor i andra länder, att diskutera 

kring bokens mening och symbolik och låta eleverna träna upp olika slags lässtrategier i större 

grad än tidigare vilket är språkutvecklande. Mats menar att han generellt under högläsning 

försöker använda ett varierande arbetssätt göra barnen delaktiga i berättelsen så att det på 

detta vis kan träna upp sitt språk.  

Läraren anser att man kan utveckla barnens läslust genom att involvera eleverna i 

högläsningen exempelvis genom att ställa frågor om textens innebörd till barnen för att starta 

upp en diskussion, eller genom att variera högläsningen, alltså att läraren läser ett kapitel och 

sedan låta eleverna läsa några sidor enskilt eller sätta elever två och två som högläser för 

varandra. Efter detta brukar Mats ha en gemensam genomgång då han frågar barnen vad 

texten handlade om och så vidare och han menar att barnen tycker om detta arbetssätt.         

Mats menar även att skolan kan bjuda in en gästförfattare som berättar om sin bakgrund och 

erfarenhet som författare och kan läsa några kapitel ur sin bok och ge tips på hur man kan bli 



34 

 

en bättre läsare. Mats berättar att skolan vid ett tidigare tillfälle hade gjort detta och att 

besöket hade uppskattats av samtliga elever som alla ville läsa författarens bok efter hans 

besök.  

Läraren berättar att han läser för klassen ungefär 3 gånger i veckan och minst 25 minuter 

per tillfälle. Mats menar att han ser högläsning som något väldigt viktigt som gynnar 

elevernas språkutveckling på många sätt och att han som lärare försöker sprida sitt eget 

intresse för läsning till barnen. Mats berättar att han brukar berätta för sina elever om den 

positiva påverkan högläsning har på dem. Läraren menar att han ofta har olika syften med 

högläsningen men att en avsikt han alltid har är att eleverna ska få delta i den sociala 

gemenskapen som högläsning skapar då eleverna ska få uppleva spänning och lugn samtidigt.                             

Läraren anser att de flesta eleverna i klassen upplever högläsningen som något tilltalande 

eftersom de dels får möjlighet till att koppla av och lyssna på en berättelse och dels på grund 

av att de ofta får möjlighet att samtala och uttrycka sig själva samt arbeta på ett varierat sätt. 

Läraren menar att han vet att högläsning har relevans för elevernas språkutveckling samt 

läslust. Mats berättar exempelvis att hans elever som han vet har ett stort intresse för läsning 

och läser mycket enskilt har lättare för att diskutera, argumentera och skriva egna texter än de 

elever som inte läser enskilt. Läraren menar att dessa elever även är de som mest uppskattar 

högläsningen och tar till sig den. Mats berättar att eleverna ofta vill låna hem böcker som han 

har läst högt och barnen tyckt om samt att eleverna vid biblioteksbesök ofta lånar olika böcker 

från samma författare som Mats för tillfället eller tidigare har läst. Läraren anser alltså att 

läslusten påverkas positivt av högläsning. Läraren menar att de allra flesta eleverna i klassen 

uppskattar högläsningen men att vissa elever ibland har svårare för högläsning på grund av 

koncentrationssvårigheter eller att de helt enkelt inte gillar boken. Mats menar att detta är 

oundvikligt eftersom det händer ibland att elever inte intresserar sig för den lästa berättelsen 

eller genren. 

Läraren arbetar på en mängd olika sätt vid högläsning. Han berättar att han ibland högläser 

då eleverna endast ska ta till sig det lästa och slappna av. Efter läsningen kan Mats då fråga 

om eleverna har några frågor eller funderingar som han berättar att de oftast har.                

Ibland får eleverna sitta två och två och turas om att läsa högt för varandra, då Mats har 

kopierat upp enstaka kapitel från högläsningsboken. Ofta arbetar de på sådant sätt att barnen 

under högläsningen får skriva upp ord eller begrepp de inte förstår som de efter läsningen går 

igenom. Mats tycker detta arbetssätt är bra för då slipper han avbryta läsningen mitt i för att 

förklara ett ord på grund av att många elever tappar den röda tråden då.                                                                
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Mats berättar att när han vid enstaka tillfällen vid högläsning brukar läsa ett eller flera 

kapitel för barnen som är innehållsrika där exempelvis vissa budskap förmedlas, där mycket 

står mellan raderna, där händelserna är gripande eller svåra att förstå och så vidare, så brukar 

han förbereda sig genom att göra i ordning skriftliga eller muntliga uppgifter kopplat till dessa 

kapitel. Då får eleverna förklara antingen skriftligt i ett skrivhäfte de har endast till 

högläsningen, eller muntligt, exempelvis varför de tror personerna i boken handlade eller sa 

som de gjorde, vad eleverna tror kommer hända framöver i berättelsen, att de får sammanfatta 

det viktigaste av det läraren läst dittills eller att eleverna får samtala i smågrupper om 

händelser i boken vilket avslutas med en gemensam genomgång.  

Mats menar att han brukar variera genrerna till högläsningen väldigt mycket. Han berättar 

att de generellt har arbetat mycket med genrer i svenskan och att han brukar låta eleverna få 

rösta fram vilken genre de vill ha på nästa högläsningsbok. Om det röstas fram samma genre 

två gånger på raken brukar de välja alternativ två. Han menar att detta uppskattas av eleverna 

eftersom de får vara med och välja bokgenre. Mats berättar att eftersom eleverna är de som 

bestämmer vilken genre det ska vara på högläsningsboken så behöver han inte presentera den 

för dem. Däremot brukar han innan han börjar läsa boken ge en presentation av vad boken 

handlar om då han också frågar eleverna vad som representerar den valda genren.                                                                                   

Mats brukar alltid försöka välja en bok som är en aning utmanande.                                              

Han menar att det är viktigt att barnen utmanas och får tänka till under läsningens gång, alltså 

att mycket står mellan raderna. Han menar att barnen på sådant sätt tränar sina lässtrategier 

och läsförståelse. Fördelen om boken är utmanande är att man kan göra fler muntliga och 

skriftliga övningar till likt de Mats beskrev innan. Han menar vidare att barnen dessutom 

tycker det är spännande när de får diskutera kring händelser i boken och saker som inte står på 

raderna utan som behöver analyseras, för ofta kommer svaret fram i slutet av boken då de kan 

jämföra det med sina egna förutsägelser.  

Mats brukar inte alltid förbereda sig inför högläsningen men ibland behövs det om han vill 

skapa skriftliga eller muntliga uppgifter till barnen. Han menar att detta kräver att han läser ett 

par kapitel och utformar uppgifter kopplade till dessa. Ofta när läraren väljer en 

högläsningsbok läser han recensioner om den boken på internet och anser att recensionerna 

ofta har målade och långa beskrivningar av böckerna vilket är givande. Mats tycker att det är 

en bra metod eftersom han inte hinner läsa alla böcker innan.   
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6.1.6 Intervju med klasslärare i årskurs 4 

 

Denna lärare jag intervjuade har arbetat som lärare i cirka 2 år. Jag kommer kalla denna lärare 

för Akis. Han är utbildad i samhällsorienterade ämnen samt svenska och matematik för yngre 

åldrar. Akis arbetar som klasslärare i en årskurs 4 med en annan lärarassistent för tillfället. 

Det finns 19 elever i hans klass. Akis menar att han anser att läsning generellt och högläsning 

i första hand är språkutvecklande. Läraren menar att det kräver att böckerna läraren läser för 

barnen utgår från barnens intressen samt erfarenheter för att barnen ska kunna relatera till 

berättelsen och vara uppmärksamma. Akis betonar att läraren har en viktig uppgift vid 

högläsning och detta är att läsa med inlevelse så att läraren blir en förebild för barnen vid 

läsning. Akis berättar vidare att han alltid försöker göra sitt bästa i att visa hur viktigt läsning 

är särskilt för barnen genom att försöka vara en bra högläsare som drar till sig barnens 

nyfikenhet och uppmärksamhet samt att det finns mycket tid överlag till högläsning samt 

enskild läsning.  Läraren tror att dessa aspekter är till hjälp för att utveckla hans elevers läslust 

samt språkutveckling.   

Klassläraren fortsätter med att berätta att han har högläsning med sina elever dagligen 

cirka 15-20 minuter per tillfälle och menar att det för honom är viktigt att det blir en vana för 

elever och att de lär sig att koncentrera sig under den tiden han högläser eftersom det i 

längden endast har sina fördelar. Läraren betonar att högläsning ökar barns intresse för 

böcker, att barnens ordförråd ökar samt att barnen skaffar ett mer nyanserat språk vilket 

hjälper barnen att få en bättre läsförståelse. Dessa aspekter är även Akis främsta syfte när han 

läser högt för sina elever och det framgår även att läraren anser att högläsning utvecklar både 

språkutvecklingen samt läslusten. 

Akis anser att eleverna uppskattar högläsningen ifall innehållet i boken utgår från deras 

intressen och läraren menar även att han måste variera genrerna på böckerna att lyckas koppla 

de till barnens erfarenheter. Akis berättar även att eftersom svenska inte är hans modersmål 

anser han att det är viktigt att han har läst texten i förväg så han kan lyckas läsa med inlevelse 

så att elevernas läslust får möjlighet att utvecklas. Läraren menar att han även vill läsa texten i 

förväg för att se om det finns ord eller uttryck han möjligtvis inte förstår och i sådana fall kan 

lära sig dessa så att eleverna också får möjlighet att lära sig dessa samt att han genom att läsa 

texten i förväg kan planera frågor han vill ställa kring texten. 
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Klassläraren anser att när eleverna får skriva, göra uppgifter av olika slag kopplade till 

högläsningen samt samtala mycket kring berättelsen, bidrar detta till att barnen utvecklar en 

djupare förståelse av det lästa och samtidigt tränar lässtrategier. Akis betonar återigen att detta 

kräver att böckerna är på en passande nivå för eleverna. Läraren berättar att eleverna ibland 

får skriva om vad de tror kommer hända längre fram i berättelsen, att de får hitta på egna slut 

på berättelsen, att de får diskutera i grupper kring sådana frågor, att läraren ställer 

inferensfrågor samt värderingsfrågor.  

Akis berättar att han försöker variera genrerna så mycket som möjligt vid högläsning och 

att det är positivt när barnen kan koppla boken till sina egna erfarenheter exempelvis att de 

kan relatera till boken och känna igen sig i boken. Läraren menar att variation vid val av 

högläsningsbok är ett måste annars blir det tråkigt för eleverna vilket är negativt för både 

deras lästlust och språkutveckling. Läraren berättar att han anser att det är viktigt att läraren 

bygger upp en förförståelse kring boken för eleverna innan man sätter igång att läsa en ny bok 

vilket bidrar till att barnen lättare kan relatera till boken.  Akis menar att detta är bra dels för 

att göra barnen bekanta med boken och personerna i boken och försöka bygga upp spänning 

kring boken och dels för att eleverna ska lära sig fakta kring den nya genren och vad det 

består av. Akis vill genom sin högläsning att barnen ska få ta till sig av olika skönlitterära 

genrer och lära sig olika berättelsestrukturer och bokstilar samt att han vill att de ska känna 

nöje och spänning.  Om barnen får möjlighet att uppleva detta så menar Akis att barnen säkert 

kommer ha en positivare inställning till läsning och på egen hand läsa mer.  

Akis menar att han lyssnar på sina lärarkollegor angående rekommendationer kring 

högläsningsböcker men att han helst vill hinna läsa hela boken innan, dels på grund av att 

svenska inte är hans modersmål och dels för att se om boken har tillräckligt att erbjuda 

eleverna. Akis berättar att han alltid vill att eleverna ska lära sig något nytt vid högläsning 

alltså att de utmanas så att de så småningom kan välja att läsa svårare böcker enskilt. 

   

           

 

                                                          

                                                                                                                                                      



38 

 

 

7 Analys 

 

I detta kapitel kommer jag knyta mina insamlade data i resultatavsnittet, - till mina 

frågeställningar. Med detta menar jag att mina frågeställningar kommer behandlas i detta 

kapitel. Jag kommer organisera analyskapitlet i denna uppsats genom att dela in varje 

frågeställning i ett eget delavsnitt.   

7.1 Vilken betydelse anser de intervjuade lärarna att högläsning har för 

elevernas läslust? 

 

Samtliga av mina intervjudeltagare anser att högläsning har en hög relevans för att utveckla 

barnens läslust. Lärarna Sara, Elsie och Akis nämner olika aspekter vilka de menar är 

gynnande för sina elevers läslust som exempelvis att läsa mycket för eleverna, att låta 

eleverna läsa mycket enskilt samt att lärarna själva visar intresse för läsning vilket gör de en 

förebild för barnen. Detta är i överensstämmelse med det professor Ingvar Lundberg 

framhåller, nämligen att de vuxna vid högläsning fungerar som viktiga förebilder för barnen 

som visar dem både läsandets glädje och betydelse. Akademibokhandeln (2011). Varför är 

högläsning så bra?. http://akademibokhandeln.se/artiklar/varfor-ar-hoglasning-sa-bra/ (2013-

03-28).  Några av de intervjuade lärarna tar upp aspekten angående att besöka bibliotek ofta 

med eleverna vilket de menar är stimulerande för barnens läslust. Lärarna Maria och Mats 

talar även om att skolan kan arrangera ett författarbesök som också är givande för elevernas 

läslust och något eleverna tycker är spännande. Myrberg (2003, s. 38) nämner också i sin 

rapport att lärare kan lyckas med att utveckla barnens läslust genom att bland annat ofta 

besöka bibliotek.                                                                                                                                                                                                                                     

Även samtliga av de intervjuade lärarna tar upp att valet av högläsningsbok spelar stor roll 

för att lyckas fånga elevernas intresse och göra högläsningen lustfylld. Vissa av lärarna menar 

till och med att om eleverna läser böcker de finner ointressanta, tråkiga eller för lätta eller för 

svåra kan detta ha en negativ inverkan på elevernas läslust. Samtliga av lärarna berättar att de 

märker ifall eleverna inte gillar boken eller inte kan relatera till boken eftersom de blir 

okoncentrerade, men att de försöker variera genrerna så att alla elever ska få tillfälle att 

uppskatta boken och få en läsupplevelse. En intressant aspekt som två av lärarna nämner, 
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Elsie och Maria, är att de betonar att barnen inte kan känna någon läslust vid enskild läsning 

om de inte fått upp ett flyt i läsandet men att läraren däremot genom högläsning kan ge 

eleverna en läsupplevelse.   

Däremot nämner bara en av de intervjuade lärarna, Elsie, aspekten att under högläsningen 

träna eleverna i att bygga upp inre bilder viket hon menar ger berättelsen mer djup samt ökar 

läsupplevelsen. Detta tar även Mats Myrberg (2003, s. 38) upp i sin rapport där han betonar 

att oavsett om eleven lärt sig att läsa flytande bör läraren ändå fortsätta handleda denna i hur 

de bör angripa en text, hur de reflekterar över det lästa, hur de gör inferenser och slutligen hur 

de skapar sig inre bilder när de läser. Myrberg (2003) kallar dessa aspekter för ett 

”metakognitivt förhållningssätt” och förutsätter att läraren finns där och hjälper eleverna att 

utveckla detta(Ibid.).                                                                                                  

 Elsie är även den enda läraren som tar upp aspekten att hon vid högläsningen vill att 

hennes elever ska få träna på att känna olika känslor som berättelsen skapar hos de, och 

läraren menar att dessa känslor förstärker läsupplevelsen vilket är gynnsamt för deras läslust.               

Klasslärarna Sara och Elsie nämner även att det är betydelsefullt för elevernas läslust och 

även språkutveckling att lärarna ser till att det finns mycket böcker tillgängliga i 

hemklassrummet med olika genrer och svårighetsgrader så barnen kan läsa böcker som de 

finner intressanta och passande.                                       

Lärarna Maria och Mats berättar om att de anser att man kan utveckla elevernas läslust 

genom att involvera eleverna i högläsningen genom att ställa frågor kring texten och att starta 

upp en diskussion eftersom det får med eleverna i berättelsen och fångar deras 

uppmärksamhet. Myrberg (2003, s. 40) delar detta synsätt och menar att läraren vid 

högläsning inte bara bör läsa utan även ställa frågor för att försöka få igång ett samtal kring 

boken eftersom detta aktiverar eleverna.                                                                                                                         

Lärarna Mats, Maria och Elsie berättar vid intervjuerna om att deras elever ofta ser fram 

emot högläsningsstunderna och att barnen vid flera tillfällen uppmanar läraren till att läsa 

fortsättningen på en högläsningsbok som de har uppskattat eller att barnen lånar böcker vid 

biblioteksbesök från en författare som de gjort sig bekanta med vid högläsning. Lärarna 

menar att dessa exempel visar på att högläsning är gynnande för elevernas läslust. 

En sista aspekt värd att nämna är att klassläraren Akis är den enda av de intervjuade lärarna 

som nämner att det är viktigt för en lärare att läsa med inlevelse som lyckas dra till sig 
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elevernas uppmärksamhet och nyfikenhet. Lindö (2005, s.55) nämner också detta och menar 

att när läraren förbereder sig genom att läsa texten högt för sig själv bör denna lära sig vart det 

passar att betona och pausa.                                                                                                  

7.2 Vilken betydelse anser de intervjuade lärarna att högläsning har för 

elevernas språkutveckling?                       

 

Samtliga av de intervjuade lärarna är överens om att högläsning har en positiv inverkan på 

elevernas språkutveckling. Lärarna tar i intervjuerna upp en mängd olika exempel angående 

på vilket sett de anser att högläsning har betydelse för språkutvecklingen. Lärarna menar att 

barnen bland annat genom högläsning får lära sig hur ord korrekt uttalas, att de lär sig 

korrekta meningsuppbyggnader vilket märks både i barnens skriftliga och muntliga språk, att 

de ökar sitt ordförråd, att det är gynnande för barnens läsförståelse och att de lär sig hur en 

berättelsestruktur är uppbyggd. Även Myrberg (2003, s. 40) tar i sin rapport upp en mängd 

positiva effekter som högläsningen medför, där han i överensstämmelse med lärarna menar att 

bland annat barnens ordförråd ökar, att barnen får möta meningsuppbyggnader och även 

kunskap om berättelsestrukturer. Detta kan kopplas till det intressanta synsätt som Vygotskij 

hade angående språkinlärning. Han menade att språkinlärning bygger mestadels på imitation 

och att inlärning är möjlig när det just finns möjlighet till att imitera (Vygotskij, 1999, s. 333). 

Eleverna får genom att lyssna på språket vid högläsning med olika arbetssätt kopplat till detta, 

möjlighet att imitera vilket då enligt Vygotskij är viktigt för språkinlärningen.                                                                                                      

Intervjuinformanterna Maria och Mats nämner aspekterna att de elever vilka lärarna vet har 

fått mycket högläsning hemifrån, samt de elever som tycker om att läsa mycket enskilt, har 

lättare att uttrycka sig både muntligt och skiftligt samt att barnen med mer högläsning i 

bagaget har lättare att vid högläsning koncentrera sig och ta till sig av berättelser. Lundberg 

(2011) betonar även han detta och menar att barn som får ta del av högläsning ofta får 

möjlighet att träna på att vara uppmärksamma och träna på att följa den röda tråden i 

berättelsen. Akademibokhandeln (2011). Varför är högläsning så bra?. 

http://akademibokhandeln.se/artiklar/varfor-ar-hoglasning-sa-bra/ (2013-04-28).  

Klassläraren Maria nämner till exempel att hon generellt tycker att barnen som har fått 

mycket högläsning hemifrån, vid skolstart har lättare för att lära sig läsa eller redan kan läsa. 

Hon säger även att deras läsförståelse är bättre i jämförelse med eleverna som inte fått 

högläsning i samma utsträckning. Myrberg (2003, s. 39) visar exempel på detta i sin rapport 
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där han framhåller att högläsning är ett givande redskap, eftersom högläsning ger barnet en 

tydlig uppfattning angående skriftspråkets uppbyggnad långt innan barnet själv lärt sig läsa. 

Myrberg (2003) menar vidare att om barnet har insikter om att bland annat språket kan delas 

in i ord, meningar och stycken är dessa aspekter avgörande för barnets läsinlärningsstart samt 

för barnets läs- och skrivutveckling långsiktigt (Ibid.).                                                                                              

7.3  Vad säger de intervjuade lärarna angående sina arbetssätt i 

undervisningen med högläsning och vilket syfte har lärarna med 

dessa arbetssätt?  

 

De intervjuade lärarna menar att deras syfte med högläsningen oftast varierar. Något som 

samtliga lärare har gemensamt är att de ibland högläser med syftet att eleverna ska få slappna 

av utan att behöva prestera, känna spänningen, ta till sig av berättelsen, träna sin 

koncentration samt utveckla sin läslust. 

Intervjuinformanterna Maria och Elsie nämner att de högläser med syfte att skapa en social 

gemenskap i klassen och kring boken. Maria berättar exempelvis att den sociala gemenskapen 

som skapas genom högläsning påverkar både läsupplevelsen och gemenskapen i klassen. 

Lundberg (2011) menar också att högläsning gör barnen involverade i en kraftfull social 

inlärningsprocess. Akademibokhandeln (2011). Varför är högläsning så bra?. 

http://akademibokhandeln.se/artiklar/varfor-ar-hoglasning-sa-bra/ (2013-04-30). Vygotskij 

(1999, s. 15-16) menar likaså att inlärningen sker i en social process vilket gör att barnen blir 

delaktiga i den gemensamma kulturen.  

I årskurserna 1-3 är det olika hur ofta lärarna väljer att högläsa för sina elever. Elsie läser 

exempelvis dagligen för sina elever medan Maria och Sara väljer att läsa cirka tre gånger i 

veckan. Tidsmässigt läser samtliga av dessa lärare ungefär 15- 30 minuter per gång.  

I årskurserna 1-4 brukar de intervjuade lärarna också läsa varierande ofta, allt från en gång 

till tre gånger per vecka. Tidsmässigt läser samtliga av dessa lärare mellan 20-30 minuter per 

gång.  

Lärarna Sara, Malou och Mats berättar att de endast vid enstaka fall brukar förereda sig 

själva, ifall de planerar att ha någon aktivitet kopplat till högläsningen. Lindö (2005, s. 55) 

betonar att det är betydelsefullt att lärarna förbereder sig inför högläsningen genom att 

exempelvis läsa texten i förväg, så att läraren exempelvis vet vart denna bör pausa, betona och 
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även inflika med öppna frågor. Klassläraren Akis berättar att han också anser att det är viktigt 

att han är förberedd inför högläsningen så han på ett enklare sätt kan fånga elevernas 

uppmärksamhet vid läsningen genom att exempelvis läsa med inlevelse samt förbereda 

exempelvis inferens eller värderingsfrågor han vill ställa eleverna. Klassläraren Maria berättar 

däremot att hon inte alls brukar förbereda sig på något vis eftersom hon anser att det inte finns 

tid till detta. Läraren Sara nämner exempelvis att hon endast inför sina planerade boksamtal 

med eleverna brukar läsa de kapitel i förväg som hon vill att de gemensamt sedan ska samtala 

om. Sara kan vid dessa boksamtal ställa frågor som exempelvis, - Vad handlar det jag läste 

om? Vad tror ni händer sen? Hur tror ni huvudpersonerna kände sig? Hur skulle ni ha handlat 

vid en liknande situation? och så vidare. Även Lindö (2005, s.115-120) tar i likhet med Sara 

upp en del olika modeller för så kallade bok- eller textsamtal. Lindö (2005) menar att 

huvudsyftet med dessa samtal bör vara att ge eleverna nya erfarenheter samt vidga deras 

synsätt (Ibid.). Det framgår att läraren Sara använder sig av olika slags boksamtalsfrågor 

enligt den sokratiska modellen vilken Lindö (2005) nämner. Sara använder sig bland annat av 

enkla faktafrågor som finns på raderna, tolkningsfrågor som finns mellan raderna samt 

värderingsfrågor vilka finns utöver raderna och behandlar egna värderingar. Dessa 

värderingsfrågor ingår även i aspekten ett kritiskt förhållningsätt som Liberg & Geijerstam tar 

upp rapporten Med fokus på läsande. Författarna beskriver i rapporten vad denna aspekt 

innebär och nämner bland annat att det inom det kritiska förhållningssättet ingår att läsaren 

analyserar och undersöker vilka normer, värderingar samt ideologier som texterna vilar på 

(Liberg & Geijerstam, 2012, s. 18).                                                                                                                                          

Sara brukar även ge sina elever olika roller varje vecka kopplat till deras läsläxa där de får 

träna upp olika lässtrategier som de sedan redovisar i mindre grupper. Rollerna består av att 

exempelvis vara sammanfattare, ordletare, karaktärsbeskrivare samt illustratör. Liberg & 

Geijerstam (2012) skriver i sin rapport Med fokus på läsande om bland annat läsförståelse 

som en viktig aspekt inom begreppet läsning. Författarna nämner i rapporten att exempelvis 

kunna läsa och förstå med nära anknytning till en text vilket kallas för centripetalläsa, då man 

bland annat bör kunna sammanfatta ett innehåll, finna enskilda detaljer i en text samt 

identifiera huvudinnehåll med mera (Liberg & Geijerstam, 2012, s. 14). Det framgår att Saras 

elever genom det beskrivna arbetssättet med läsläxan får träna sig i att centripetalläsa. Liberg 

& Geijerstam (2012) nämner även att en läsare ska läsa och förstå med utgångspunkt i en text 

som de kallar för centrifugalläsa, då läsaren bland annat bör kunna tolka bildspråk samt dra 

slutsatser och generalisera (Ibid.).  Saras elever får även träning i att centrifugalläsa genom 
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hennes arbetssätt med rollerna hon givit dem. Sara menar att barnen genom detta arbetssätt 

tränar sin läsförståelse och blir bättre läsare vilket också framgår i relation till rapporten.                                                                           

Klassläraren Malou berättar att hon vid vissa tillfällen med sin klass arbetar med 

högläsning som ett arbetsområde vilket hon då förbereder sig inför, då exempelvis barnen får 

skriftliga övningar och bland annat får träna på att skriva sina tankar och åsikter kring boken, 

eller får diskutera kring olika aspekter koppla det till boken antingen i helklass eller i mindre 

grupper. Klassläraren Elsie menar att hon inte behöver förbereda sig inför högläsning i och 

med att hon har så lång arbetserfarenhet och att hon kan starta upp ett samtal utan någon 

planering samt leda detta samtal vart hon vill. Elsie berättar att hon vid högläsning är lyhörd 

för elevernas frågor och att hon själv ställer sina elever frågor om bland annat inferenser i 

texten. Ibland brukar även Elsie avstå från att läsa slutet på en bilderboksberättelse då hon vill 

att barnen ska få skriva ett eget slut utifrån bilderna som barnen sedan får läsa upp för 

varandra och efter detta läser läraren det riktiga slutet. Att tolka bilder är också ett arbetssätt 

som Lindö (2005, s. 57) rekommenderar och menar väcker intresse hos barnen.                                                                                                             

Klassläraren Maria berättar att hon för tillfället använder sig av ett arbetssätt som både hon 

och hennes elever uppskattar, där läraren högläser samtidigt som alla elever har sin egen bok 

de följer med i. Maria menar att eleverna får träna sin koncentration och att nivån på boken 

gör det möjligt för dem att känna läslust. Maria berättar att hon vid högläsning även brukar 

samtala med eleverna genom att ställa öppna frågor som eleverna kan koppla till egna 

erfarenheter vilket aktiverar eleverna samt fångar deras uppmärksamhet. 

Även klassläraren Mats berättar om många olika arbetssätt han använder sig av.                               

Ett arbetssätt som läraren menar är effektivt eftersom han på så vis inte behöver avbryta 

läsningen då det finns risk att eleverna tappar sammanhanget, är att hans elever under 

läsningen enskilt får skriva upp sådant de inte förstår från texten som de sedan går igenom 

gemensamt. Mats brukar emellanåt även förbereda sig inför högläsningen genom att göra i 

ordning skriftliga eller muntliga uppgifter koppla det till exempelvis kapitel vilka är 

innehållsrika, gripande, eller där mycket står mellan raderna. Eleverna brukar då få ett 

skrivhäfte där de får svara på frågor som exempelvis, varför de anser att människor i boken 

handlade som de gjorde, eller vad de tror kommer hända framöver i boken. Detta kan även 

ske muntligt då eleverna får sitta i smågrupper och diskutera kring liknande frågor och detta 

arbetssätt brukar Mats avsluta med en gemensam genomgång.  Dessa frågor som Mats ställer 

sina elever exempelvis om varför de tror personer i boken handlar på ett visst sätt, behandlar 
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även läsandeaspekten läsandets syfte och sammanhang som Liberg & Geijerstam (2012) tar 

upp i sin rapport. Inom aspekten läsandets syfte och sammanhang ingår nämligen att kunna 

använda sig av innehållet i en text på olika sätt bland annat genom att kunna diskutera 

konsekvenser av det man läser. Lindö (2005, s. 57) rekommenderar i sin bok Den 

meningsfulla språkväven det arbetssätt som läraren Mats använder och menar att varierande 

arbetssätt som detta utvecklar elevers läslust samt intresse för läsning. Lindö (2005) kallar 

detta arbetssätt för kortskrivande i en läslogg eller läsdagbok där elever exempelvis kan skriva 

angående huvudpersoner och deras handlingar eller värdefrågor utifrån texten och så vidare 

(Ibid.). Lindö (2005) rekommenderar även att läraren bör uppmuntra sina elever att gå tillbaks 

och läsa sina läsdagböcker då eleverna kan undersöka ifall det de tidigare har skrivit 

fortfarande stämmer med deras nuvarande uppfattningar eller inte, samt låta de skriva kring 

detta.                        

Ett ytterligare arbetssätt som många av de intervjuade klasslärarna berättar att de använder 

sig av och även har gemensamt är parläsning eller gruppläsning som lärarna kallar det för.         

Klassläraren Sara är en av dessa lärare som använder sig av parläsning då hon brukar låta 

eleverna läsa två och två för varandra. Barnen turas då om att läsa för varandra i varsin bok 

medan den ena eleven följer med i sin egen bok. Sara menar att barnen lär sig av varandra 

genom detta arbetssätt då de får träna på sin koncentration och lär sig hur ord uttalas korrekt. 

Klassläraren Malou berättar också att hon ibland vid högläsning låter sina elever läsa för 

varandra antingen i par eller i mindre grupper. Klassläraren Elsie brukar också vid enstaka 

tillfällen ha läsgrupper med fyra elever i varje grupp, där dessa elever turas om att läsa för 

varandra och att läraren går runt till respektive grupp och ställer frågor kring berättelsen. Elsie 

menar att gruppläsningen stimulerar barnens läsande. Slutligen så använder sig även läraren 

Mats av detta arbetssätt vid högläsning och låter sina elever ibland läsa högt för varandra två 

och två. Avslutningsvis brukar läraren ha en genomgång då eleverna får berätta vad de läst 

om. Mats anser att det är viktigt att även göra eleverna delaktiga under högläsningen och att 

deras läslust utvecklas genom deras delaktighet. Även Vygotskij var positiv till ett sådant 

samarbete och menade att barnet genom samarbete med andra barn styrs mot högre nivåer i 

sin utveckling alltså mot den potentiella nivån. Vygotskij menade att den potentiella nivån 

representerar en nivå som är inom räckhåll för barnet och som den i samspel med vuxna eller 

andra barn kan nå (Bråten & Thurman-Moe, 1998, s, 105).    
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7.4 Hur resonerar de intervjuade lärarna när de väljer böckerna som de 

högläser? 

 

Klasslärarna resonerar lite olika vid val av högläsningsbok. Vissa av lärarna menar att boken 

inte bör vara varken för lätt eller för svår samtidigt som andra av de intervjuade lärarna menar 

att boken visst bör vara utmanande och åt det svårare hållet. Klassläraren Sara menar 

exempelvis att högläsningsboken inte bör vara varken för lätt eller för svår och att boken 

måste vara på elevernas nivå om den ska lyckas relatera till elevernas erfarenheter och 

intresse. Klassläraren Malou berättar också att hon anser att högläsningsboken inte bör vara 

för svår eftersom boken då kommer uppfattas som ointressant i och med att läraren måste 

förklara mycket. Klassläraren Elsie menar till skillnad mot Malou att läraren ibland bör välja 

svårare högläsningsböcker som utmanar eleverna, då det viktiga är att läraren förklarar 

sammanhang och inte att barnen måste förstå vartenda ord i boken utan att de istället förstår 

helheten. Elsie menar däremot att läraren måste se till att barnens enskilda böcker de läser inte 

upplevs som för svåra eller tråkiga eftersom det är ogynnsamt för barnens läslust samt 

språkutveckling. Klassläraren Maria menar vidare att det inte blir någon utveckling om 

högläsningsboken är för lätt men säger dock att högläsningsboken måste vara på en passande 

nivå. Lindö (2005, s. 56) ger också anledning till varför man bör läsa utmanande böcker för 

eleverna och betonar att många elever inte läser en svårare bok förrän i tonåren och i vissa fall 

inte ens då.  Lindö (2005) menar vidare att det då är lärares och föräldrars ansvar att ge liv åt 

dessa böcker (Ibid.). Vygotskij (1999, s.333) menade att det mest väsentliga för elevernas 

inlärning är att de lär sig något nytt i samarbete med läraren och hans eller hennes vägledning. 

Lundberg (2011) menar i en artikel för Akademibokhandeln att det viktigaste är att 

böckerna ligger strax över barnens utvecklingsnivå så att de får språkliga utmaningar och 

samtidigt kan relatera till berättelsen och få en läsupplevelse. Akademibokhandeln (2011). 

Varför är högläsning så bra?. http://akademibokhandeln.se/artiklar/varfor-ar-hoglasning-sa-

bra/ (2013-05-03). Detta synsätt betonar även Vygotskij (1999, s. 333, 334) som menar att 

inlärningen måste orientera sig mot redan bekanta utvecklingszoner för att lyckas lära barnen 

något. Samtidigt bör inte undervisningen orientera sig för mycket mot barnens lägsta tröskel 

för inlärningen utan även mot barnens högsta tröskel alltså mot det vi vill att barnen ska lära 

sig.   

De intervjuade lärarna, Maria, Elsie och Malou berättar att deras högläsningsböcker är på 

en nivå som de flesta eleverna i klassen inte skulle klara att läsa enskilt, men att detta funkar i 
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och med att lärarna läser och förklarar sammanhang samt ord.  Klassläraren Akis berättar 

exempelvis att han tycker det är av stor vikt att högläsningsboken är utmanande eftersom 

eleverna på sådant sätt tar till sig nya erfarenheter vilket leder till att barnen så småningom 

själva kommer att välja att läsa svårare böcker. Detta resonemang är i likhet pedagogen 

Vygotskijs begrepp den närmaste utvecklingszonen där Vygotskij bland annat menar att det 

barnet idag klarar att göra i samarbete med läraren kommer barnet klara själv imorgon 

(Vygotskij, 1999, s. 333). Klassläraren Mats berättar att barnen genom utmanande böcker får 

tänka till mycket kring det lästa när mycket står mellan raderna och att detta tränar barnens 

läsförståelse och lässtrategier.  

Samtliga av de intervjuade lärarna är överens om att det är viktigt att variera genrerna vid 

högläsningen exempelvis för att det är viktigt att alla elever ska få möjlighet att relatera till 

och uppskatta den valda högläsningsgenren eftersom det annars blir tråkigt och ogynnsamt för 

eleverna. En till aspekt som lärarna Maria och Akis tar upp, är att de ofta väljer sina 

högläsningsböcker utifrån sina lärarkollegors rekommendationer eller böcker som lärarna 

tidigare läst och uppskattat. Endast klassläraren Mats berättar att han väljer böcker utifrån 

recensioner på internet och menar att det är ett givande tillvägagångssätt.                                           

Elsie är även den enda läraren som menar att hon lyssnar på rekommendationer kring val 

av högläsningsböcker av barnbibliotekarierna. Även professor Lundberg (2011) berättar i en 

artikel att barnbibliotekarier kan hjälpa att ge bland annat lärare goda läsråd gällande val av 

högläsningsbok. Akademibokhandeln (2011). Varför är högläsning så bra?. 

http://akademibokhandeln.se/artiklar/varfor-ar-hoglasning-sa-bra/ (2013-05-03).                        

En intressant aspekt att nämna som återigen endast klassläraren Elsie tar upp, är att hon ibland 

väljer högläsningsböcker som ser tråkiga ut men som har ett givande innehåll och menar att 

detta är ett viktigt sätt att lära eleverna att inte döma en bok utifrån dens utsida. 

Alla lärarna presenterar inte bokens genre i förväg innan de börjar läsa boken.                               

Klassläraren Elsie menar exempelvis att detta inte behövs eftersom man automatiskt kommer 

in på vilken genre boken är under läsningens gång, däremot brukar hon presentera bokens 

handling i förväg eftersom det bygger upp en förförståelse till boken. Klassläraren Akis menar 

att det är viktigt att presentera genren att presentera boken i förväg eftersom det är ett sätt att 

bygga upp förförståelse för boken och att detta skapar spänning hos eleverna samt ger de 

ledtrådar kring bokens handling. Klasläraren Malou berättar att hon inte brukar presentera 

bokgenren i förväg utan att de efter bokens slut har en diskussion kring den lästa genren.                                                             
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Klassläraren Mats berättar att han låter eleverna rösta fram vilken bokgenre de vill ha till 

kommande högläsningsbok och menar att eleverna på sådant sätt redan innan läsningen har 

kunskap kring genren.  Mats berättar att han också brukar ge en presentation i förväg av 

bokens handling och på samma gång diskuterar med eleverna kring vad som är karaktäristiskt 

för bokens genre. Klassläraren Maria nämner att hon aldrig brukar presentera den lästa genren 

varken före eller efter läsningen och menar att de istället arbetar med genrer i ett läromedel. 

Maria menar att det är viktigare att barnen uppskattar högläsningsboken och tycker den är 

givande. Klassläraren Lindö (2005, s. 56-57) menar att innan läraren börjar läsa 

högläsningsboken är det betydelsefullt att denne försöker skapa nyfikenhet hos eleverna kring 

huvudpersonerna och handlingen i boken. I och med detta skulle läraren även kunna samtala 

kring vilken genre boken består av.    
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8 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer jag relatera mina analysresultat mestadels till delar av läroplanen för 

grundskolan (Lgr11, 2011) som jag berörde i mitt bakgrundskapitel, men även till tidigare 

forskning. 

8.1 Granskning av läroplanen för grundskolan (2011) 

 

Liberg & Geijerstam (2012, s. 20) skriver i sin rapport Med fokus på läsande, att alla de fyra 

aspekterna kring läsning som de skriver om, och som jag relaterar till i min tidigare forskning, 

kan återfinnas i kursplanerna för svenska och dessutom för alla årskurser. Liberg & 

Geijerstam gör vidare i sin rapport en genomgång av kursplanen för svenska och svenska som 

andraspråk, för att se i vilken utsträckning dessa fyra aspekter av läsning finns med i årskurs 

1-6. Jag tänkte i likhet med detta i denna diskussion ha en granskning av syfteformuleringarna 

samt de centrala innehållen jag tidigare valde ut från läroplanen vilka återfinns i mitt 

bakgrundskapitel, och jämföra med i vilken utsträckning mina intervjuade lärare uppfyller 

dessa samt även jämföra med Liberg & Geijerstams (2012) resultat.                                                                                                                  

I min bakgrund tog jag upp att det i de centrala innehållen för årskurs 4-6 står att, eleverna 

ska lära sig lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja 

texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna (Lgr 11, s. 224).           

Samtliga av mina intervjuinformanter berättar i intervjuerna att de arbetar med att ställa frågor 

som står mellan och på raderna vid högläsning och även arbetar med att förstå och tolka 

texters budskap genom exempelvis boksamtal, att tolka bilder och en mängd andra arbetssätt 

som nämns i min redovisning samt analys. Liberg & Geijerstam tar också upp detta centrala 

innehåll i sin genomgång. De menar att aspekten läsförståelse, vilken är en av de fyra 

aspekterna av läsning, är tydligt angivet i kursplanen för svenska i årskurserna 1-6 (Liberg & 

Geijerstam, 2012, s. 21), liksom betydelsen av att behärska olika aspekter av läsförståelse.  

I de centrala innehållen för årskurs 1-3 (Lgr 11, s. 223) nämns också aspekten läsförståelse 

men givetvis på en lättare nivå än vad som anges för årskurs 4-6, där det står att, eleverna ska 

få lära sig olika lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll. Samtliga av mina intervjuinformanter arbetar liksom jag nämner 

ovan på olika sätt med att lära eleverna olika lässtrategier för att de ska förstå och tolka texter.                                                                   

Att anpassa läsningen efter textens form och innehåll (läsandets syfte och sammanhang) är ju 
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en av de fyra aspekterna av läsning som Liberg & Geijerstam också skriver om i sin rapport 

(2013, s. 15) och det innebär bland annat att kunna använda sig av innehållet i en text på olika 

sätt genom att bland annat samtala om konsekvenser av det man läser, hur det påverkar en och 

hur olika syften med läsning kan leda till olika sätt att förstå en text. Samtliga av mina 

intervjuinformanter använder sig att samtal kring högläsning på sådant sätt som författarna 

beskriver. Klassläraren Sara visar exempel på hur olika syften med läsning kan leda till olika 

sätt att förstå en text. När Sara å ena sidan har boksamtal med eleverna kring en skönlitterär 

bok ställer hon exempelvis värderingsfrågor då eleverna kanske måste tänka på hur det 

påverkar dem själva och när läraren å andra sidan läser en faktatext för eleverna ställer hon 

faktafrågor om exempelvis vad för slags fakta som togs upp i texten som gör att eleverna 

fokuserar på detta. Detta exempel visar på att denna klasslärare låter sina elever anpassa 

läsningen efter textens form och innehåll. Liberg & Geijerstam (2012, s. 22) tar också upp 

detta centrala innehåll i sin genomgång av hur mycket de fyra olika aspekterna av begreppet 

läsning nämns i kursplanen för svenska. Författarna tar upp detta centrala innehåll under 

rubriken läsandets syfte och sammanhang och menar att det visar att läsandet sker på olika 

sätt beroende på syftet med läsandet och i vilket sammanhang det ingår i.  

I mitt bakgrundskapitel tog jag även med det följande centrala innehållen för årskurs 1-3 

(Lgr 11, s. 224) där det står att, eleverna ska förstå berättande texters budskap, uppbyggnad 

och innehåll samt hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och 

avslutning samt litterära personbeskrivningar. I mina intervjuer med de verksamma lärarna 

framgår det att de anser att deras elever genom högläsningen lär sig berättelsestukturer bland 

annat. Myrberg (2003, s. 39) nämner också att barn genom högläsning får kunskap om 

berättelsestrukturer. Att samtliga intervjuinformanter arbetar med att eleverna ska förstå 

berättande texters budskap och innehåll framgår också av mina intervjuer. Ett exempel som 

understryker detta är klassläraren Maria som berättar att hon vid arbete med högläsning 

stannar upp läsningen för att ställa frågor om texten och även låter barnen diskutera i 

smågrupper kring det de läst om. Liberg & Geijerstam (2012, s. 22) nämner också detta 

centrala innehåll i sin genomgång av kursplanen för svenska för att se i vilken utsträckning de 

fyra aspekterna av läsning finns med i årskurs 1-6. Detta centrala innehåll har Liberg & 

Geijerstam lagt in under aspekten ett kritiskt förhållningssätt. Det kritiska förhållningssättet 

och vad detta innebär beskriver jag mer utförligt i min tidigare forskning men kan bland annat 

gälla textens form, innehåll, funktion och sammanhanget texten ingår i (Liberg & Geijerstam, 

2012, s. 18). Författarna skriver att de delar av kursplanerna som handlar om textens struktur 
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och vad som är typiskt för olika slags texter ger möjlighet för lärarna att diskutera med elever 

om bland annat textnormer, hur textnormer ser ut i olika delar av världen samt vad som 

händer om man bryter mot dem.                                                                                                                            

Nästa centrala innehåll jag kommer fördjupa mig i nämner också Liberg & Geijerstam i 

deras genomgång (2012, s. 22) och gäller för årskurs 4-6 (Lgr 11, s. 224) där det står att 

eleverna ska lära sig strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras 

typiska uppbyggnad och språkliga drag.  Liberg & Geijerstam sätter även in detta centrala 

innehåll inom aspekten ett kritiskt förhållningssätt och menar liksom i det förra centrala 

innehållet jag granskade, att de delar av kursplanen som handlar om texters struktur samt vad 

som är typiskt för olika slags texter ger möjligheter för läraren att tala om textnormer, hur 

textnormer ser ut i olika delar av världen och vad som händer om man bryter om dem.                                           

De flesta lärarna i mina intervjuer pratar överlag om att de låter sina elever skriva olika slags 

texter kopplat till högläsningen och även att de arbetar med genrer överhuvudtaget, vissa 

lärare presenterar och pratar med eleverna om genren innan läsningen börjar och andra lärare 

arbetar genremedvetet inom olika läromedel de har. Mats brukar vid vissa tillfällen skapa 

skriftliga uppgifter kopplat till högläsningen vid kapitel som exempelvis är väldigt 

innehållsrika där han ger eleverna frågor de ska svara på i ett skrivhäfte som till exempel, 

varför de tror att personer i boken handlade eller sa som de gjorde, eller att de får 

sammanfatta det viktigaste som skett i boken. Den text eleven då skriver kan exempelvis 

kallas för en tes eller en argumenterande text beroende på hur den utformas. Att eleven 

sammanfattar det viktigaste som skett i boken kan kallas en beskrivande text då eleven skriver 

ner fakta på ett beskrivande sätt.  Det framgår i och med detta att klassläraren Mats arbetar 

med att försöka ge eleverna de rätta strategierna för att skriva olika slags texter med 

anpassning till deras uppbyggnad. Även lärarutbildaren Lindö (2005, s. 57) rekommenderar 

sådant här arbetssätt som Mats använder sig av och menar att det vidgar elevernas horisonter.   

I följande centrala innehåll som gäller för årskurserna 4-6, vilket jag också nämner i mitt 

bakgrundskapitel (Lgr 11, s. 226) står det att eleverna ska känna till några skönlitterära 

betydelsefulla barn och ungdomsboksförfattare och deras verk. I mina intervjuer med de 

verksamma lärarna framgår det att samtliga lärare försöker variera genrerna för att göra 

läsandet lustfyllt för alla elever.  Lärarna Maria och Sara nämner exempelvis att de läser 

högläsningsboken Syster Varg (Anette Skåhlberg, 2010) som båda lärarna menar är en väldigt 

populär kapitelbok för åldrarna 8 och uppåt som barnen uppskattar väldigt mycket. Just 

precist detta centrala innehåll tar inte Liberg & Geijerstam upp i sin genomgång av 
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kursplanerna för att se i vilken utsträckning dessa fyra aspekter av läsning nämns.                                  

Däremot tar författarna upp ett mycket liknande innehåll från den inledande 

syfteformuleringen i kursplanen för svenska som även jag tog med i mitt bakgrundskapitel där 

det står, att eleverna ska utveckla kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar 

av världen. Denna syfteformulering har författarna med i sin genomgång och sätter in den i 

aspekten läsandets syfte och sammanhang som kan bland annat innebära att överföra kunskap 

från ett välbekant sammanhang, till ett annat som är mer eller mindre nytt och okänt (Liberg 

& Geijerstam, 2012, s. 17). Liberg & Geijerstam (2012, s. 22) menar att barnen genom denna 

kunskap om skönlitterära texter ges möjligheter att utveckla sin repertoar av lässtrategier.                 

I vilken utsträckning eleverna ges kunskap om skönlitteratur från olika delar av världen 

framgår inte i mina intervjuer utan denna syfteformulering valde jag att ha med i 

bakgrundskapitlet mestadels för att framhålla att skönlitteratur är ett viktigt inslag i ämnet 

svenska då högläsning kan göra sig påmint. Däremot framgår det i mina intervjuer att 

eleverna ges möjlighet att utveckla sina lässtrategier vid användning av skönlitterära texter 

som Liberg & Geijerstam förklarar. Sara visar exempel på detta vilket jag även framhåller i 

min analys då hon låter sina elever arbeta med olika roller kopplat till den skönlitterära 

läsläxan. Exempelvis kan eleverna få rollen som karaktärsbeskrivare och detta kan kopplas till 

lässtrategin centripetalläsning då läsaren exempelvis ska kunna finna enskilda detaljer i en 

text (Liberg & Geijerstam, 2012, s. 14). 

Det centrala innehåll jag nu kommer granska återfinns i de centrala innehållen för årskurs 

1-3  (Lgr 11, s. 224) där det står att eleverna ska komma i kontakt med berättande texter för 

barn från olika tider och skilda delar av världen. I mina intervjuer framgår det att lärarna 

arbetar med högläsning om inte dagligen så flera gånger i veckan, där eleverna får möjlighet 

att möta en mängd olika genrer av berättande texter. Elsie berättar exempelvis att hon tidigare 

har läst böcker skrivna av Astrid Lindgren för eleverna och dessa böcker skildrar även hur 

människor levde i Sverige förr i tiden. Detta centrala innehåll har också Liberg & Geijerstam 

(2012, s. 23) med i sin genomgång av läroplanen och sätter in detta innehåll inom aspekten ett 

kritiskt förhållningsätt. Författarna menar att detta centrala innehåll ger möjlighet till ett 

kritiskt förhållningssätt eftersom det kan belysa människors upplevelser och erfarenheter 

(Ibid.).                                                                                                                          

I överensstämmelse med det förra centrala innehållet jag tog upp finns det ett mycket 

liknande centralt innehåll för årskurs 4-6 (Lgr 11, s. 225) där det skrivs att följande ska 

behandlas, berättande texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och 
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övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser 

människors villkor och identitets- och livsfrågor. Hur lärarnas elever kommer i kontakt med 

berättande texter har jag redan redogjort för ovan. Skönlitterära texter med varierande genrer 

framgår det att lärarna läser för sina elever utifrån mina intervjuer. Klassläraren Mats visar 

exempel på detta när han i sin intervju berättar att han läser bland annat sagor, bilderböcker 

samt skönlitterära berättelser som dels belyser människors levnadsvillkor i andra länder samt 

gripande, dramatiska berättelser. Liberg & Geijerstam nämner inte just detta specifika centrala 

innehåll i sin genomgång av kursplanen i svenska, men i och med att det påminner mycket om 

det centrala innehållet för årskurs 1-3 som jag gick igenom innan detta, passar detta innehåll 

både in inom aspekten ett kritiskt förhållningssätt samt läsandets syfte och sammanhang. Som 

sagt så beskriver författarna att det förra centrala innehållet jag gick igenom i likhet med detta 

kan belysa människors upplevelser och erfarenheter inom aspekten ett kritiskt 

förhållningssätt, och inom aspekten läsandets syfte och sammanhang kan detta innehåll ge 

kunskap om olika slags skönlitterära texter och på så sätt utveckla sin repertoar av 

lässtrategier (Liberg & Geijerstam, 2012, s. 22). 

Slutligen kommer jag granska syfteformuleringarna från Lgr11 som jag också har med i 

mitt bakgrundskapitel.  

 I Läroplanen för grundskolan i syftedelen för ämnet svenska (Lgr 11, s. 223) står det att 

eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 

formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Klassläraren 

Malou visar exempel på detta centrala innehåll utifrån arbete med högläsning som ett 

arbetsområde som läraren kallar det för. Malou berättar att eleverna vid dessa arbetsområden 

får skrivuppgifter kopplade till högläsningen då eleverna exempelvis får träna på att uttrycka 

tankar och åsikter skiftligt. Detta kan kopplas till vad Lindö (2005, s. 117-118) skriver om så 

kallade värderingsfrågor man kan använda sig av i undervisningen exempelvis vid boksamtal 

eller vid skrivning kopplat till högläsningen. När man använder sig av värderingsfrågor 

handlar dessa om att dra in egna idéer och värderingar i samtalet eller texten. Just detta 

specifika centrala innehåll nämner inte Liberg & Geijerstam i deras genomgång, men utifrån 

deras granskningar av andra innehåll i kursplanen samt deras genomgång av läsandets fyra 

aspekter så skulle denna syfteformulering passa bra in i både aspekten läsförståelse samt ett 

kritiskt förhållningssätt. Liberg & Geijerstam (2012, s. 17) menar att aspekten läsförståelse 

bland annat handlar om att jämföra olika textinnehåll eller perspektiv och värdera dessa. 

Denna slags läsförståelse kan även kopplas till kunskaper i att kunna formulera egna åsikter 
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och tankar i olika slags texter. Författarna skriver också i deras rapport om ett kritiskt 

förhållningssätt (2012, s. 18) och förklarar att det kan innebära att exempelvis läsaren 

analyserar och undersöker vilka normer, värderingar och ideologier som texterna vilar på. Om 

då läsaren klarar detta så kan läsaren också utifrån detta formulera egna åsikter och tankar 

skriftligt kring det lästa.                                                                                                                                        

Vidare står det i syftedelen för ämnet svenska (Lgr 11, s.223) att undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva och att i undervisningen ska eleverna möta 

samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.                                    

Slutet på denna syfteformulering som handlar om kunskaper om skönlitteratur från olika tider 

och skilda delar av världen har redan jag granskat tidigare. Att undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva är däremot något jag nu kommer granska. Sara är en 

av klasslärarna som visar exempel på att hon arbetar med att stimulera elevernas intresse för 

att läsa. Läraren berättar bland annat om att vid tidig ålder börja besöka bibliotek samt att 

läraren bör hjälpa sina elever att hitta en lämplig enskild läsebok, som barnen själva finner 

intressanta och som varken är för lätt eller svår eftersom detta har en negativ inverkan på 

deras läslust. Myrberg (2003, s. 38) tar också upp betydelsen av att besöka bibliotek med 

elever och menar att detta skapar intresse för läsningen hos eleverna. Klassläraren Elsie visar 

exempel på hur hon stimulerar sina elevers intresse att skriva. Läraren berättar att redan innan 

alla elever själva kan skriva i årskurs 1, brukar hon tillsammans med sina elever skriva många 

gemensamma texter vilket Elsie menar stimulerar deras intresse för att skriva. Elsie menar att 

många av hennes elever knäcker läskoden på detta sätt och även att de alltid skriver om något 

som eleverna finner intressant. Liberg & Geijerstam nämner också denna syfteformulering 

(2012, s. 20) och menar att läsande allmänt framstår som något centralt i läroplanen för 

grundskolan 2011, och att i kursplanen för ämnet svenska så formuleras läsandets centrala roll 

mer specifikt genom exempelvis den nämnda syfteformuleringen. Sammanfattningsvis 

framgår det att alla fyra aspekterna av begreppet läsande finns med i kursplanen för svenska.                                                                                                           

8.2 Lärarnas syn, resonemang och arbetssätt kring begreppet 

läsförståelse 
 

Avslutningsvis vill jag i detta kapitel lyfta fram samtliga av de intervjuade lärarnas 

diskussioner kring begreppet läsförståelse och lässtrategier. Flera av lärarna lyfter fram att de 

anser att elevernas läsförståelse blir bättre genom högläsning och det framgår av mina 

intervjuer att lärarna arbetar på olika sätt för att utveckla lässtrategier hos eleverna.                                                                                                                                                                              
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Läraren Sara nämner exempelvis att genom att barnen får lyssna till högläsning så är detta 

gynnande för deras läsförståelse. Sara menar att högläsning är gynnande för deras 

läsförståelse på grund av att barnen hör texten högt och då får ett annat sammanhang än om de 

skulle läsa tyst för sig. Läraren menar vidare att hon även brukar rekommendera sina elever 

att läsa högt för sig själva ifall det är något de inte förstår i en text för att få ett tydligare 

sammanhang av texten. I Liberg & Geijerstams rapport Med fokus på läsande redogör de 

tydligt bland annat om aspekten läsförståelse vilken jag även redogör kort för i kapitlet för 

tidigare forskning. Klasslärarens Sara resonemang kan kopplas till det författarna skriver om 

hur en läsare kan förstå ett textinnehåll och menar att det finns tre sådana sätt. Ett av dessa sätt 

att förstå ett textinnehåll vilket jag anser är det Sara resonerar om, är att bekanta sig med en 

text och gå in på textytan och förstå vissa detaljer samt hur de är relaterade till varandra 

(Liberg & Geijerstam, 2012, s. 16).  Sara berättar att det oftast hjälper eleverna att förstå en 

text ifall de läser den högt för sig själva eller ifall någon annan läser den för de och detta kan 

jämföras med att förstå vissa detaljer bättre och hur de är relaterade till varandra.  

Klassläraren Malou berättar om att hon vid vissa tillfällen vid arbete med högläsning vill 

att eleverna antingen skriftligt eller muntligt ska få träna på att uttrycka tankar och åsikter. 

Hon nämner däremot inte ordet läsförståelse eller lässtrategi men det framgår utifrån Liberg & 

Geijerstams rapport (2012) att detta ingår i aspekten läsförståelse. Detta arbetssätt kan kopplas 

till det andra av de tre sätten en läsare kan förstå ett textinnehåll. Detta sätt innebär att gå mer 

på djupet av texten och fundera över motiv, känslor samt relationer som finns inom textens 

handling(Liberg & Geijerstam, 2012, s. 16). När Malous elever då ska träna på att uttrycka 

tankar och åsikter kring en skönlitterär bok så måste eleverna för att kunna göra detta just 

fundera över motiv, känslor och relationer.                                                                              

Klassläraren Elsie berättar att när hon högläser vill hon att hennes elever ska få träna på att 

bygga upp inre bilder vilket hon menar gör att berättelsen får ett större djup då. Elsie säger 

även att hon vill att hennes elever ska få träna på att känna olika slags känslor vid högläsning 

vilket hon menar är viktigt för barnens läsupplevelse. Elsie nämner inte heller ordet 

läsförståelse men enligt Liberg & Geijerstam ingår också detta i aspekten läsförståelse. Det 

klassläraren säger om att träna på att skapa inre bilder kan bland annat kopplas till det sista 

och tredje sättet en läsare kan förstå ett textinnehåll. Detta betyder att läsaren jämför det lästa 

med tidigare erfarenheter (Liberg & Geijerstam, 2012, s. 16). Om ett barn exempelvis hör en 

ny berättelse och känner igen något i texten som den kan relatera till en tidigare berättelse kan 

detta medföra att det skapas en inre bild hos denna elev. Det Elsie säger om att träna på att 
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känna olika slag känslor kring en berättelse kan kopplas till det andra sättet en läsare kan 

förstå ett textinnehåll vilket innebar, att fundera över motiv, känslor och relationer som ingår i 

textens handling (Ibid.). Om en elev exempelvis funderar över känslor i boken och känner det 

eleven tror huvudpersonen känner så klarar eleven denna strategi.                                                                                                             

En intressant aspekt som klassläraren Maria tar upp är att hon märker att hennes elever 

som fått mycket högläsning med sig hemifrån har en bättre läsförståelse än barnen som fått 

lite eller ingen högläsning hemifrån. Hon berättar även att eleverna med mycket högläsning i 

bagaget är mer vana att lyssna koncentrerat och att ta till sig berättelser i förhållande till 

eleverna med lite högläsnings i bagaget. I mitt kapitel för tidigare forskning så framgår det att 

högläsning har en långsiktig och positiv påverkan på elevers läsande. Lundberg (2011) 

berättar exempelvis att barnen som får ta del av högläsning får större möjligheter att utveckla 

ett långsiktigt och varaktigt intresse för läsning samt att dessa barn har lättare att följa 

berättelsens röda tråd.  Akademibokhandeln (2011). Varför är högläsning så bra?. 

http://akademibokhandeln.se/artiklar/varfor-ar-hoglasning-sa-bra/ (2013-05-03). Det läraren 

Maria berättar kan även kopplas till det Liberg & Geijerstam (2012, s. 16) säger om 

läsförståelse. Författarna menar att vid läsande av skönlitteratur så kan läsaren oftast röra sig 

mer fritt och exempelvis knyta an till personliga erfarenheter och reflektioner (Ibid.).                   

Samma sak bör gälla lyssnaren, och om en elev då har fått mycket högläsning hemifrån och 

sedan fortsättningsvis får högläsning i skolan och lär sig av sina föräldrar och sin lärare att 

knyta an till personliga erfarenheter så kommer denna elev lättare kunna röra sig i en text 

samt få bättre läsförståelse. 

Mats som är klasslärare i årskurs 5 berättar att han brukar välja svårare böcker som kräver 

mer diskussion i och med att eleverna är tillräckligt gamla, exempelvis böcker som belyser 

människors levnadsvillkor i andra länder och överhuvudtaget diskutera kring bokens 

symbolik och mening och på sådant sätt låta eleverna träna upp lässtrategier. Liberg & 

Geijerstam (2012, s. 16-17) skriver om att en läsare rör sig i en text på olika sätt samt visar 

upp sin textrörlighet genom sitt sätt att samtala om innehållet i texten. Några av dessa sätt som 

författarna beskriver vilka handlar om att röra sig i en text samt visa sin textrörlighet på och 

som kan kopplas till det Mats berättar, är att kunna identifiera huvudbudskap, ställa frågor till 

en text, göra kopplingar mellan olika textdelar, dra enkla slutsatser som framgår tydligt, finna 

enskilda detaljer i en text, se olika typer av samband som exempelvis temporala och 

orsakssamband, förklara och motivera sin förståelse av det som lästs, knyta an till egna 

erfarenheter och förkunskaper, dra slutsatser och generalisera och tolka bildspråk och 
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abstrakta budskap.  Det framgår att Mats elever kan få möjlighet att träna upp väldigt många 

olika lässtrategier och på sådant sätt göra de till bättre läsare med en djupare läsförståelse 

genom hans arbetssätt med högläsning. 

Slutligen berättar klassläraren Akis att han anser att barnen utvecklar en djupare förståelse 

av det lästa och också tränar upp olika lässtrategier, ifall barnen får möjlighet att skriva eller 

samtala kring berättelsen som högläses. Exempel som klassläraren tar upp är att eleverna vid 

högläsning får skriva texter kring vad de tror kommer hända längre fram i berättelsen, att de 

får skriva egna slut på berättelser, att de får samtala kring olika slags frågor såsom vad de tror 

kommer ske framöver, eller andra slags värderingsfrågor. Värderingsfrågor skriver Lindö om 

i boken Den meningsfulla språkväven (2005, s. 117-118) och menar att sådana frågor finns 

”utöver raderna” och handlar om att dra in egna idéer och värderingar i samtalet.            

Genom att Akis elever får möjligheten att samtala och skriva kring vad som kommer ske 

framöver och diskutera kring olika slags värderingsfrågor, tränas de i likhet med Mats elever,  

i att röra sig i en text på olika sätt och tränas även i att visa upp sin textrörlighet genom sitt 

sätt att tala om texten(Liberg & Geijerstam, 2012, s. 16). Exempel på lässtrategier som Akis 

elever bland annat kan träna upp genom hans arbetssätt är, att ställa frågor till en text, att göra 

kopplingar mellan olika textdelar, att dra slutsatser och generalisera, att göra förutsägelser om 

vad som ska komma härnäst, att associera till andra texter och andra upplevelser, att se olika 

typer av samband.    

Sammanfattningsvis framgår det att lärarnas arbetssätt är gynnande för elevernas 

läsförståelse där de får möjlighet att utveckla olika slags lässtrategier i likhet med de Liberg & 

Geijerstam beskriver i sin rapport Med fokus på läsande.                
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9 Konklusion 

 

I denna uppsats har jag redogjort för verksamma lärares syn på högläsning, vad lärarna 

berättar om sina arbetssätt vid högläsning och i vilket syfte de använder dessa arbetssätt, samt 

vilken betydelse dessa lärare anser att högläsning har för sina elevers läslust och 

språkutveckling. Lärarna i min studie arbetar i årskurs 2-5.  Jag har genom denna studie 

kunnat konstatera att samtliga av dessa lärare använder högläsning i sin undervisning 

regelbundet, och att de anser att högläsningens inverkan på och betydelse för elevernas läs- 

och skrivutveckling, språkutveckling, läslust samt kunskapsutveckling är positiv och 

långsiktig. Jag kan även konstatera att fastän samtliga av lärarna är väl medvetna om de 

positiva följderna högläsning har på sina elever så lägger ändå inte alla av dessa lärare tid 

eller planering på att arbeta med högläsning genom olika arbetssätt. Ett exempel är att vissa 

av lärarna inte alls jobbar med genrer genom att koppla det till högläsningen fast lärarna utan 

svårigheter skulle kunna göra detta. Ett annat exempel är att en lärare i undersökningen inte 

alls låter sina elever vidareutveckla något skriftligt genom att koppla det till högläsningen. 

Deras argument är att de inte har tid med detta att exempelvis vidareutveckla högläsningen 

fast att det finns flera innehåll i kursplanen för svenska som kan tolkas som att högläsning kan 

användas på olika sätt.                                                                                              

I undersökningen finns också exempel på lärare som arbetar med högläsning på många 

olika kreativa arbetssätt som även rekommenderas och belyses i tidigare forskning.                     

Ett exempel på detta är att lärarna har boksamtal vid högläsning med sina elever, då lärarna 

vidgar elevernas horisonter och eleverna bland annat får träna på att uttrycka åsikter och 

tankar, att eleverna får träna på att svara på frågor som finns på raderna, mellan raderna och 

utöver raderna. Det framgår även att samtliga lärare i undersökningen uppmärksammar och 

går igenom nya, svåra ord och begrepp som finns med i texter med sina elever. En annan 

aspekt som framgår av min studie är att läroplanen för grundskolan 2011, lyfter fram läsande 

och alla aspekter som ingår i begreppet läsande som något grundläggande och angeläget. Det 

framgår bland annat i min diskussion att många av innehållen från kursplanen i svenska som 

jag behandlar kan uppnås med hjälp av högläsning som redskap.                                               

Jag tror att lärarna i undersökningen som av olika skäl inte lägger någon större tid eller 

ansträngning till olika arbetssätt vid högläsning självfallet skulle kunna göra detta och på 

sådant sätt uppnå flera av målen i kursplanen för svenska. I och med arbetet med denna studie 
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att jag fått en fördjupad kunskap i hur viktigt högläsning är för barns nuvarande och framtida 

läs- och skrivutveckling, läslust, språkutveckling samt kunskapsutveckling. Jag har även fått 

många dyrbara konkreta exempel från lärarna som medverkade i studien, på hur man som 

lärare kan arbeta med högläsning på ett givande och intressant sätt vilket fångar elevers och 

barns uppmärksamhet samt intresse.           
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Bilaga 1. 

 

 

        Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfrågor/Bakrundsfrågor (får igång samtalet):   

 

 TEMA 1 - Biografiska bakgrundfrågor  

                        Underteman: 

o Hur länge har du arbetat som lärare och på denna skola?                              

o Vad har du valt för slags utbildning?                                                           

o Hur många elever finns i din klass just nu?  

 

Tematiska frågor( breda och öppna):  

 

 TEMA 2 - Lärarens syn på språkutveckling och läslust 

 

Underteman:  

 

o Hur anser du att man kan utveckla barns språkutveckling på bästa 

sätt?                                                                                                            

o Vilka slags faktorer eller aspekter spelar roll för att främja barnens 

språkutveckling tror du?                                                                                        

o Hur anser du att man kan utveckla barnens lästlust och intresse till 

att läsa? 

 

         Direkta frågor (söker svar på något precist): 

 TEMA 3- Högläsningen i fokus 

 

Underteman: 

o Hur ofta brukar du läsa för barnen och hur lång tid? 

o Vad betyder högläsning för dig? 
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o När du använder dig av högläsning i din egen undervisning vilka 

funktioner anser du att högläsningen då uppfyller?                           

Alltså vad är ditt syfte med att du använder dig av högläsning? 

 

 Indirekta frågor:  

 

 TEMA 4- Lärarens syn på sin egen(och elevernas) undervisning 

kring högläsning                                                                 

                                                                                                   

Underteman: 

 

o Hur tror du dina elever upplever högläsningen?                                         

o Tror du att högläsning har relevans för elevernas språkutveckling 

och på vilket sätt?                                                                                                     

o Tror du att högläsning har relevans för elevernas läslust och på 

vilket sätt?                                                                                                       

o Tror du eleverna uppskattar högläsning? 

 

 

           Strukturerande frågor(ge struktur åt samtalet leda det dit man vill): 

 TEMA 5 - Högläsning och arbetssätt                                        

                     Underteman:                                                                                                              

o På vilket sätt arbetar du med barnen vid högläsning? Samtalar ni 

om det ni läst?  T.ex. inferenser, bakåtriktade, framåtriktade 

inferenser osv.  

o Kopplar du högläsningen till barnens skrivande så att de får 

vidareutveckla det ni läst om? 

o Hur arbetar du med genrer vid högläsning? 

o Hur presenterar du genrer för eleverna innan du läser något?   

o Hur tänker du när du väljer skönlitterära genrer?                          

o Brukar du förbereda dig inför högläsningen på något sätt?              

Exempelvis läser boken eller enstaka kapitel i förväg så du vet vad 

du vill samtala med barnen om? 
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o Hur väljer du dina högläsningsböcker – har du exempelvis någon 

tanke om att böckerna ska ligga inom den ”potentiella 

utvecklingszonen”?  

 

  

Tolkande/Sammanfattande frågor: 

 

 TEMA 6. Försöka avrunda samtalet 

 

Under intervjuerna har jag genomgående när jag ansett att svaret jag fått av 

lärarna inte besvarar min fråga eller att svaret är för tunt även ställt 

tolkande frågor som, Alltså menar du att…? osv.  Detta har medfört att jag 

fått ett ännu klarare och tydligare svar av läraren eftersom hon/han då 

upprepar sig, fördjupar sitt svar eller korrigerar mig.  

 

Den allra sista frågan jag alltid ställde vid intervjuerna var: 

 

              Undertema:  

 

o Vill du ha något mer att tillägga?                                                               

Avslutningsvis tackade jag för intervjun.  
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