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Abstract 
 
Studiens syfte är att undersöka pedagogers och elevers uppfattning om och förhållningssätt 

till högläsning inom ramen för skoldagen. Vidare undersöks vilka texter som förekommer vid 

högläsningsstunden, vad som påverkar bokvalet samt elevernas möjligheter att bearbeta det 

som läses högt i undervisningen.  

 

I forskningsbakgrunden framhålls att högläsning kan bidra till att utveckla elevers språkliga 

förmåga samtidigt som läslusten främjas. Forskning visar att bearbetning av det höglästa gör 

att elever kan ta del av varandras funderingar och därmed vidga sitt eget perspektiv.  

 

Studien är en småskalig kvalitativ studie baserad på observationer i tre olika klasser samt 

intervjuer med tre pedagoger och tre elever i förskoleklass, skolår ett och skolår två. 

Resultatet visar att val av högläsningsbok görs av pedagogerna med hänsyn till eleverna, men 

även utifrån egen smak och tycke. Pedagogerna poängterar varierande arbetssätt och har 

höga ambitioner och tankar om sin undervisning. Eleverna har en positiv inställning till 

högläsning och ser högläsningsstunden som ett lugnt och avkopplande inslag i skolans 

undervisning. Samtidigt är eleverna medvetna om att de utifrån högläsningen kan vidga sina 

kunskaper genom att lära sig hur en berättelse är uppbyggd och få inspiration till eget 

skrivande och läsande. 

 

 

Ämnesord: Högläsning, bokval, skönlitteratur, läsupplevelser, skola, pedagoger, elever. 
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1. Inledning 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 

(Skolverket, 2000), står det att skolan ska vara en trygg plats som skapar förutsättningar för 

samtliga elever att utvecklas i en levande social gemenskap.1 Genom samspel i grupp skapas 

dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam tid. Ett sådant tillfälle kan vara 

högläsningsstunden som ett naturligt inslag i undervisningen. När läsning sker högt för elever 

kan en gemenskap byggas upp som kan öppna upp för vidare samtal (Dominković m.fl., 

2006). 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt den internationella läsundersökningen PIRLS (Skolverket, 2007a) har andelen starka 

och mycket starka läsare minskat de senaste åren. Det är dessutom färre elever i dag som har 

en stark positiv inställning till läsning. Kerstin Dominković m.fl. (2006) förklarar att när 

eleverna kommer till skolan har flera redan fått uppleva olika lässituationer. Däremot är det 

långt ifrån alla elever som har fått dessa upplevelser och skolan har därigenom en avgörande 

roll för dessa elevers möte med litteratur och läsning. I Lpo 94 står det att skolan ska sträva 

efter att varje elev utvecklar sin lust att lära. I kursplanen i svenska (Skolverket, 2008) betonas 

särskilt att eleverna ska utveckla lusten att lära genom att få möta skönlitteratur. 

 

Forskare som Frank Smith (2007) och Caroline Liberg (2006) menar att läsning handlar om 

förståelse och meningsskapande och att läsförmågan utvecklas genom samtal om det lästa. 

Olga Dysthe (1996) visar i sin forskning att förståelse uppstår genom dialog mellan pedagog 

och elever då de tillsammans lyssnar på och samtalar kring det lästa. Det är bland annat 

genom högläsning som eleverna kan få uppleva den spänning och glädje som litteraturen har 

att erbjuda (Taube, 2007). Aidan Chambers (1998) framhåller att samtalet i anslutning till den 

gemensamma läsupplevelsen kan bidra till att tankar och funderingar kan utbytas och på så 

vis göra det lästa mer förståeligt och meningsfullt. 

 

Genom denna studie vill vi bidra med mer kunskap inom läsning i allmänhet och högläsning i 

synnerhet. Vi vill framhålla högläsning som en aktiv och social lärandesituation i skolan, 

                                                 
1 Fortsättningsvis i arbetet kommer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet att betecknas som Lpo 94 (Skolverket, 2000). 
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genom att påvisa dess möjligheter och användningsområden. Studien riktar sig mot all 

verksam personal inom skola och barnomsorg, vårdnadshavare, lärarstuderande samt andra 

intresserade inom ämnet. Vi vill påpeka att detta är begränsad kvalitativ studie som inte gör 

anspråk på att presentera en allmän syn inom det valda området. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers och elevers syn på och förhållningssätt till 

högläsning i undervisningen i förskoleklass, skolår ett och skolår två samt att diskutera i vad 

mån de arbetssätt pedagogerna väljer ger eleverna möjlighet att bearbeta högläsningen. 

. 

1.3 Problemformulering 

En forskningsöversikt från Vetenskapsrådet (Arfwedson, 2006) visar att arbete med litteratur i 

de tidiga skolåren är ett outforskat område i Sverige. Av den forskning som hittills har 

genomförts har det varit centralt att undersöka elevers läsmetoder och läsutveckling (a.a). 

Attityder, förhållningssätt och arbetssätt har ägnats mindre tid och intresse i de tidiga 

skolåren. Utifrån detta ställer vi oss följande frågor: 

 

 Vad har pedagoger och elever i förskoleklass och skolans tidigare år för uppfattning 

om och hur förhåller de sig till högläsning? 

 På vilka sätt bearbetas de höglästa texterna i undervisningen? 

 Vilka texter förekommer vid högläsningen och vad påverkar bokvalet? 
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2. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer litteratur och tidigare forskning inom det valda ämnet att presenteras. 

Några olika områden kring högläsning kommer att beröras, bland annat högläsningens roll i 

undervisningen samt bokvalet och samtalets betydelse. 

 

2.1 Begreppsavstämning  

I denna studie används vissa begrepp som kan ha varierande tolkningar. Här nedan kommer 

en kort förklaring på de olika begreppens innebörd i denna studie.  

 

Högläsning, att läsa högt och gemensam läsning är begrepp som finns med och används 

parallellt genom hela studien. Högläsning kan ske på flera olika sätt, exempelvis mellan elev 

och elev eller mellan vårdnadshavaren och det enskilda barnet. I denna studie innefattar dock 

begreppet högläsning när en pedagog läser högt för en elevgrupp. Högläsningsbok benämns 

den bok som pedagogen läser högt ur. Ordet pedagog inbegriper personal verksam inom 

skolväsendet och som har ett pedagogiskt ansvar för verksamheten. Begreppet skönlitteratur 

innefattar litteratur som är ämnad att vara ett konstnärligt uttryck och fungerar på så vis som 

underhållningslitteratur (Svenska Akademiens ordbok). 

 

Då vi använder begrepp som förhållningssätt respektive förhålla sig till i vår studie, syftar vi 

till att undersöka pedagogers och elevers attityd och inställning till högläsning inom ramen för 

skoldagen. 

 

2.2 Lärandets grund 

I Lpo 94 betonas elevernas språkliga förmåga, det vill säga att skolan har en betydande roll 

när det gäller att skapa goda samtalsmöjligheter där varje elev utvecklar sin kunskap att 

kommunicera såväl skriftligt som muntligt. Inom den sociokulturella teoribildning som 

exempelvis Roger Säljö (2000) företräder är språk och kommunikation grundläggande för alla 

läroprocesser liksom att individens kunskapsutveckling sker i socialt samspel med andra 

människor. 
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Ragnhild Söderbergh (1989) framhåller att barn kommunicerar redan i mycket tidig ålder, 

utvecklingen sker från joller till enkla ord och fraser genom dialog med talande människor. 

Hon menar vidare att språktillägnandet är en aktiv social process och att språkutveckling 

därför sker i sociala rum tillsammans med en för barnet betydelsefull person. Vidare 

poängterar Söderbergh att dialogen med barnet behöver anpassas efter barnets intresse och 

förmåga, samt att samtalspartnern måste vara engagerad. Louise Bjar och Caroline Liberg 

(2003) instämmer och förklarar vidare att om barn ges möjlighet att tänka, känna och handla i 

samspel med andra främjas barns språk-, tanke- och kunskapsutveckling. 

 

Dysthe (1996) framhåller tre olika faktorer som bidrar till lärande. Dessa är äkta engagemang, 

delaktighet och höga förväntningar. Hon menar att eleverna först och främst måste vara 

intresserade av och ha ett engagemang för den undervisning som pågår. Detta uppnås genom 

att pedagogen i sin undervisning utgår från att eleverna har kunskaper och åsikter att bidra 

med. Med Dysthes utgångspunkter blir det angeläget att eleverna kan se en koppling mellan 

undervisningens innehåll och sina egna erfarenheter. Vidare poängterar Dysthe delaktighet i 

undervisningen och menar att elevernas deltagande ska vara aktivt såväl skriftligt som 

muntligt. Slutligen visar Dysthe hur betydelsefullt det är för elevernas lärande att pedagogen 

har höga förväntningar på sina elever. Genom att pedagogen har höga krav och förväntningar 

presterar eleverna oftast bättre. Som pedagog är det viktigt att med ett stort engagemang visa 

för eleverna att deras funderingar är betydelsefulla och på så vis uppmuntra eleverna att tänka 

på egen hand. Vår utgångspunkt är att Dysthes tre faktorer har en central roll i skolans 

läsundervisning. Med ett starkt engagemang, delaktighet och med höga förväntningar kan 

eleverna få ett givande utbyte av sin läsning. 

 

I dag är läsning av skönlitteratur långt ifrån den enda möjligheten att tillägna sig skriven text. 

Carina Fast visar i sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva (2007) att elever redan i 

tidig ålder har en bred erfarenhet av olika texter. I deras vardag finns texter knutna till flera 

olika medier. Fast (a.a.) tar upp flera exempel såsom teve, film, musik och reklam som 

ständigt finns runtomkring dagens elever. Dessa ”ger en rik källa av material som stödjer 

barnens berättande, argumenterande, klassificerande, skrivande och läsande. Det är tydligt att 

barnen hanterar olika symboliska system, där skriften bara är ett” (Fast, 2007, s 124). Lpo 94 

framhåller vikten av att undervisningen i skolan ska utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter 

och bakgrunder. Med Lpo 94 och Fasts avhandling (2007) i åtanke menar vi att det är 

betydelsefullt att ta till vara elevernas förförståelse, det vill säga all den kunskap som de redan 
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besitter när de kommer till skolan. På detta sätt kommer undervisningen att kännas mer 

meningsfull och användbar för eleverna. Enligt PIRLS (Skolverket, 2007a) har dock andelen 

svenska elever med mycket positiv attityd till läsning minskat. En förklaring kan vara såsom 

Lars-Göran Malmgren och Jan Nilsson (1993) uttrycker det att barn och unga i dag har större 

erfarenhet av fiktiva bilder än berättelser i skriven form. Därmed har skolan en oerhört viktig 

roll att ge eleverna möjligheter att utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter få möta ett 

varierat och passande utbud av olika texter. I kursplanen för svenska betonas det vidgade 

textbegreppet, vilket innebär att tillägnandet av texter kan ske på en rad olika sätt och inte 

enbart genom läsning. Exempelvis drama, film, avlyssning och bild kan bidra till att eleverna 

utvecklar sin förmåga att ”förstå, uppleva och tolka texter” (Skolverket, 2008, s. 99). 

 

2.3 Högläsningens effekt 

Karin Taube (2007) betonar betydelsen av högläsningen och framhåller elevernas utveckling 

av ordförrådet som en positiv verkan av högläsning. Hon menar vidare att högläsningen bidrar 

till att eleven lär sig hur skrivet språk är konstruerat, framförallt med tanke på en menings 

uppbyggnad:  

 

Högläsningen gör också att barn så småningom lär sig hur berättelser vanligtvis är 
uppbyggda. Barn som ofta får lyssna till högläsning vänjer sig även vid hur skrivet 
språk är konstruerat med sin delvis annorlunda meningsbyggnad. Kanske det allra 
viktigaste med högläsningen är att barnen via den får klart för sig att böckerna har 
mycket att bjuda i form av spänning och glädje. Lusten att lära sig läsa själv stimuleras 
(a.a, s. 23). 

 

Chambers (1995) tar upp ett antal punkter för att förklara varför högläsning är viktigt. Hans 

första punkt är som ovan även nämns att upptäcka hur en text är uppbyggd. Han förklarar det 

som att lyssnaren vänjer sig vid texten och dess uppbyggnad genom att den vuxna läser högt. 

Vidare nämner Chambers läsarens inlevelse vid högläsning som en viktig faktor. Han menar 

att läsaren ska se texten som ett teatermanus och kunna omvandla den tryckta texten till liv 

och rörelser. Därefter har Chambers en punkt som han benämner ”svårt”. Här berättar han att 

genom högläsning kan lyssnaren bemöta och ta till sig en svårare text än vad han eller hon 

skulle ha gjort på egen hand. I nästkommande punkt tar Chambers upp hur läsaren, genom att 

läsa inledning eller ett stycke i en bok, kan väcka nyfikenhet och intresse för böcker som 

annars inte skulle bli uppmärksammade. Därefter benämns betydelsen av att vara tillsammans 

och att känna gemenskap. Chambers menar att vid högläsning föds gemenskap både på ett 
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psykiskt och fysiskt plan. På det psykiska planet åsyftas tänkande och fantasi och på det 

fysiska planet menas den konkreta miljön då gruppen sitter tillsammans. 

 

Karin Jönsson (2007) beskriver i sin doktorsavhandling om litteraturläsning i skolans tidiga år 

alla de faktorer som Chambers (1995) redogör för. Hon menar att den gemensamma läsningen 

har många fördelar och att den kan inspirera eleverna i deras individuella läsning och 

språkutveckling.  Jönsson (2007) framhåller betydelsen av att skapa en gemenskap i klassen, 

vilket högläsningen kan bidra till. Samtidigt menar hon att alla elever kan ta till sig bokens 

innehåll oavsett läsförmåga. Genom att läsa en bok högt börjas och avslutas handlingen för 

alla elever samtidigt, vilket leder till att arbete kring det lästa blir lättare att planera och 

genomföra. Jönsson beskriver högläsningstillfällena som ”en gemensam resa där klassens 

deltagare delar själva resandet, men också de ledtrådar som texten ger” (a.a, s. 10). 

 

2.4 Läsning av skönlitteratur 

Skolverkets kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995-2007 (Skolverket, 2007b) 

visar att skönlitterära böcker främst förekommer under de tidiga skolåren. Eleverna möter 

skönlitteraturen genom högläsning utifrån ett planerat syfte där tanken är att eleverna ska 

erövra gemensamma läsupplevelser.  

 

Dominković m.fl. (2006) framhåller att eleverna lär sig språk genom skönlitteraturen. Enligt 

författaren bidrar skönlitteratur till att eleverna utvecklar sitt ordförråd, lär sig nya begrepp 

samt tar del av hur olika berättelser är uppbyggda. Eleverna lär sig att se mönster, struktur, 

stycken och meningsbyggnad. Författarna påpekar även att vuxna ofta inte inser hur 

innehållsrik och betydelsefull skönlitteraturen är. 

 

Kursplanen i svenska framhäver litteratur och litteraturläsning som en särskild källa till 

kunskap, vilket även Annette Ewald (2007) betonar i sin avhandling. Ewald menar att genom 

mötet med texter kan läsaren ”utveckla nya perspektiv på sin egen verklighet”. Det är 

samspelet mellan texten och dess läsare som ger meningsfulla sammanhang. I kursplanen för 

svenska beskrivs läsning av skönlitteratur som ett redskap för eleverna att utveckla egna 

perspektiv och samtidigt få insikt i andras. Chambers (1998) och Malmgren och Nilsson 

(1993) är överens om att läsning av skönlitteratur kan skapa möjlighet för eleverna att 

utveckla hänsynstagande, empati och förmågan att leva sig in i andras livssituationer. Lpo 94 
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framhåller att varje elev ska få möjlighet att utveckla dessa förmågor i skolan. Kursplanen i 

svenska (Skolverket, 2008) poängterar att eleverna i skönlitteraturen möter glädje, spänning, 

humor och sorg: 

 

Skönlitteraturen ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika 
tider och olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. 
Såväl det gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring 
litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna (a.a, s. 100). 
 

2.4.1 Pedagogen som läsare av skönlitteratur 

Chambers (1998) understryker betydelsen av att pedagogen måste börja med att utgå från sig 

själv som läsare och samtalare, för att i sin tur kunna inspirera eleverna. Pedagogen behöver 

fundera över vem han eller hon är som läsare och vilka litterära erfarenheter han eller hon har 

erövrat. Om målet är att eleverna ska utveckla tankar, frågor, funderingar och känslor att 

delge i samtal är det nödvändigt att pedagogen själv går in i den tankeprocess som pedagogen 

vill att eleverna ska utveckla. Det är betydelsefullt att pedagogen läser litteratur av olika slag, 

både barn-, ungdoms- och vuxenböcker samt reflekterar över läsningen (a.a). Gunilla Molloy 

(1996) instämmer med Chambers (1998) och framhåller att om pedagogen läser varierande 

texter håller han eller hon sig ajour med bokutbudet och ökar samtidigt sin professionalitet. 

Genom att själv läsa mycket kan pedagogen bistå eleverna med lämplig litteratur och lättare 

samtala kring böckerna med eleverna. 

 

Pedagogen har en stor och ansvarsfull uppgift när det gäller hur högläsningsboken ska läsas 

för eleverna. I en större elevgrupp kan det vara svårt att få alla elever engagerade i det lästa. 

Det är på så vis betydelsefullt att pedagogen läser med god inlevelse och använder sin röst på 

ett tydligt och tilltalande sätt. Yngre elever har dessutom ett större behov av att få händelser 

dramatiserade för sig då det inte förekommer några synliga bilder (Dominković m.fl., 2006). 

För att eleverna ska bli engagerade i det som läses anser vi att det är viktigt att pedagogen är 

väl insatt i bokens handling och utformning. För att vara detta måste pedagogen själv ha läst 

boken innan han eller hon läser den högt för eleverna. På detta vis är pedagogen väl förberedd 

på vad som kommer härnäst i boken och på de eventuella tankar och frågor som växer hos 

eleverna. 
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2.5 Bokvalet 

Många forskare betonar att bokvalet är ytterst viktigt och måste vara väl genomtänkt 

(Chambers, 1998 och Molloy, 1996). Chambers (1998) menar att pedagogens tankar eller 

förhoppningar om vad eleverna ska lära sig av högläsningsbokens innehåll, inte alltid 

överensstämmer med vad eleverna faktiskt lär sig. Det lästa har olika slags inverkan på 

eleverna beroende av deras tidigare erfarenheter. Jönsson (2007), Malmgren och Nilsson 

(1993) och Molloy (1996) framhåller att det är betydelsefullt att bokvalet knyter an till 

elevernas erfarenhetsvärld samtidigt som bokens innehåll utmanar eleverna att vidga sina 

perspektiv.  

 

Kunskapsöversikten (Skolverket, 2007b) visar att lättlästa skönlitterära böcker är vanligt 

förekommande under de tidiga skolåren. Bokval görs ofta av kommunens skolbibliotekarier 

som inte alla gånger känner till enskilda elevers intressen, erfarenheter eller behov samt att 

bokvalen även kan begränsas av tillgången på litteratur. Det framkommer även att pedagoger 

generellt har otillräckliga kunskaper gällande barn- och ungdomslitteratur. Vidare visar 

kunskapsöversikten (a.a) att pedagoger ofta förlitar sig på boktips från kollegor eller den 

litteratur som eventuellt läses i hemmet. Samtidigt finns det pedagoger som med sitt 

brinnande intresse har erövrat en bred kunskap inom området och på så sätt vet vilken typ av 

litteratur som är lämplig för olika elever.  

 

Chambers (1998) skriver att pedagogen ofta väljer gamla favoriter som han eller hon vet 

fungerar i kombination med nyare böcker som pedagogen anser vara intressanta och därmed 

omedelbart vill läsa högt ur. Molloy (1996) förklarar att bokvalet ofta begränsas av utbudet av 

böcker på skolan. I brist på både tid och idéer tar pedagogen det som finns tillgängligt i form 

av en gammal klassuppsättning som har fungerat bra tidigare år. Detta utan att reflektera över 

hur bokvalet påverkar och samstämmer med de nuvarande elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Även i Annette Ewalds avhandling om läskulturer i mellanåren (2007) 

framkommer det att bokvalet påverkas av de olika faktorer som Chambers (1998) och Molloy 

(1996) beskriver. Ewalds forskning (2007) visar att pedagogerna ofta väljer böcker som de 

själva känner till och har goda erfarenheter av, exempelvis böcker som de själv har läst när de 

var yngre. Samtidigt kan bokvalet påverkas av ett litet utbud av böcker i skolbiblioteket, 

vilket kan leda till att pedagogen ”nöjer” sig med en av de böcker som finns i stället för den 

som han/hon från början hade tänkt.  



 13

Dominković m.fl. (2006) påpekar också att det är angeläget att pedagogen varierar valet av 

högläsningsbok så att eleverna får möta både faktaböcker och skönlitterära böcker. Det är 

centralt att pedagogen inte enbart väljer högläsningsböcker inom samma genre. Om 

pedagogen endast väljer böcker vars innehåll innefattar romantik eller vänskap och utesluter 

exempelvis fantasy hävdar vi att intresse, engagemang samt lust att lära kan avta hos somliga 

elever.  

 

2.6 Att bearbeta det lästa 

I kursplanen i svenska (Skolverket, 2008) framgår det att eleverna utifrån en läst text ska 

kunna återberätta en handling i både tal och skrift. Det står också att eleverna ska kunna 

använda sig av innehållet i böcker såväl muntligt som skriftligt. För att kunna göra detta krävs 

det att texter som läses bearbetas på något sätt.  

 

I Lpo 94 står det att skolan har som uppdrag att låta eleverna uppleva olika kunskapsuttryck, 

bland annat drama och text- och bildskapande. I samband med högläsningstillfället kan detta 

åstadkommas i varierande former. Eleverna kan utifrån det höglästa exempelvis rita bilder 

eller skapa i lera. Händelserna i boken kan både dramatiseras och lekas fram på varierande 

sätt (Jönsson, 2007). Malmgren och Nilsson (1993) skriver att arbete med skönlitteratur kan 

öppna upp ämnesgränser och på så vis bidra till variationsrika arbetssätt och möjligheter. 

 

Kunskapsöversikten (Skolverket, 2007b) visar att eleverna ofta bearbetar det som lästs genom 

att redovisa svar på uppgifter rörande den skönlitterära boken. Detta i form av att redogöra för 

bokens innehåll och handling för pedagogen och klasskamraterna eller genom att skriva 

bokrecensioner (Ewald, 2007). Bearbetning i form av boksamtal där eleverna ges möjlighet 

att utbyta tankar och funderingar med varandra förekommer sällan. Detta trots att flera 

forskare (Molloy, 1996, Dominković m.fl., 2006, Dysthe, 1996) betonar samtalets betydelse. 

Dominković m.fl. (2006) understryker att pedagogen besitter en mycket viktig roll i detta 

skede. Pedagogens roll är att inspirera eleverna till intressanta samtal, exempelvis genom att 

väcka frågor kring det som har lästs högt.  
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2.6.1 Samtalets betydelse 

Ur ett sociokulturellt perspektiv betonas vikten av kommunikation och att vi lär oss i samspel 

med andra. Samtalet och språket står i fokus och kommunikationen ses som en avgörande 

länk mellan barnet och omgivningen (Säljö, 2000). Liberg (2006) förklarar att samtalet har en 

betydande roll i elevernas språkutveckling och redan när barnet är litet använder vuxna 

samtalet tillsammans med barnet för att exempelvis berätta vad som har hänt eller kommer att 

hända. Dysthe (1996) beskriver det dialogiska klassrummet som framhåller betydelsen av 

samspel och menar att förståelse och mening är någonting som skapas när pedagog och elever 

tillsammans kommunicerar kring och lyssnar på det lästa och skrivna. Genom att läsa 

tillsammans skapas gemensamma upplevelser som kan bädda för vidare samtal både i och 

utanför själva lässtunden. Det gemensamma läsandet väcker läslust och ger både kunskap om 

vad läsning egentligen går ut på och hur man beter sig som läsare (Liberg, 2006).  

 

Dominković m.fl. (2006) beskriver högläsningen i hemmet som ett fenomen som oftast utgår 

ifrån att en vuxen läser högt för ett eller två barn. På det viset blir närheten och dialogen 

mellan barnet/-n och den vuxne mer påtaglig än då högläsning sker i en klassrumsmiljö med 

flera elever involverade. Högläsning med en större grupp elever fungerar oftast som en 

envägskommunikation där pedagogen läser texten och eleverna är åhörare. Detta eftersom en 

samtalsstund där alla känner sig delaktiga är svår att åstadkomma. Om alla elever skulle få 

komma till tals menar författarna att berättelsen skulle tappa fart och bli hackig. Dessutom 

skulle eleverna så småningom tappa intresse och ha svårt för att koncentrera sig om 

berättelsen ständigt skulle avbrytas. Istället menar Dominković m.fl. (2006) att samtalen bör 

ske före och/eller efter själva lässtunden. Genom högläsning kan alla elever oavsett ålder ta 

del av en boks innehåll, förutsatt att de är aktiva och koncentrerade lyssnare. Däremot kan 

innehållet få en vidare och djupare mening av ett gemensamt efterföljande samtal (Molloy, 

1996 och Dominković m.fl., 2006). Molloy (1996) förklarar att när vi läser en bok färgas den 

av vårt liv och våra erfarenheter. Med andra ord kan ingen läsare ha liknande upplevelser av 

en och samma bok. Genom ett gemensamt samtal kan dock ett meningsutbyte uppstå, vilket i 

sin tur kan leda till att en ny förståelse för texten utvecklas. Frank Smith (2007) menar att 

läsning är att ställa frågor till texten. I ett bra efterföljande samtal kan frågor som väckts under 

läsningens gång få sina svar och förklaringar och en god läsförståelse kan uppstå.  

 

Dominković m.fl. (2006) hänvisar till Arnold och Whitehurst (1994) som understryker att 

reflekterande och öppna frågor där det inte finns ett rätt eller fel svar, kräver eftertanke och är 
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på så vis mer utvecklande för eleverna. Frågor utformade som sakfrågor, där eleverna endast 

kan svara ja eller nej, kan uppfattas som ett förhör av eleverna och är varken effektivt eller 

utvecklande. Chambers (1998) instämmer och påpekar att det är pedagogens uppgift att 

utforma frågor och samtidigt vara lyhörd och ställa följdfrågor under samtalets gång. Enligt 

Chambers (a.a.) ”jag-undrar”-modell (”Tell me” i originalversion) finns det olika typer av 

frågor att utgå från under ett boksamtal; grundfrågor, allmänna frågor och specialfrågor. 

Grundfrågor innebär att samtala om gillanden och ogillanden som läsningen bidragit till. De 

allmänna frågorna rör den lästa boken i ett större perspektiv, det vill säga att se mönster och 

kopplingar till andra böcker och samtidigt samtala om förväntningar och antaganden har 

uppfyllts. Specialfrågorna inriktar sig mer åt bokens struktur, miljö, huvudpersonernas tankar 

och känslor samt tidsaspekt och händelseförlopp. Chambers ”jag-undrar”-modell utvecklades 

då Chambers ville få bort frågan ”varför?” som han menar pedagoger allt för ofta följer upp 

elevers svar med. Chambers menar att ”varför”-frågan har en aggressiv och utmanande ton 

som kan liknas vid ett förhör, vilket leder till att eleverna hämmas i sitt tänkande. Genom att i 

stället ställa öppna frågor som ”jag undrar…” kan eleverna utveckla sina reflektioner och 

goda samtalsmöjligheter kan uppstå. 

 

Enligt Chambers (1998) är boksamtal om skönlitterära böcker en möjlighet att utveckla 

elevernas reflekterande och kritiska förmåga. Bra samtal om böcker hjälper eleverna att dels 

utreda frågetecken, se kopplingar samt utbyta tankar med varandra, samtidigt som boksamtal 

även hjälper eleverna att uttrycka och sätta ord på känslor. Författaren hävdar att vuxna ofta 

underskattar barns kritiska förmåga. Vidare poängterar författaren att barn jämför, bedömer, 

berättar, ifrågasätter, argumenterar och diskuterar redan i mycket tidig ålder. Det är 

betydelsefullt att läraren är förberedd med en mängd olika frågor som inbjuder och hjälper 

eleverna att reflektera över sina läsupplevelser. 

 

Chambers (1998) menar att oavsett typ av text finns det alltid möjlighet till olika tolkningar. 

En text kan beröra, betyda eller påverka elever på olika sätt beroende av elevernas intressen, 

erfarenheter och livssituationer. Med utgångspunkt i detta kan ett boksamtal inte planeras av 

pedagogen, utan samtalet måste genomföras med hänsyn till bokens innehåll och elevernas 

tankar och funderingar. Jönsson (2007) framhåller att en trygg miljö där varje elev känner sig 

respekterad och där övriga elever lyssnar är nödvändigt om boksamtal ska kunna genomföras. 

Såväl elever som pedagoger måste vara överens om att samtligas funderingar och upplevelser 
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är värda att samtala om, samtidigt som ingens åsikt eller tanke är mer rätt än någon annans 

(Chambers 1998). 

 

En översikt av den forskning vi anser relevant för studien har nu presenterats särskilt 

avseende högläsningens betydelse. Vi har även sammanfattat hur man på olika sätt kan arbeta 

med högläsningen. Med detta som grund har vår studie kunnat utformas och behandlas. I 

närmast följande avsnitt kommer vårt empiriska material att presenteras och analyseras med 

utgångspunkt i vad tidigare forskning har visat. 
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3. Empirisk del 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för metod och metodval. Därefter 

kommer urval och studiens genomförande att preciseras. Slutligen presenteras och analyseras 

insamlat material. 

 

3.1 Metod 

Studien som har genomförts har utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod, vilket innebär att 

ett fåtal människor har medverkat. Enligt Karin Widerberg (2002) handlar den kvalitativa 

forskningen om att framhålla karaktär och egenskaper hos det valda ämnet. För vår studie 

betyder detta att undersökningen genomförs med fokus på att få ett djup, i motsats till den 

kvantitativa forskningen där det är centralt att framhäva bredden i undersökningen. 

 

3.1.1 Val av forskningsmetod 

För att uppfylla studiens syfte krävs både observationer och intervjuer, vilka värderas lika 

högt i undersökningen. Då studiens mening var att få ett tydligt djup med fokus på pedagogers 

och elevers åsikter om ämnet var intervjuer det logiska alternativet (Denscombe, 2009). 

Observation visar däremot vad som faktiskt sker och förlitar sig inte bara på vad människor 

säger att de gör. Genom att i detta fall kombinera intervjuer och observationer, så kallad 

metodologisk triangulering kan jämförelser göras mellan pedagogernas egna tankar och 

funderingar med det konkreta genomförandet i klassrummet. Då pedagogers och elevers 

åsikter tas i beaktande likväl som det faktiska genomförandet, ökar ofrånkomligt studiens 

validitet (a.a). 

 

3.1.2 Val av analysmetod 

Då detta är en djupgående småskalig studie med fokus på beskrivningar i ord blev valet av 

analysmetod kvalitativ. Genom att utgå från en kvalitativ analysmetod undersöks inte det 

valda ämnet separat, utan analyseras alltid i sin kontext. På detta sätt kan sakers förhållanden 

och beroenden till varandra undersökas och jämföras på ett mer detaljerat sätt. Intervjufrågor 

och observationsunderlag har skapats av oss, som på så vis är högst inblandade i både 

insamling och tolkning av all data (Denscombe, 2009).  
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3.2 Urval 

Medverkande skola, klasser, elever och pedagoger i denna forskningsstudie är subjektivt 

utvalda av oss. Urvalet har skett dels utifrån studiens syfte, det vill säga med hänsyn till om 

högläsning förekommer och dels utifrån ett frivilligt deltagande hos dem som har medverkat 

(Denscombe, 2009). 

 

Undersökningen har genomförts på en och samma skola i tre olika klasser, förskoleklass, 

skolår ett och skolår två. Denna skola har vi sedan tidigare haft kontakt med eftersom vi båda 

har genomfört vår verksamhetsförlagda del av utbildningen där. Den utvalda skolan är 

belägen i utkanten av en skånsk kommun. På skolan finns totalt 126 elever i åldersuppdelade 

klasser från förskoleklass till skolår sex. Skolan valdes även med hänsyn till att den ligger 

inom ett för oss rimligt reseavstånd (Denscombe, 2009). Klasserna valdes främst utifrån 

undersökningens inriktning, det vill säga mot de tidigare skolåren. Vi visste också sedan 

tidigare att högläsning var vanligt förekommande i de utvalda klasserna, vilket var en 

betydande faktor i denna studie. 

 

Val av pedagoger för intervju föll sig naturligt, eftersom de är de observerade klassernas 

pedagoger. Urval av elever skiljde sig åt mellan de olika klasserna. I två av klasserna var det 

pedagogen som valde ut en elev som kunde delta. I den tredje klassen valdes en elev som var 

färdig med sin arbetsuppgift vid det tillfälle intervjuerna skulle äga rum.  

 

3.3 Genomförande 

Inför observationerna kontaktades de medverkande klassernas pedagoger för att vi skulle få 

tillfälle att presentera studiens syfte och för att bestämma tid för observation. Studiens syfte 

och innehåll förklarades för pedagogerna, dels för att de ska ha en förståelse för studien och 

dels för att det är deras rättighet att veta vad studien som de medverkar i kommer att leda till 

(Denscombe, 2009). Tidpunkten för de observerade undervisningstillfällena valdes av 

klassens pedagog, som valde ett lämpligt tillfälle med hänsyn till eleverna i sin klass samt 

utifrån studiens syfte. Före de observerade undervisningstillfällena förklarades vår närvaro för 

eleverna, detta för att de skulle vara förberedda på och ha en förståelse för vår närvaro i 

klassrummet. Observationerna genomfördes i förskoleklass, skolår ett och skolår två, varav ett 

tillfälle i varje klass. Under observationerna var vi placerade vid olika platser i klassrummet 
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för att kunna observera ur olika synvinklar och för att på bästa sätt kunna tillvarata intresse 

och uttryck hos såväl elever som pedagog. Vid observationstillfällena utgick vi från ett sedan 

tidigare formulerat observationsunderlag (se bilaga 1) för att på så vis kunna kategorisera och 

tydliggöra det insamlade materialet. Varje observationstillfälle varade mellan 20 och 30 

minuter, samtliga pass under morgon och förmiddag.  

 

Observationerna följdes därefter upp av intervjuer. Intervjuerna med eleverna genomfördes 

samma dag som observationerna för att eleverna skulle kunna knyta samman syftet i de båda 

metoderna. Intervjuerna med pedagogerna genomfördes två dagar efter observationstillfället, 

eftersom längre samtal passade samtliga pedagoger bättre denna dag. Under intervjuerna 

valde vi en metod där en av oss ställde intervjufrågorna medan den andra förde anteckningar, 

detta för att ingen information skulle gå förlorad (Trost, 2005). Dessutom fördes anteckningar 

direkt på dator, på så vis kunde både tankar, funderingar, idéer och direkta citat antecknas på 

ett enkelt sätt. Vi turades om att ställa intervjufrågor och att föra anteckningar vid de olika 

intervjutillfällena. Då vi vid den första pedagogintervjun mötte ett klart motstånd gällande 

bandinspelning samt medvetenheten om att transkriberingen av denna skulle kräva mycket tid 

och ork, beslöt vi oss för att inte använda oss av någon form av ljudupptagning (Trost, 2005). 

Omedelbart efter avslutad observation respektive intervju sammanfattades materialet med 

kommentarer och uttryck i samma ordning som observation eller intervjun utförts (Trost, 

2005). Varje intervju genomfördes enskilt mellan oss och elev eller pedagog, detta eftersom 

de intervjuade inte skulle påverkas av varandra samt på grund av att såväl pratglada som 

tystlåtna personer skulle ges möjligheten att uttrycka sina funderingar (a.a).  

 

Vid elevintervjuerna befann vi oss sittandes vid ett bord i ett av skolans grupprum. 

Grupprummet valdes för att eleverna brukar vistas där och eftersom det är en miljö där 

intervjuerna kunde genomföras ostört i en för eleverna trygg och bekant miljö (Trost 2005 och 

Denscombe 2009). Trost (2005) menar att det kan finnas en skillnad mellan att intervjua 

vuxna och barn eftersom barn ofta kan ha svårigheter med att sitta still och koncentrera sig en 

längre tid. Varje elevintervju varade därför bara mellan 10 och 15 minuter. Samtliga tre 

intervjuade elever var under intervjun koncentrerade och engagerade i frågorna och ämnet. 

Utifrån intervjufrågorna (se bilaga 2) delgav eleverna oss sina funderingar och erfarenheter på 

ett som vi uppfattade det intresserat och uttömmande sätt. 
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Intervjuerna med pedagogerna genomfördes på ett liknande sätt som intervjuerna med 

eleverna. En av pedagogerna intervjuades i samma grupprum som eleverna, detta eftersom 

pedagogens klassrum var upptaget då tiden för intervjun ägde rum. Övriga två intervjuer 

genomfördes i pedagogernas klassrum, i en för dem trygg och ostörd miljö (Trost 2005 och 

Denscombe 2009). Utifrån intervjufrågorna (se bilaga 3) delgav pedagogerna oss sina tankar, 

idéer och funderingar samt utvecklade sina synpunkter på ett utförligt sätt. Varje intervju med 

pedagogerna varade mellan 30 och 35 minuter. 

 

3.4 Etiska överväganden  

Samtliga berörda informerades om den aktuella studiens syfte. Såväl pedagoger som elever 

upplystes om att allt material kommer att behandlas konfidentiellt och om sin anonymitet, det 

vill säga att varken uppgifter som namn, skola eller ort kommer att framgå i studien. Vidare 

informerades även de elever och pedagoger som valdes ut för intervju om möjligheten att 

själv bestämma över sin medverkan. Vi fick även de medverkandes godkännande om att få 

använda direkta citat från observationer och intervjuer i vår studie (Denscombe, 2009). I 

studien används fingerade namn för att underlätta för läsaren.  

 

Val av elever till intervju gjordes utifrån deras vårdnadshavares godkännande. På skolan finns 

sedan tidigare elevkort som samtliga vårdnadshavare har fyllt i angående sitt barns skolgång 

och säkerhet under skoldagen. En av punkterna handlar om barnets medverkande i olika 

undersökningar gjorda av lärarstudenter, vilket vi tog hänsyn till i vår studie. 

 

3.5 Bearbetning av material 

Anteckningar som förts under både observationer och intervjuer har direkt efter 

genomförandet renskrivits och sammanställts på datorn i enskilda dokument. Detta gjordes 

eftersom händelserna inte skulle glömmas bort och fortfarande vara i färskt minne 

(Denscombe, 2009). Vi valde att båda två föra anteckningar för hand under observationerna, 

eftersom vi ansåg att olika perspektiv gav oss både gemensamma och individuella intryck. 

Dessa reflekterade vi gemensamt över direkt efter varje observationstillfälle och 

sammanställde på dator, vilket tillsammans med intervjumaterialet resulterade i totalt 20 

dataskrivna sidor. 
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3.6 Redovisning av material 

I följande avsnitt redogör vi för det insamlade materialet. Resultatet kommer att presenteras 

under olika rubriker för att underlätta för läsaren. Samtliga observationer och intervjuer har 

sammanflätats för att ge ett helhetsperspektiv. Både pedagogernas och elevernas uttalanden 

och handlingar kommer att redovisas under de olika rubrikerna, dock särskiljs dessa på ett 

tydligt sätt med hjälp av fingerade namn. ”Elsa” är pedagogen i förskoleklass, ”Lena” är 

pedagogen i skolår ett och ”Ingrid” är pedagogen i skolår två. De intervjuade eleverna är 

”Anna”, en elev i förskoleklass, ”Ebba”, en elev i skolår ett och ”Tea”, en elev i skolår två. 

 

3.6.1 Syftet med högläsningen 

Alla tre pedagogerna var överens om att syftet med högläsningen kan variera och att den kan 

bidra till att utveckla flera förmågor hos eleverna. En av dessa förmågor är att eleverna får 

höra hur en berättelse är uppbyggd, att den har en tydlig början, en mittdel och ett slut. 

Pedagogerna menar att berättelsens struktur är viktig för att få ut en bra och innehållsrik 

historia, vilket eleverna sedan har en förståelse för som hjälp i sitt eget läsande och skrivande. 

Elsa menade att via högläsning kan eleverna ta till sig mer avancerade böcker än vad de skulle 

ha gjort på egen hand. Lena menade att när läsning sker högt för eleverna lär de sig nya ord 

och hur dessa uttalas. Eleverna får även förståelse för hur en berättelse kan läsas, det vill säga 

de lär sig hur berättarteknik fungerar. Lena hävdar även att genom att eleverna får lyssna till 

en bra berättelse skapas ett sug hos eleverna att själva vilja läsa. Det spelar ingen roll vad 

eleverna läser, bara de läser, menade Ingrid. Att högläsning ibland även kan vara till för ren 

underhållning var alla pedagogerna eniga om. De menar att det emellanåt är skönt att bara få 

lyssna och inte ha några som helst krav på sig.  

 

3.6.2 Högläsningsstundens utformning 

I den första observerade klassen, skolår två, genomförs högläsning under morgonpasset. Den 

aktuella boken heter Våffelhjärtat och är skriven av Maria Parr (2007). Boken handlar om 

nioåringarna Trilles och Lenas äventyr under ett år. De är grannar och tillsammans hittar de 

på roliga saker, men dessvärre är påhitten ibland tokiga och ogenomtänkta. Samtidigt som 

Trille berättar om vänskapen med Lena skildras även sorg och rädsla att förlora dem man 

älskar ur hans perspektiv. Bland annat framkommer sorg då Trilles farmor avlider och också 

då Trille får veta att Lena ska flytta. Högläsningen av boken är påbörjad sedan tidigare och 
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under observationstillfället läses ett kapitel. Läsningen sker inte i anslutning till något aktuellt 

tema eller arbetsområde som klassen arbetar med. Eleverna samlas i klassrummets läshörna, 

en avskild plats inredd med ett litet bord och en fåtölj åt Ingrid. Varje elev sitter på varsin 

rund matta i en cirkel på golvet. Högläsningsstunden inleds med att Ingrid släcker ner ljuset i 

taket och tänder stearinljus på bordet. Eleverna äter sin medtagna frukt i anslutning till 

högläsningsstunden.  

 

Före läsningen håller Ingrid upp boken och frågar eleverna om de minns bokens titel och 

författare och förklarar samtidigt att en författare är den person som har skrivit boken. 

Eleverna svarar och därefter sammanfattar Ingrid och eleverna gemensamt bokens handling 

hittills. Ingrid leder samtalet och ställer frågor som ”Sen skulle de ha ett brudpar, kommer ni 

ihåg det?” Eleverna nickar instämmande. Läsningen påbörjas och Ingrid läser med stor 

inlevelse och med varierat röstläge. Bland annat pustar, skriker, jämrar, suckar och viskar hon 

meningarna för att ge liv åt handlingen. När Ingrid läser meningen ”Lena slutar andas en 

minut” spärrar hon samtidigt upp ögonen och håller själv andan en stund innan läsningen 

fortsätter. Ingrid lyfter ofta blicken och söker ögonkontakt med eleverna. Vid några tillfällen 

dramatiserade två elever händelserna i boken stillsamt på sina platser. Det hände bland annat 

då Ingrid läste om hur huvudpersonerna ”lyfte upp och riktade vattenslangen” valde två elever 

att visa hur detta kunde ha sett ut. Under läsningen lyssnar eleverna på Ingrid, då de tittar och 

fnissar åt händelserna i boken. Då ett kapitel har lästs säger Ingrid: ”Så gick det. De fick i alla 

fall stopp på elden, kanske inte på det bästa sättet, eller vad tycker ni?” Ett kortare samtal 

inleds och eleverna reflekterar över handlingen och om hur bokens huvudpersoner kunde ha 

släckt elden. 

 

Elev 1:  De borde ringt brandkåren. 

Ingrid:  Ja. 

Elev 2:  Eller så kunde de tagit vatten från havet. 

Ingrid:  De försökte ta vatten från alla ställen de kunde komma på. 

Elev 3:  Det var inget trevligt sätt att släcka elden på. 

Ingrid:  Nej det var det inte, men elden blev släckt i alla fall. 

 

Ingrid frågar eleverna om de vet vad ordet brudgum betyder. Ordet hade förekommit i texten 

under läsningen. Eleverna svarar först inte, utan är fortsatt upptagna med att reflektera över 

elden och sättet huvudpersonerna släckte den på. Reflektionen sker mellan eleverna i klassen 
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genom samtal där de ger egna förslag på olika sätt som huvudpersonerna kunde ha släckt 

elden på och fnissar åt varandras idéer. Först när Ingrid upprepar frågan förklarar en elev vad 

brudgum är. Ingrid instämmer med svaret och gör kopplingar till vem som var brudgum i 

boken. Högläsningsstunden och samtal som varade under tjugo minuter, avslutas genom att 

Ingrid berättar vad som ska hända härnäst i undervisningen. Under intervjun berättade Ingrid 

att högläsning sker vid tre tillfällen i veckan. Vidare förklarade hon att detta var en 

”schemateknisk sak” och framhöll samtidigt att högläsning är något som borde förekomma 

dagligen i undervisningen. 

 

Även i den andra observerade klassen, skolår ett, genomförs högläsning under morgonpasset. 

Boken som läses heter Om jag bara inte råkat göra pappa till astronaut och är skriven av 

Ingelin Angerborn (2006). Det är den andra boken i serien om Tilda, en flicka med förmågan 

att göra allting fel. När klasskompisarna pratar om sina pappors fina yrken väljer Tilda att 

börja ljuga igen. Den här gången ljuger hon om att hennes pappa är astronaut, vilket 

klasskompisarna vill ha bevis för. Boken är humoristiskt skriven och skildrar en smart tjej 

som i slutändan lyckas reda upp saker som hon har startat. Högläsningen av boken är påbörjad 

sedan tidigare och under observationstillfället läses ett kapitel högt ur boken. Inte heller här 

sker läsningen i anslutning till något aktuellt tema eller arbetsområde som klassen arbetar 

med.  

 

Högläsningsstunden inleds med att Lena informerar eleverna om att högläsning ska ske. 

Därefter släcker hon ljuset i taket och tänder stearinljus under tiden som eleverna hämtar sin 

medtagna frukt. Varje elev sitter på en stol vid sin bänk och äter frukt i anslutning till 

högläsningsstunden. Före läsningen görs en resumé. 

 

Lena:  Vad handlar boken om? Vad heter huvudpersonen, den som boken 

handlar mest om? 

Elev 1:  Tilda, hon ljuger. 

Lena:  Det stämmer, vad ljuger Tilda om? 

Elev 1:  Om att hennes pappa är astronaut. 

Lena:  Varför tror ni att Tilda ljuger? 

Elev 2:  Vet inte, hon vill kanske det. 

Lena:  Och det händer ju en massa andra saker också, Tilda gör något mer? 

Elev 3:  Hon tar saker. 
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Lena:  Ja, det gör hon. Hon både ljuger och tar saker. 

 

Högläsningen påbörjas efter resumén. För att underlätta för eleverna läser Lena slutet av 

föregående kapitel. Under läsningen använder Lena sitt tonfall på ett varierat sätt, höjer och 

sänker rösten efter händelseförloppen i boken och läser med inlevelse. Lena avbryter 

läsningen för att ställa en fråga till eleverna ”Hade hon varit hos tandläkaren på sätt och vis?”. 

Lena tar till vara elevernas funderingar och bygger vidare dessa genom att ställa följdfrågor 

där eleverna får ytterligare tid att reflektera. Lena bryter läsningen ännu en gång för att höra 

med eleverna om de vet vad det är för bevis huvudpersonen tänker på och vad de tror att 

huvudpersonen tänker använda beviset till. Hon frågar även eleverna om de tror att 

huvudpersonen blev glad eller ledsen över att hitta beviset och hur de tror att huvudpersonen 

känner sig. Vid ett tillfälle, då handlingen är som mest spännande, bryter Lena läsningen för 

att låta eleverna delge sina tankar. 

 

Lena:  Hur gammal tror ni att tanten är om hon har barnbarns barnbarn? 

Elev 1:  Tre 

Lena:  Tror du det? 

Elev 2:  Kanske 42 år. 

Lena:  Okej, hur tänker du då? 

Elev 2:  Jag tror det, man är vuxen då. 

Lena:  Tanten i boken har ju barnbarns barnbarn, hur gammal kan hon 

egentligen vara? 

Elev 3:  120 år. 

Lena:  Är det vanligt att man blir 120 år? 

Elev 3:  Nej. 

Lena:  Din mormor har ju barnbarn, hur gammal är hon? 

Elev 3:  Vet inte. 

 

Innan läsningen fortsätter förklarar Lena mer om mor- och farföräldrar, vad det åldersmässigt 

kan innebära att vara farmor, det vill säga fars mor. Lena läser vidare men avbryter snart 

läsningen för att utifrån handlingen ställa en ny fråga till eleverna ”Vad kan det vara för 

någonting som hon ser”. Eleverna får återigen möjlighet att utbyta tankar och reflektioner 

kring handlingen med varandra. Eleverna både ställer och besvarar frågor till varandra. 

Högläsningsstunden avslutas med att Lena stänger boken och medger att det kommer att bli 

mycket spännande att höra fortsättningen under morgondagen. Eleverna blir genast besvikna 
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och protesterar ljudligt, eftersom de gärna vill fortsätta högläsningen. Eleverna har svårt att 

avsluta sina funderingar och reflektioner kring boken. Lena understryker att högläsningen är 

slut och kommer att fortsätta i morgon. Högläsning med samtal varade 25 minuter. Vid 

intervjun med Lena framkom att högläsning och samtal om det lästa förekommer dagligen i 

undervisningen. 

 

I den tredje observerade klassen genomfördes högläsningen under förmiddagen. Under 

observationstillfället lästes bilderboken Min kära lilla sagobok av Anita Jeram (2002) högt. 

Boken är en bilderbok som handlar om en kanin som läser och förtrollas av innehållet i sin 

sagobok. I kaninens sagobok finns olika djur, bland annat snälla lejon, kolibrifåglar och 

grodor. Där förekommer även smultron stora som äpplen, feer och en sovande prinsessa. 

Denna bilderbok föreställer kaninens, det vill säga huvudpersonens, sagobok. Boken är ny för 

eleverna och läsningen av boken har inte påbörjats tidigare. Inledningsvis förklarar Elsa att de 

ska läsa en saga och att eleverna ska sätta sig ”som på bio”. Eleverna sitter på golvet på varsin 

rund matta i rader med Elsa framför sig. Elsa frågar eleverna om de har någon favoritsaga. 

Varje elev får möjlighet att berätta om sin favoritsaga, om sagans innehåll och varför just den 

sagan är en favorit. En elev förklarar att hans favoritbok är en rymdbok. Elsa undrar om 

rymdboken är en saga, vilket pojken inte kan svara på. Elsa förklarar skillnaden mellan 

faktaböcker och sagoböcker, samtidigt som hon visar upp konkreta exempel på olika typer av 

böcker, faktaböcker och skönlitterära böcker. Elsa håller upp och visar den utvalda boken som 

ska läsas. Bokens baksida läses högt där huvudpersonen presenteras. Eleverna får därefter 

frågan om vem som är huvudpersonen, vilket en av eleverna svarar på. Läsningen påbörjas 

och Elsa läser högt samtidigt som hon håller upp boken så att eleverna kan följa med i texten 

och titta på bilderna. Läsningen avbryts då ordet fe läses i texten.  

 

Elsa:  Vad är en fe för något? 

Elev 1:  En fe trollar. 

Elsa:  Ja, trollar de bra saker? 

Elever:  Ja! 

 

Eleverna får utbyta tankar och idéer om vad en fe är och vad den gör. Samtal sker utifrån 

bilderna i boken under läsningens gång. Otäcka, färgglada och konstiga bilder kommenteras 

och samtliga elever får möjlighet att komma till tals och berätta vad de tycker om bilderna och 

dess utseende. På en av bilderna i boken finns en enorm sko i skogen, skon är ovanligt stor i 
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förhållande till granarna som omringar den. Elsa och eleverna samtalar speciellt om denna 

bild, om dess mörka färger som enligt eleverna gör bilden något skrämmande och otäck. 

 

Eleverna är aktiva under läsningen, vid flera tillfällen fnissar de åt såväl handling som bilder. 

Eleverna kommenterar även händelserna i boken och utbyter funderingar och erfarenheter 

med varandra, vilket sker både spontant och genom handuppräckning. En elev tänker högt vid 

ett tillfälle, Elsa hyschar eleven. Elsa höjer ständigt blicken och söker ögonkontakt med 

eleverna. Under läsningen använder hon varierande röstläge och läser med inlevelse. Efter 

läsningen inleder Elsa ett samtal kring bokens miljöbeskrivning. Hon undrar om eleverna vet 

var boken utspelade sig. Eleverna svarar att boken utspelar sig i skogen. Elsa instämmer och 

frågar eleverna om det är vanligt att sagor utspelar sig i skogen. Svaren är blandade, några 

elever anser att sagor ofta utspelar sig i skogen medan andra elever inte håller med. Elsa 

avrundar samtalet genom att förklara att sagan var påhittad och att det mesta kan hända i 

sagor. En elev anser att allt inte är påhittat och utvecklar sina tankar genom att ge konkreta 

exempel från boken och koppla dessa till verkligheten. Eleven menar att svampar och kaniner 

som förekom i boken även finns i verkligheten. Pedagogen svarar då att ”I sagan kan man ofta 

bo i en svamp, det kan man inte på riktigt”. Högläsningsstunden avslutas med att Elsa säger 

”Nu tror jag att ni vet mer om vad en saga är. Jag tror att vi ska lämna sagan där”. 

Högläsningsstunden med samtal varar ungefär 20 minuter. Under intervjun med Elsa 

framkom att hennes strävan är att genomföra högläsning dagligen, men förklarar att det inte 

alltid blir så. 

 

3.6.3 Valet av högläsningsbok 

Utifrån intervjuerna med både pedagogerna och eleverna framkommer det att valet av 

högläsningsbok oftast görs av pedagogen. Dock menar pedagogerna att bokvalet kan påverkas 

av elevernas intressen och erfarenheter. Lena anser att det kan vara en fördel om bokvalet 

görs av pedagogen, eftersom det finns möjlighet att eleverna får möta böcker som de annars 

inte skulle ha valt. Pedagogerna är överens om att en annan påverkande aspekt är de olika 

boktips som de får av sina kolleger. Samtliga pedagoger framhåller att ett varierat utbud av 

böcker, genrer och författare är nödvändigt att läsa högt ur för att inspirera varje elev till 

vidare läsning på egen hand. Detsamma gäller vid läsning av böcker som ingår i en serie. 

Ingrid menar exempelvis att om högläsning sker av en av böckerna i serien kan vidare läslust 
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utvecklas och eleverna kan läsa resterande böcker individuellt. Valet av bok kan även utgå 

från ett pågående tema eller aktuella händelser i klassen som behöver ventileras.  

 

3.6.4 Bearbetning av den höglästa texten 

Bearbetning av en läst text kan ske på flera olika sätt och är enligt Ingrid beroende av vilken 

typ av bok som läses och vilka elever den läses för. Ibland är det enbart en underhållningsbok 

som inte kräver så mycket av eleverna. En annan gång är det däremot en bok som är upplagd 

för en större bearbetning med en djupare diskussion.  

 

De intervjuade eleverna säger alla att de brukar prata om det de läser högt. Tea utvecklar det 

ytterligare och säger att de brukar prata om saker som de inte förstår utifrån det lästa, 

exempelvis ordet brudgum. Tea förklarar också att eleverna får tillsammans i klassen berätta 

vad som har hänt tidigare i boken, innan de påbörjar dagens läsning. Pedagogerna menar att 

samtalen kring det lästa är oerhört betydelsefulla. Genom samtal kan problem, som inte bara 

finns i boken utan också i klassen, ventileras och eventuellt lösas. När samtal sker kan 

eleverna utbyta tankar, idéer och erfarenheter som har väckts under läsningens gång. 

 

Elsa jämför hur bearbetning för yngre respektive äldre elever ser ut. Elsa menar att för de 

yngre eleverna är det fokus på att väcka tankar hos dem med hjälp av olika frågor, samtidigt 

som det är viktigt att eleverna har en god förförståelse kring det som ska läsas. Hon hävdar att 

med de äldre eleverna är det efterföljande samtalet mer betydande, eftersom bokens handling 

kan innehålla en problematik som väcker mycket känslor hos eleverna. Elsa nämner också 

Chambers ”jag-undrar”-samtal (se litteraturgenomgång) som en bra modell när samtal kring 

böcker ska äga rum. Vidare berättar hon att när svåra och obegripliga ord dyker upp för 

eleverna kan läsningen avbrytas för att förklara och diskutera dessa. Dock menar Elsa att 

avbrotten inte ska vara för många och ske för ofta för då blir läsningen hackig och stämningen 

förstörs. Ingrid säger att det som läses högt inte kan lämnas utan att på något sätt ha 

bearbetats, exempelvis en bok vars innehåll innefattar skilsmässa kan skada en elev psykiskt 

som har upplevt eller upplever detta. Utifrån detta menar Ingrid att bearbetning har en stor 

och viktig roll i mötet med texter. 
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3.6.5 Negativa effekter av högläsningen 

Pedagogerna anser att högläsning av skönlitterära böcker kan påverka eleverna negativt om 

bokvalet inte är genomtänkt och om man inte känner till elevernas olika bakgrund och 

livssituationer. Skönlitterära böcker som läses högt med ett känsligt innehåll och sedan inte 

bearbetas i undervisningen kan bidra till att eleverna blir upprörda och lämnar skolan med en 

negativ känsla för innehållet i sig men också för läsningen. Ingrid och Elsa betonar att 

högläsningsboken inte bör vara för avancerad varken språkligt eller innehållsmässigt. Elsa 

anser att vissa områden är för känsliga att läsa högt, exempelvis våldtäkt, som kan leda till att 

en bok uppfattas som obehaglig av eleverna och läslusten avtar. 

 

3.6.6 Pedagogernas syn, ambitioner och förhållningssätt 

Elsa anser att en bra högläsningsbok är en bok som innehåller många händelser och som har 

ett gripande slut. Boken ska vara en bok som eleverna längtar efter att få höra och som är svår 

att släppa, så bra att eleverna vill läsa eventuella uppföljare på egen hand. Vidare anser 

pedagogerna att en bra högläsningsbok är en bok som skapar tankar och som kräver 

eftertanke. Ingrid förklarar att en bra högläsningsbok är en bok där pedagogen kan spela 

teater, gärna med ljudeffekter för att fånga och bevara elevernas intresse. Elsa anser att det är 

betydelsefullt att pedagogen själv tycker om boken som läses högt, detta eftersom pedagogens 

tycke återspeglas i läsningen. Lena menar att en bra högläsningsbok är en bok som 

undervisningen kan utgå från när klassen arbetar med något tema. 

 

Vad som påverkar valet av högläsningsbok är enligt pedagogerna beroende av den aktuella 

undervisningen. Elsa anser att valet påverkas av händelser i klassen som behöver ventileras, 

boken kan då vara en bra utgångspunkt och fungera som täckmantel vid samtal. Bokvalet 

påverkas även av elevernas önskemål och intressen samt böcker som passar elevernas nivå 

och erfarenhetsvärld. Samtliga pedagoger anser att bokvalet görs efter böcker som eleverna 

bör ha hört och som pedagogerna tror att eleverna inte skulle ha valt själv, exempelvis 

klassiker och böcker av Astrid Lindgren. Samtidigt anser pedagogerna att eleverna behöver få 

möta variation genom varierande genrer och böcker av olika författare. Elsa förklarar att 

bokvalet påverkas av egen smak, det vill säga böcker som pedagogen anser vara tilltalande. 

Ingrid och Lena berättar att de ofta läser skönlitteratur på fritiden, såväl barn- som ungdoms- 

och vuxenlitteratur. Ingrid berättade om sitt ansvar att beställa in böcker till skolan. Ingrid 

läser gärna de nya böckerna och förklarar samtidigt att fantasy inte är någon tilltalande genre 
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för henne. Samtliga pedagoger påpekar betydelsen av att bokvalet är genomtänkt och lämpar 

sig för den aktuella klassen. 

 

Pedagogerna tror att eleverna uppskattar högläsningsstunderna och arbetet med böcker. Elsa 

anser att dagens skola kan vara stressig samtidigt som flera krav ställs på eleverna, 

högläsningsstunden är en stund som varken innebär stress eller krav. Vidare förklarar Elsa att 

det kan vara skönt för eleverna att bara sitta ner och lyssna när någon läser en skönlitterär 

bok. Ingen av de intervjuade pedagogerna har upplevt någon negativ inställning till 

högläsning från eleverna, tvärtom menar pedagogerna att eleverna ofta påminner om att 

högläsning ska ske och protesterar ljudligt när läsningen tar slut. Samtliga pedagoger tror att 

eleverna ser högläsningen i undervisningen som en trivsam, mysig och avkopplande stund. 

 

Att en bok ger mer än en film var det inget tvivel om enligt pedagogerna. Ingrid menar att en 

bok ger oerhört mycket mer i form av målande beskrivningar av lukt, färg, känslor och tankar. 

Vidare berättar Ingrid att eleverna vid några tillfällen har fått se en film och därefter har 

boken lästs högt. Hon berättade att resultatet blev besvikna elever som ansåg att filmen var 

dålig efter att de hört boken.  

 

De intervjuade pedagogerna har alla höga ambitioner gällande högläsningen, då de beskriver 

en rad olika arbetssätt utifrån högläsningsstunden som de vill tillämpa i sin undervisning. Alla 

är överens om att goda lärandesituationer kan uppstå om eleverna får dramatisera och jämföra 

olika karaktärer och händelser i boken. Lena poängterar att det är betydelsefullt att eleverna 

möter olika författare och tar del av varierad litteratur. Vidare berättar Lena att ett alternativ 

kan vara att själv klä ut till författare, då skapas en situation i klassrummet där eleverna kan 

ställa frågor kring böcker och dess innehåll. Elsa framhåller bildämnets betydelse och menar 

att eleverna kan få skapa egna bilder utifrån tankar kring det lästa. Ingrid anser att genom att 

bryta läsningen vid ”cliffhangers” kan eleverna få skapa alternativa fortsättningar till 

handlingen som de presenterar för varandra. Läsningen kan sedan enligt Ingrid fortsätta för att 

därefter avbrytas för arbete med en ny ”cliffhanger”, ett arbete som skulle kunna fortskrida 

under hela läsningens gång. Om detta ska genomföras är det centralt att eleverna är överens 

om att det inte finns något som är rätt eller fel, utan istället drar lärdom av varandras olika sätt 

att tänka. Ingrid menar vidare att högläsning kan fungera ämnesöverskridande där flera ämnen 

kan vävas samman utifrån läsningen. 
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3.6.7 Elevernas syn, attityder och förhållningssätt 

Samtliga intervjuade elever svarar att en bra högläsningsbok är spännande och har en 

handling som både intresserar och som gör läsaren fundersam. Tea förklarar att bokserien 

LasseMajas Detektivbyrå2 är en sådan typ av bok, vidare menar Tea att dessa böcker är 

spännande från första till sista sidan. Ebba berättar om sitt hästintresse och att böcker vars 

handling innefattar hästar och ridläger är bra eftersom de då innehåller hennes intresse. Anna 

anser att böcker som innehåller kärlek är bra högläsningsböcker, Anna hänvisar till boken om 

Törnrosa som hon anser bör läsas högt i klassen. 

 

De intervjuade eleverna berättar att högläsning sker nästan varje dag och att alla elever alltid 

äter frukt i samband med läsningen. Högläsningsstunden uppfattas som en positiv, rolig, lugn 

och avslappnande stund av samtliga intervjuade elever. Ebba anser att det är skönt när alla 

elever är tysta och att det är mysigt att lyssna när någon läser högt. Tea svarar att 

högläsningsstunden är en höjdpunkt eftersom det är spännande att ta del av bokens handling. 

Tea menar även att högläsningsstunden ibland är för kort och att det är tråkigt att behöva 

avsluta högläsningen när boken är spännande. 

 

Eleverna berättar att böckerna som läses högt i undervisningen oftast väljs av pedagogerna. 

Anna berättar att pedagogen brukar fråga eleverna vad de är intresserade av och vilka böcker 

som intresserar dem. Anna tror att pedagogen väljer bok utifrån elevernas intressen. Samtliga 

tre intervjuade elever är nöjda med att pedagogen väljer högläsningsbok. Ebba svarar att 

pedagogen alltid väljer bra och spännande böcker. Tea svarar att pedagogens bokval är bra, 

men att hon gärna vill höra om vissa böcker som läses högt eftersom det är bra böcker med 

många spännande händelser. 

 

Eleverna anser att texterna som läses högt brukar bearbetas genom samtal i anslutning till 

läsningen. Tea förklarar att pedagogen brukar avbryta läsningen för att förklara svåra eller nya 

ord. Tea berättar även att klassen alltid får återberätta vad som hänt i boken hittills innan 

läsningen påbörjas. Ebba berättar om arbetet kring boken Den magiska kepsen (Lidbeck, 

2005) som eleverna har arbetat med tidigare under terminen. Arbetet med boken gick ut på att 

delta i en tävling där eleverna bland annat skulle rita teckningar eller skriva vad de tänkte om 

                                                 
2 LasseMajas Detektivbyrå är en barnboksserie skriven av Martin Widmark och utgiven av Bonnier Carlsen AB. 
Den första boken i serien är Diamantmysteriet (2002). Hittills (2009) har sammanlagt sjutton böcker i serien 
givits ut. Serien bildade underlag för SVTs julkalender 2006. 
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bokens handling. Priset var en bokhylla med böcker till skolan, något som motiverade Ebba 

att både läsa, skriva och rita. 

 

Alla intervjuade elever är osäkra på om eller vad de lär sig under högläsningsstunderna. Ebba 

anser att en del böcker kan bidra till att tänka på att vara en bra kompis som lyssnar och är 

snäll. Detta menar Ebba utvecklas under läsningen då samtal genomförs kring olika händelser 

i boken. Samtliga elever anser att böcker kan användas till mer än endast läsning. Tea berättar 

att böcker ger tips inför eget skrivande, utifrån en bok kan man lära sig hur en berättelse kan 

se ut och hur den är uppbyggd. Tea förklarar vidare att man även kan skriva om och av böcker 

samt titta på bilderna. Anna menar att boken kan användas som hjälp och inspiration om man 

vill göra en egen bok.  

 

3.7 Analys av material  

Av observationer och intervjuer framgår att högläsning förekommer dagligen i 

undersökningsklasserna eller flera gånger i veckan. Pedagogerna förklarar att på grund av 

schematekniska orsaker förekommer högläsningen inte så ofta som pedagogerna skulle vilja. 

Lästiden varierar men genomförs oftast mellan 15 och 30 minuter under förmiddagspasset i 

samband med fruktstunden. Det genomgående syftet med högläsningen är enligt pedagogerna 

att eleverna får möta olika typer av litteratur, genre och författare. De menar även att eleverna 

får inblick i berättelsers struktur samtidigt som nya ord och begrepp erövras. Detta stämmer 

överens med vad Taube (2007) framhåller angående vad elever kan lära sig av högläsning. 

Hon menar att genom högläsning kan eleverna få förståelse för hur en text är konstruerad, 

både språkligt och innehållsmässigt, samt utveckla sitt ordförråd. Studien visar också att syftet 

med högläsningen är att eleverna får utbyta tankar och erfarenheter med varandra för att på så 

sätt öka sin kunskap och förståelse för omvärlden. Högläsningen kan dessutom bidra till att 

eleverna kan ta till sig mer avancerade böcker och utvecklar sin egen läslust. Jönsson (2007) 

förklarar att högläsningsstunden kan ge elever möjlighet att erövra bokens innehåll utifrån sin 

individuella läsförmåga. Detta eftersom högläsningen startar och slutar samtidigt för alla 

elever.  

 

Val av högläsningsbok görs av pedagogen, dock menar pedagogerna att bokvalet görs med 

hänsyn till elevers intresse och aktuella livssituation, eller med utgångspunkt i något tema. 

Detta är något som både Molloy (1996) och Malmgren och Nilsson (1993) lägger stor vikt 
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vid. De menar att det är angeläget att bokvalet görs med hänsyn till elevernas tidigare 

erfarenheter. Enligt Lpo 94 ska all undervisning i skolan utgå från elevernas intresse, 

bakgrund och behov. Studien visar dock att bokvalet påverkas av pedagogernas egen smak 

och inställning till litteratur, vilket leder till att bokvalet inte alltid görs utifrån eleverna. 

Pedagogerna väljer litteratur av såväl gamla som nya författare för att ett varierat utbud ska 

förekomma i undervisningen. Bokvalet påverkas även av olika boktips som ges av kollegor, 

vilket kunskapsöversikten (Skolverket, 2007b) visar är vanligt i dagens skola. Enligt de 

medverkande pedagogerna i studien är en bra högläsningsbok en bok som innehåller många 

händelser för att bevara elevernas intresse. Högläsningsboken ska även vara en bok som 

skapar tankar, kräver eftertanke och som berör eleverna. Böcker ses som mer givande och 

utvecklande att använda i undervisningen än filmer. Boken ger eleverna målande 

beskrivningar av lukt, färg, känslor och tankar, som inte förekommer på samma vis i filmen.  

 

Enligt pedagogerna sker bearbetning av högläsningen på olika sätt och varierar beroende av 

bok och ålder på eleverna. Detta eftersom att vissa böckers innehåll är mer lämpligt att ha som 

diskussionsunderlag än vad andra är. Det gemensamma samtalet i klassen är den klart 

dominerade typen av bearbetning, dock har pedagogerna ambitioner om att bearbeta läsningen 

på en mängd andra sätt. De nämner drama, bild och boksamtal enligt Chambers modell som 

varierande tillvägagångssätt. Detta har dock inte framgått konkret i observationerna och 

frågan är om ett varierat arbete utifrån högläsning verkligen förekommer. Genom att stanna 

upp läsningen kan pedagogen även förklara och diskutera svåra ord med eleverna. 

Pedagogerna förklarar att om en skönlitterär bok som läses högt med ett innehåll som berör 

eller upprör eleverna inte bearbetas i undervisningen kan eleverna påverkas negativt. Eleverna 

kan även påverkas negativt om högläsningsboken är för avancerad språkligt, innehållsmässigt 

eller om bokvalet är ogenomtänkt utan hänsyn till elevernas olika bakgrunder och situationer. 

Därmed framhåller pedagogerna samtalets betydelse och menar att kommunikation är 

avgörande för elevernas individuella utveckling. Kommunikation är även något som flera 

forskare anser vara centralt för elevernas språkutveckling (Dysthe, 1996, Söderbergh, 1989 

och Liberg, 2003). Söderbergh (1989) och Liberg (2003) är överens om att barn redan i tidig 

ålder kommunicerar med sin omgivning. Genom samspel med andra främjas barnets språk-, 

tanke- och kunskapsutveckling. Dysthe (1996) framhåller också samspelet och menar att det 

gemensamma samtalet skapar mening och förståelse. Vidare poängterar Dysthe (a.a) att 

genom ett gott engagemang, delaktighet och med höga förväntningar kan eleverna få ett 

givande utbyte av sin läsning. 
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Eleverna anser att högläsningen är en positiv, rolig, lugn och avslappnande stund. Det är 

spännande att ta del av en boks innehåll och sorgligt när högläsningsstunden avslutas. Det 

framkommer att eleverna vill ta del av längre eller fler högläsningstillfällen. Pedagogerna 

uppfattar elevernas syn på högläsning som positiv, vilket bekräftas av eleverna. Ingen negativ 

respons har framkommit, utan tvärtom ses högläsning som en av höjdpunkterna i skolan. En 

intressant fråga är om samtliga elever, såväl pratglada som tystlåtna, kommer till tals i dessa 

situationer och kan framhålla sina individuella åsikter om högläsning. Eller om pedagogernas 

uppfattning om elevernas inställning till högläsning endast baseras på klassen som helhet, där 

eventuellt de pratglada eleverna framträder mest. 

 

Pedagogerna har som mål att få ut mycket av högläsningsstunderna och ser dessa som 

givande lärandesituationer. Genom högläsningen kan flera förmågor utvecklas hos eleverna, 

bland annat deras ordförråd, empati och lust att lära och läsa. Eleverna har inte lika lätt för att 

urskilja vad högläsningen ger. De är medvetna om att högläsningsstunden är ett inslag i 

undervisningen där målet är lärande, men de har svårigheter med att precisera vad. Dock var 

eleverna överens om att böcker kan ha flera användningsområden, bland annat som hjälp och 

inspiration inför eget skrivande. Vårt resultat tyder på att eleverna trots allt är medvetna om 

några olika lärandemoment som finns att tillgå utifrån högläsningen, men har svårt för att 

koppla det till sitt eget lärande. 

 

Vårt empiriska material har nu redovisats och analyserats. Resultatet har knutits an till för 

studien relevant litteratur och tidigare forskning. I följande avsnitt kommer resultatet att 

diskuteras. 
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4. Diskussion 
I denna del av uppsatsen kommer resultatet att diskuteras och jämföras i ett större 

sammanhang, där egna reflektioner i förhållande till forskningsbakgrund och studiens syfte 

vävs samman. För att underlätta för läsaren och för att skapa en tydlig struktur har 

diskussionen delats upp i olika rubriker.  

 

4.1 Att arbeta aktivt och socialt 

Det är inget tvivel om att dagens elever kommer till skolan med olika erfarenheter, kunskaper 

och uppfattningar om omvärlden. Att skolan är en central mötesplats i samhället där eleverna 

kan ges möjlighet att utbyta tankar och funderingar med varandra går inte att bortse från.  

Enligt Lpo 94 ska skolan sträva efter att varje elev lär sig att visa hänsyn och respekt samt 

utvecklar förmåga att lyssna, diskutera och reflektera i samspel med andra. Det är skolans 

uppdrag att skapa goda samtalsmöjligheter där eleverna får chans att uttrycka sina åsikter och 

samtidigt utveckla förståelse genom att ta del av andras.  

 

Med utgångspunkt i de erfarenheter vi har gjort under vår utbildning instämmer vi med 

Söderbergh (1989) och Liberg (2003) som hävdar att barn kommunicerar med sin omgivning 

redan i tidig ålder. Vidare menar vi att elever är olika, de upplever och upptäcker saker på 

skilda sätt och lär sig i samspel med andra. Vi anser att varje elev kan tillföra en grupp sina 

individuella funderingar och uppfattningar, dessa måste dock ses som värdefulla och 

respekteras av såväl pedagogen som gruppen. Enligt Lpo 94 ska skolan skapa förutsättningar 

där eleverna får chans att ta del av andra människors tankar, idéer och uppfattningar om 

omvärlden. Vår uppfattning är att om eleverna inte ges möjlighet att samtala i skolan 

utvecklas heller inte deras egna tankar och idéer vidare. Genom högläsning av skönlitteratur 

hävdar vi att eleverna kan möta relevanta livsfrågor och problem som sedan kan ligga till 

grund för gemensamma diskussioner och reflektioner.  

 

Pedagogerna i vår studie har som mål att genomföra undervisningen i dialogiska klassrum där 

eleverna ges möjlighet att vara aktiva i en social miljö (Dysthe, 1996). Ett sådant arbetssätt, 

där kommunikation och samspel med andra står i fokus, leder enligt Säljö (2000) till lärande. 

Vid intervju med eleverna framkom att bearbetning av högläsningsboken oftast sker genom 

samtal, men även genom arbete såsom bildskapande eller skrivuppgifter. En intervjuad elev 
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och en intervjuad pedagog berättade om arbetet med boken Den magiska kepsen av Petter 

Lidbeck (2005) där eleverna fick skapa i bild och text utifrån funderingar kring händelser i 

boken. Detta arbetssätt var enligt eleven motiverande och lärorikt. Vi anser att om 

undervisningen bedrivs enligt det sociokulturella perspektivet som Säljö (2000) förespråkar, 

kan undervisningen främja och vidga såväl elevernas språk som förståelse för omvärlden. 

Vidare anser vi att pedagogen måste genomföra undervisningen så att olika sinnen kan 

användas och komma till uttryck. En variationsrik undervisning ska enligt oss alltid 

förekomma för att på så vis kunna tillgodose samtliga elevers olika förutsättningar och behov.  

 

4.2 Högläsningens användningsområden 

Utifrån vår analys vill vi hävda att de medverkande pedagogerna har höga ambitioner 

gällande högläsning. De har många tankar och åsikter om hur arbetet kring 

högläsningstillfällena kan struktureras och genomföras. Vad vi anser vara angeläget är att som 

pedagog vara medveten om att det finns flera variationsmöjligheter och att det oftast bara är 

fantasin som sätter stopp. Det är dock betydelsefullt att ha förståelse för att högläsningen kan 

ha flera syften. Högläsningstillfällena kan enbart vara till som avkopplande och lugn stund för 

elevgruppen i klassen, men kan även fungera som ett ämnesövergripande tema med betydligt 

större ambitioner gällande elevers kunskapsutveckling (Malmgren och Nilsson, 1993). 

Eftersom alla elever lär sig olika och hänsyn ska tas till varje enskild elev är det betydelsefullt 

att utgå från flera varierade arbetssätt i undervisningen (Lpo 94). På detta vis kan 

förhoppningsvis samtliga elever bli tillgodosedda och känna att undervisningen är 

meningsfull. 

 

En högläsningsbok kan användas på flera olika sätt, vilket vi har förstått utifrån vår studie. 

När ett tema ska startas upp kan exempelvis en högläsningsstund fungera som en lockande 

och gemensam inledning (Malmgren och Nilsson, 1993). Den kan också vara med under 

temats gång för att skapa en djupare förståelse kring ämnet som bearbetas. Ett tema kan 

avslutas med att en bok läses högt för eleverna för att ”knyta ihop säcken” eller bara för att få 

ett bra och underhållande avslut. De medverkande pedagogerna förklarade att aktuella 

händelser och problem i klassen kan ventileras och skapas en större förståelse för genom att 

läsa högt ur en bok med liknande händelser.  
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Enligt två av pedagogerna kan det vara svårt att läsa högt om ett område som är ”obehagligt” 

eller ”för känsligt” för eleverna, som exempelvis våldtäkt, misshandel och destruktiva 

tonåringar. En intressant aspekt är enligt oss vem som egentligen uppfattar en text, bok eller 

fråga som ”obehaglig”. Är det pedagogen som har svårt att läsa högt om ett innehåll som inte 

tilltalar honom eller henne, eller är det så att eleverna uppfattar vissa texter, böcker eller 

frågor som obehagliga på grund av ett visst innehåll. En följdfråga är då hur detta framträder i 

undervisningen eftersom de intervjuade pedagogerna understryker att det är svårt att läsa högt 

om ett innehåll som är ”för känsligt”. Vår uppfattning är att någon fråga eller område inte 

behöver uteslutas ur undervisningen, tvärtom menar vi att skolan ska ge eleverna möjlighet att 

i samspel med varandra reflektera över olika saker som sker i samhället. Även om detta rör 

svåra frågor eller texter som innefattar grövre brott eller andra känsliga händelser. Givetvis 

ska dock all undervisning bedrivas och genomföras med hänsyn till eleverna och utifrån deras 

villkor. Detta kan exempelvis ske genom en gemensam diskussion i klassen där eleverna får 

ställa frågor till varandra för att sedan diskutera dessa. Diskussionen kan sedan leda till att 

eleverna får arbeta individuellt genom exempelvis eget bild- och textskapande. 

 

Flera böcker finns numera också som film, vilket öppnar upp för ännu ett arbetssätt. Att se 

filmen före eller efter att boken har lästs, kan påverka och variera både elevernas tycke och 

förståelse. Pedagogerna i studien är dock överens om att en bok ger mer i form av ”målande 

beskrivningar”. Jämförelser kan på så sätt göras mellan film och bok, där skillnader och 

likheter kan diskuteras och analyseras. Fast (2007) menar att i dag är böcker långt ifrån den 

enda text som eleverna möter, vilket måste tas i beaktande i undervisningen. Medias allt större 

inflytande och påverkande roll i elevernas vardag är någonting som all verksam personal inom 

skola och barnomsorg måste ta hänsyn till. Skolan och undervisningen ska utgå från eleverna 

och deras erfarenhetsvärld (Lpo 94), vilket är svårt att göra utan att någon form av media blir 

representerad. 

 

Enligt Lpo 94 ska elever få prova på olika kunskapsuttryck i undervisningen, såsom drama, 

musik och text- och bildskapande. Med utgångspunkt i högläsningen kan detta åstadkommas. 

Jönsson (2007) visar att högläsningen kan skapa tillfällen då eleverna utifrån det lästa kan rita 

bilder, skriva texter eller dramatisera olika händelser, vilket de medverkande i vår studie 

instämmer med. Jämförelser kan även göras mellan olika karaktärer och med andra lästa 

böcker i klassen. Chambers (1998), Dominković m.fl. (2006) och Dysthe (1996) betonar 

vikten av att samtala om det lästa, vilket pedagogerna också anser vara viktigt. Pedagogerna 
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nämner dock att ibland finns det inte tillräckligt med tid att arbeta på detta sätt. Emellanåt 

måste en bok få läsas högt för ren underhållning, utan några som helst krav på sig. Detta anser 

vi är en angelägen tanke, som måste tas i beaktande. Här kommer dock bokvalet in som en 

betydande faktor. Beroende av vilket typ av bok som läses, varierar dess möjligheter av 

bearbetningssätt och användningsområden. Med andra ord kan högläsningstillfällena fungera 

både som kunskapsutveckling och som ren underhållning för eleverna. 

 

4.3 Gemensamma läsupplevelser bidrar till samtalsmöjligheter 

Chambers (1998) och Jönsson (2007) är överens om att högläsning är betydelsefull för 

eleverna. De förklarar att genom högläsningen får eleverna och pedagogen vara tillsammans 

och skapar på så vis gemensamma upplevelser som kan öppna upp för vidare samtal i klassen. 

Dysthe (1996) framhåller språkets centrala roll i det dialogiska klassrummet. Hon menar att 

språket och samspelet ligger till grund för elevernas kunskapsprocesser. Genom samtal och 

samspel med andra kan förståelse utvecklas och vidgas. Det är interaktionen mellan 

människor som är grunden i det dialogiska klassrummet. Med detta i åtanke anser vi att det är 

av största vikt att undervisningen präglas av ett socialt utbyte, både elever sinsemellan samt 

mellan pedagog och elever. Enligt Lpo 94 ska undervisningen alltid utgå från eleverna och 

deras förförståelse. Detta förutsätter att kommunikation och samspel mellan eleverna och 

deras pedagog förekommer i allra högsta grad. 

 

Vi instämmer med Smith (2007) när han förklarar att läsning är att ställa frågor om texten. För 

att en god läsförståelse ska uppstå krävs att eleverna får möjlighet att få svar på de frågor som 

väcks under läsningens gång. Dominković m.fl. (2006) menar att det är pedagogens roll att 

skapa dessa viktiga samtalsmöjligheter. Vi anser att detta kan vara en svår och krävande 

uppgift för pedagogen. Det är angeläget att pedagogen är väl bekant med elevernas intressen 

och bakgrunder för att givande samtal ska ske. Kunskapsöversikten (Skolverket, 2007b) visar 

dock att bearbetning i form av samtal kring det lästa är någonting som förekommer sällan i 

undervisningen. En av förklaringarna kan vara som vi nämner ovan att det är svårt som 

pedagog att väcka elevernas intresse och motivation om han eller hon inte känner till och har 

en förståelse för deras aktuella livssituation. 

 

Pedagogerna och eleverna i studien berättar att det gemensamma samtalet är den form av 

bearbetning som förekommer oftast vid högläsningen. Samtliga pedagoger säger att samtalen 
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kring det lästa är oerhört betydelsefulla. Genom samtal och diskussion kan eleverna utbyta 

åsikter med varandra och på så vis kan nya tankar och insikter utvecklas. Samtidigt får 

eleverna lyssna på varandra och lär sig då att visa respekt och hänsyn. Detta leder i sin tur till 

att eleverna utvecklar sin empatiska förmåga, vilket är en av grunderna i Lpo 94. Som tidigare 

nämnt har de intervjuade pedagogerna höga ambitioner angående arbete utifrån skönlitterära 

böcker. Dock förekommer inte något varierat arbetssätt vid observationstillfällena. Vad som 

observeras är högläsningsstunden och kortare samtal utifrån det lästa. Vi upplever att de 

samtal som har observerats inte har krävt någon större eftertanke av eleverna. Enligt oss 

fungerade samtalen som resuméer eller mycket korta reflektioner om specifika händelser eller 

detaljer i böckerna.  

 

Observationerna visade att högläsningsstundens upplägg skiftade. Två av pedagogerna valde 

att avbryta läsningen för möjligheten att reflektera kring handlingen och samtidigt ställa 

frågor och förklara svåra ord. Den tredje pedagogen avbröt inte läsningen utan valde istället 

att spara frågor och funderingar som ett avslut på högläsningsstunden. Dominković m.fl. 

(2006) menar att när högläsning sker för en större elevgrupp bör inte denna avbrytas under 

läsningens gång. Samtal bör istället äga rum före och/eller efter högläsningsstunden för att 

alla elever ska kunna koncentrera sig utan att handlingen ska bli hackig. Vi instämmer till viss 

del med Dominković m.fl. (a.a) i detta. Vi anser liksom författarna att läsningen kan bli 

osammanhängande och tappa fart om den avbryts för ofta, eftersom detta är något vi 

uppmärksammat under våra verksamhetsförlagda utbildningar. Vidare menar vi att om 

eleverna inte får svåra ord förklarade för sig under läsningens gång kan bokens handling bli 

oförståelig och sakna mening. Utifrån analysen kunde vi även urskilja att eleverna hade svårt 

att släppa bokens handling och sina reflektioner när högläsningsstunden var slut och 

undervisningen skulle fortskrida på annat sätt. Vi menar att om en boks handling innefattar ett 

område som berör och väcker många frågor hos eleverna måste bearbetning ges tid i 

undervisningen. Böcker som kräver eftertanke behöver eleverna få möjlighet att reflektera 

över tillsammans. Om pedagogen väljer ett arbetssätt där bokens innehåll bearbetas genom 

frågor utifrån Chambers modell (1998), det vill säga grundfrågor, allmänna frågor och 

specialfrågor istället för exempelvis ja- och nej-frågor, tror vi att goda samtal kan utvecklas 

där elevernas tankar och åsikter tas till vara och en lärandesituation uppstår. 
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4.4 Bokvalets påverkande faktorer 

Enligt Lpo 94 ska undervisningen bedrivas så att eleverna utvecklar nyfikenhet och lust att 

lära. För att pedagogen ska kunna inspirera eleverna, skapa spännande och innehållsrik 

undervisning och samtidigt bevara elevernas intresse krävs att pedagogen tar reda på vad som 

engagerar eleverna. Pedagogen behöver hålla sig uppdaterad om vilka böcker eleverna läser 

samt vara medveten om vilken typ av böcker som lockar dem. Vi ser det som en förutsättning 

att bokvalet görs utifrån elevernas intressen och erfarenheter, om så inte är fallet tror vi att 

elevernas läslust avtar såväl för högläsningen som för den individuella läsningen. Vi 

instämmer med Molloy (1996) och Chambers (1998) som anser att bokvalet är betydelsefullt 

eftersom högläsningen medför olika slags effekt på eleverna beroende på deras tidigare 

erfarenheter. Om syftet är att skapa lärandesituationer utifrån högläsningsstunder där eleverna 

ges möjlighet att diskutera och reflektera över bokens innehåll måste pedagogen enligt 

Chambers (1995) och Malmgren och Nilsson (1993) välja en högläsningsbok som 

överensstämmer med den aktuella elevgruppen och deras kunskapsnivå. Vi instämmer med 

författarna och anser att valet av högläsningsbok måste vara genomtänkt. En bra 

högläsningsbok är enligt oss en bok som engagerar eleverna med sitt innehåll och med en 

problematik som både intresserar och utmanar, något som även Malmgren och Nilsson (1993) 

och Molloy (1996) ser som centralt. På så vis skapas gemensamt engagemang i gruppen, 

vilket även Dysthe (1996) förespråkar för, samtidigt som bokens problematik kräver 

eftertanke och reflektion som kan användas för vidare samtal och bearbetning.  

 

Studien visar att det är pedagogen som väljer högläsningsböcker som ska läsas i 

undervisningen. Vad som påverkar bokvalet är aktuella teman och händelser, elevernas 

intressen och erfarenheter, boktips från kolleger eller pedagogens egen smak och tycke. Vi 

anser att det är motsägelsefullt att pedagogen vid ena tillfället understryker vikten av att valet 

av bok utgår från elevernas behov och intressen, samt vid ett annat tillfälle ser det som 

centralt att bokvalen måste överensstämma med pedagogens eget tycke och smak. Till viss del 

instämmer vi med pedagogen som menar att högläsningen kan påverkas av att pedagogen 

själv uppskattar texten som läses högt och därmed läser med inlevelse. Samtidigt anser vi att 

den aktuella elevgruppen och dess behov ska prioriteras vid val av bok. Enligt Lpo 94 ska 

undervisningen bedrivas utifrån och med hänsyn till eleverna. Med utgångspunkt i detta ser vi 

det som pedagogens uppdrag att alltid utgå från eleverna och genomföra undervisning som 

främjar deras utveckling. Samtliga medverkande pedagoger ansåg att det finns en del böcker 
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som eleverna måste ha hört eller läst, bland annat olika klassiker. Att läsa klassiker högt för 

eleverna ser vi inte som negativt under förutsättning att innehållet är lämpligt för den aktuella 

elevgruppen. Däremot anser vi att eleverna måste få kännedom om varför en bok är en 

klassiker samtidigt som vi ser det som lika betydelsefullt att bearbeta en klassiker i 

undervisningen som någon annan bok.   

 

Elevernas olikheter betonas i Lpo 94 och att dessa ska tas tillvara i undervisningen. Varje elev 

ska ges möjlighet att nå målen. Med hänsyn till elevernas olikheter ser vi det som nödvändigt 

att pedagogen finner olika vägar som lämpar sig åt varje unik elev. För högläsningsstunden 

kan detta innebära att ett varierat utbud av böcker, genrer och författare erbjuds för att kunna 

inspirera eleverna, något som även Dominković m.fl. (2006) framhåller. Studien visar att 

pedagogerna ser det som nödvändigt att använda olika typer av högläsningsböcker i 

undervisningen. En pedagog berättade om möjligheten att välja ut och läsa en bok ur en serie 

för att sedan överlåta resterande böcker i serien åt eleverna för individuell läsning. Pedagogen 

såg därmed högläsningsstunden som en möjlighet att inspirera eleverna och ur den synvinkeln 

är det enligt pedagogen inte nödvändigt att läsa samtliga böcker ur en och samma serie. Vi ser 

detta som en god idé eftersom ett sådant upplägg lockar eleverna till vidare läsning, samtidigt 

som högläsningsböckerna skiftar i genre. Om pedagogen läser samtliga böcker i en serie 

menar vi att risken finns att eleverna eventuellt kan hämmas i sin individuella läsning, 

eftersom att de får ord och bilder tillhandahållna i stället för att upptäcka dem på egen hand. 

 

Studien visar att kunskaper om barn- och ungdomslitteratur varierade bland de medverkande 

pedagogerna. En av dem var ansvarig för att beställa in böcker till skolans bibliotek samtidigt 

som pedagogen ifråga gärna läste barn- och ungdomslitteratur på fritiden. En annan pedagog 

läste barnlitteratur hemma för sina barn, medan den tredje pedagogen berättade att det inte 

fanns tid för egen läsning av barn- och ungdomslitteratur. Kunskapsöversikten (Skolverket, 

2007b) visar att pedagoger ofta förlitar sig på boktips från kolleger eller den litteratur som 

eventuellt läses i hemmet. Vidare visar kunskapsöversikten (a.a) att bokval ofta begränsas av 

tillgången på litteratur och även att bokval kan göras av kommunens skolbibliotekarie som 

inte känner till elevernas intressen och behov. Det sistnämnda ser vi som ett ogenomtänkt 

bokval. Givetvis kan det vara så att skolbibliotekarien lyckas välja en bok som lämpar sig för 

eleverna, men samtidigt är risken stor att fallet inte blir så eftersom skolbibliotekarien inte 

möter eller känner den aktuella elevgruppen. Dessutom fanns ingen anställd skolbibliotekarie 

på skolan som studien är genomförd vid. Däremot ser vi möjligheten för en pedagog som 
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saknar kunskaper om barn- och ungdomslitteratur att använda en eventuell skolbibliotekarie 

som hjälp då bokvalet ska göras. Ett annat alternativ är att få ta del av boktips från kolleger 

som både kunskapsöversikten (a.a) och vår studie visar är vanligt förekommande. 

 

En intressant fråga är hur pedagoger kan lära sig mer om barn- och ungdomslitteratur utan att 

gå en utbildning inom området, vilket givetvis ses som ett alternativ. Ett annat alternativ kan 

vara att de pedagoger som läser barn- och ungdomslitteratur presenterar böckerna för sina 

kolleger och därefter kan olika användningsområden gemensamt diskuteras. Dock menar vi 

att det slutgiltiga valet av högläsningsbok måste göras av klassens pedagog med hänsyn till 

eleverna och undervisningen. Ett tredje alternativ kan vara bokmässor eller att läsa diverse 

böcker eller tidningar som presenterar och beskriver skönlitterära böcker. En sådan bok kan 

vara Nya Bokpuffar av Lisa Henriksson (2006) eller Att läsa högt av Inger Hasselbaum 

(2006). 

 

4.5 Högläsning inspirerar till individuell läsning 

De tre pedagogerna i studien har alla tanken om att en bra och givande högläsningsstund kan 

utveckla läslust hos eleverna. Taube (2007) framhåller elevernas läslust som den viktigaste 

anledningen till att högläsning sker. Hon menar att genom högläsning får eleverna en 

förståelse för att böcker har mycket att erbjuda. Jönsson (2007) instämmer och förklarar att 

den gemensamma läsningen kan inspirera eleverna i deras individuella läsning. Vi anser att 

genom att läsa inledningen eller baksidan på boken högt med god inlevelse kan elevernas 

nyfikenhet väckas. Att läsaren har ett gott engagemang för sin läsning är betydelsefullt för att 

eleverna överhuvudtaget ska bli intresserade av det som läses. Enligt oss är högläsningen en 

stark källa till elevernas egen inställning till litteratur och läsning i stort. Genom att 

pedagogen läser högt är tanken att de elever som inte kan läsa, ska vilja lära sig och de elever 

som redan kan läsa, ska vilja läsa ännu mer.  

 

Jönsson (2007) menar att högläsningen har flera fördelar. Genom att läsa högt lämnas ingen 

elev utanför, i stället börjar och slutar läsningen samtidigt för alla elever. Detta tolkar vi som 

att läsningen inte upplevs som en pinsamhet för de svagare läsarna och utvecklas inte heller 

till någon slags tävling bland de starkare. I stället är högläsningstillfällena värdefulla stunder 

då alla elever befinner sig på samma nivå och skapar gemensamma läsupplevelser. 
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4.6 Pedagogens roll 

Som pedagoger har vi många viktiga uppgifter och val att göra, pedagoger tar många 

avgörande beslut som kan påverka eleverna på ett eller annat sätt. För högläsningsstunden 

innebär detta att pedagogen inte kan ta vilken bok som helst i högen, utan flera faktorer måste 

tas i beaktande. Som forskare påpekar är bokvalet ytterst viktigt och måste vara genomtänkt 

(Molloy, 1996, Malmgren och Nilsson, 1993). Dominković m.fl. (2006) menar att bokvalet 

måste vara varierat och innefatta flera olika genrer och författare. Ewalds avhandling (2007) 

visar att bokvalet ofta påverkas av pedagogens litteratursyn och tidigare pedagogiska 

erfarenheter samt minnen av den egna barndomsläsningen, något vi även såg spår av i vår 

studie. Med utgångspunkt i detta anser vi att pedagogen måste vara medveten om att hans 

eller hennes attityd, syn och förhållningssätt gentemot olika genrer kan påverka eleverna. Om 

bokvalet ständigt görs av pedagogen själv finns risken att en del elever inte får sina behov och 

intressen tillgodosedda. 

 

Vi menar att som pedagog är det även viktigt att vara medveten om att det planerade 

lärostoffet utifrån högläsningsstunden kanske inte är det som eleverna faktiskt lär sig, liksom 

Chambers (1998) framhåller. Vidare är det enligt oss betydelsefullt att pedagogen tar tillvara 

de tre faktorer som Dysthe (1996) anser bidrar till lärande. Att pedagogen är engagerad i 

lärandesituationen, visar delaktighet och har höga förväntningar på eleverna medverkar till att 

inspirera och motivera eleverna. Pedagogen måste därmed föregå med gott exempel och vara 

en god förebild för eleverna. 

 

4.7 Metoddiskussion 

Vi upplever att de metoder vi har använt har fungerat för syftet med vår studie. Dock har vi 

funderat över vissa faktorer som skulle kunna förbättra den. Dels har vi reflekterat över hur 

eller om vårt urval har påverkat studiens resultat, eftersom endast kvinnor och flickor har 

medverkat i studien. Vid två tillfällen avgjorde klassens pedagog vilken elev som skulle 

medverka i studien, med hänsyn till elevernas eget intresse att delta samt föräldrarnas 

godkännande. I detta fall har urvalet skett med hjälp av pedagogen och inte varit påverkat av 

oss. Vid det tredje tillfället ansåg pedagogen att det var lämpligt att den elev som var först 

färdig med en arbetsuppgift kunde delta, för att pågående undervisning inte skulle brytas för 

någon elev. Givetvis togs hänsyn till vårdnadshavares godkännande innan intervjun 
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påbörjades. Hur detta har påverkat vår studie är svårt att säga. Det kan vara så att den elev 

som var först färdig med arbetsuppgiften också är den elev som eventuellt är flitig och dukig i 

allmänhet, eller eventuellt den elev som har bråttom och vill bli färdig först. Ett annat 

alternativ kan vara att arbetsuppgiftens utformning var lämplig och intressant för just denna 

elev. Oavsett vilket kan vi inte avgöra hur detta har påverkat studiens resultat, men vi är 

medvetna om att det kan ha varit en påverkande faktor. 

 

Vårt val att använda både observationer och intervjuer var givande, eftersom dessa har 

kompletterat varandra och gett oss en god bild av några pedagogers och elevers syn på 

högläsning. Dock tror vi att om intervjufrågorna hade varit formulerade annorlunda, utan 

vissa ledande frågor hade svaren eventuellt blivit mer uttömmande. Vi valde att inte använda 

oss av någon ljudupptagning vid varken genomförda observationer eller intervjuer. Detta val 

gjorde vi på grund av det motstånd vi mötte gällande bandinspelning vid den första 

pedagogintervjun, samt den tid det skulle ha tagit för oss att transkribera materialet. Vi är 

medvetna om att detta kan ha lett till att vi inte fångat exakt allt som sades under intervjuerna, 

men vi poängterar samtidigt att all relevant information som sades nedtecknades flitigt. 

 

Detta arbete är en liten kvalitativ undersökning och av en sådan kan inga generella slutsatser 

dras. De resultat vi presenterar avser den bild vi genom arbetet fått av den valda 

undervisningen. 

 

4.8 Fortsatta forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i vår studie skulle det vara intressant att se om det gick att urskilja ett 

annorlunda resultat om fler pedagoger och elever hade intervjuats i studien. Det hade även 

varit intressant att genomföra observationer och intervjuer på fler skolor för att kunna jämföra 

de olika skolorna. Denna studie är genomförd i en kommun i Skåne, en utveckling av vår 

studie hade kunnat vara att jämföra denna med andra kommuner i hela Sverige för att på så 

sätt kunna upptäcka likheter och skillnader. Ett annat intressant område är genus. Om studien 

hade utformats så att jämförelser hade kunnat göras mellan pojkar och flickors respektive män 

och kvinnors uppfattning om högläsning hade eventuellt ett annat resultat framträtt. 
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5. Sammanfattning 
I vår kvalitativa studie har vi velat belysa högläsningens roll i skolans undervisning. Syftet 

med arbetet har varit att undersöka pedagogers och elevers uppfattning och förhållningssätt 

till högläsning, vad som påverkar bokvalet samt hur högläsningsstunden och dess bearbetning 

ser ut.  

 

Tidigare forskning inom området visar att högläsning kan bidra till att utveckla elevers 

språkliga förmåga. Genom högläsning kan elevers ord- och begreppsförråd, berättarteknik och 

läslust utvecklas, samtidigt som elever lär sig hur en berättelse är uppbyggd och kan få en 

förståelse för hur andra människor i andra delar av världen har det. Högläsningsstunden kan 

skapa en gemenskap i klassen som bäddar för vidare samtal och reflektioner. 

 

Undersökningen är baserad på observationer i tre olika klasser samt intervjuer med tre 

pedagoger och tre elever i förskoleklass, skolår ett och skolår två. Genom att både använda 

observationer och intervjuer kunde vi jämföra elevernas och pedagogernas uppfattningar med 

det faktiska genomförandet vid observationstillfällena. Resultatet av studien visade att 

pedagogerna och eleverna har en god inställning till högläsning och att denna förekommer 

flera gånger i veckan. Högläsningen bearbetas oftast genom elevernas muntliga reflektioner i 

samspel med varandra. Pedagogerna har dock flera tankar om hur arbetet kring högläsningen 

kan gå till väga, exempelvis genom drama, bild och boksamtal. Vidare visade resultatet att 

bokvalet görs av pedagogen med hänsyn till elevernas intressen och erfarenhetsvärld, men 

påverkas även utifrån pedagogens egen smak och tycke. 

 

Utifrån denna studie har vi förstått att högläsning har en betydande roll i den undervisning vi 

undersökt. För att meningsfulla sammanhang ska uppstå är det angeläget att 

högläsningsstunden och dess olika arbetssätt utgår från eleverna och deras uppfattningar. Det 

gemensamma samtalet är ett sätt att bearbeta det lästa i undervisningen och bidrar till att 

eleverna kan utveckla sina tankar och reflektioner i samspel med andra. Bokvalet är 

avgörande för hur givande och utmanande ett samtal kan bli och det är av största vikt att valet 

görs utifrån eleverna. Vissa texter kräver mer eftertanke än andra, vilket leder till att 

högläsningsstunden kan fungera både som kunskapsutveckling och som ren underhållning för 

eleverna.   
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Bilaga 1 

Observationsunderlag  
 

• Vilken bok utgår högläsningen ifrån? 

 

• Hur går pedagogen tillväga för att påbörja läsningen? Resumé? 

 

• Sker någonting speciellt under läsningens gång? Avbryts läsningen genom exempelvis 

frågor och tankar eller vid förklaring av svåra ord? 

 

• På vilket sätt försöker pedagogen fånga elevernas intresse? 

 

• Vad händer i elevgruppen? Vilket engagemang, intresse eller ointresse blir synligt? 

Vad gör eleverna under läsningen? 

 

• Hur lång tid pågår läsningen? När på dagen? 

 

• Sker läsningen i anslutning till något tema eller arbetsområde som klassen arbetar 

med? 

 

• Hur avslutas lässtunden? Sker någon form av sammanfattning? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till elev 
 

• Vad tycker du om för böcker? Någon favoritbok? Varför tycker du om den boken? 

 

• Läser du ofta hemma?  

 

• Hur ofta brukar ni läsa högt i klassen? 

 

• Vad läser ni för böcker? 

 

• Hur går det till när boken väljs? Brukar ni i klassen få vara med och välja? 

 

• Vilka böcker har ni mer läst? 

 

• Vad tycker du om högläsning i klassrummet? 

 

• Brukar ni prata om böckerna ni läser? Om vad? 

 

• Tycker du att du lär dig någonting när du lyssnar på när din lärare läser? Vad? 

 

• Om du fick bestämma vilken bok du vill som ni skulle läsa tillsammans i klassen. 

Vilken bok hade det varit?  

 

• Kan man göra något mer med böcker än att bara läsa i dem? Vad? 
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  Bilaga 3 

Intervjufrågor till pedagog 
 

• Hur ofta genomför ni högläsning i klassen? 

 

• Vad påverkar valet av högläsningsbok? 

 

• Vad anser du är en bra högläsningsbok? 

 

• Tror du att högläsning kan bidra till elevernas läs- och skrivutveckling, i så fall hur? 

 

• Hur lägger du upp arbetet kring högläsning? Sker samtal före, under och/eller efter 

läsning? 

 

• Vad tror du eleverna tycker om högläsning? Varför? 

 

• Kan skönlitteratur påverka eleverna negativt? Varför/hur? 

 

• Om du skulle få möjligheten att planera och genomföra någon form av projekt som 

inkluderar skönlitteratur och högläsning. Vilka skönlitterära böcker skulle vara 

aktuella och hur skulle du gå till väga? Arbetssätt? 

 

• Läser du själv barn- och ungdomslitteratur? 

 

• Hur ser du på film i förhållande till litteratur i undervisningen? 

 
 

 

 


