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Abstract



This work aims to investigate teachers’ attitudes to reading fiction aloud and how this practice 

affects pupils´ learning. The study comprises three qualitative interviews with active teachers. 

The work is based on the didactic questions why, how and what. I use these didactic questions 

as sub-headings in this work to get a better structure. The question why treats if reading is 

considered important in teaching. The question how treats how the teachers work when 

reading aloud. The question what treats what the teachers choose to read.  The results show 

that the interviewed teachers believe that reading aloud can develop students´ language and 

that the students´ interest in reading is promoted by this kind of reading. A survey of the 

literature suggests that the teachers’ attitudes are supported by research. 

Keywords: Reading aloud, knowledge, learning, reading experiences, educators, students.

Sammandrag



 

Arbetets syfte är att undersöka pedagogers attityder gällande högläsningen av skönlitteratur 

och dess betydelse för elevers lärande. Arbetet innefattar kvalitativa intervjuer med tre 

verksamma pedagoger. Arbetet utgår ifrån de didaktiska frågorna varför, hur och vad. Dessa 

didaktiska frågor använder jag mig av som underrubriker i arbetets alla delar. Under rubriken 

varför behandlas frågan om högläsning anses vara viktigt i undervisningen. Under rubriken 

hur behandlas hur det arbetas med högläsningen. Under rubriken vad behandlas vad man 

anser ska läsas under högläsningsstunden. I bakgrunden och i resultat framkommer det att 

lärarens högläsning utvecklar elevers språk samtidigt som läslusten främjas under dessa 

stunder. Det framkommer också att denna högläsning gynnar elevers läs- och skrivutveckling. 

Bearbetning av det lästa gör dessutom att elever kan ta del av varandras funderingar och 

tolkningar och därmed vidga sin egen förståelse för varandra och för omvärlden. Slutsatsen av 

arbetet är att både forskare och pedagoger anser att högläsningen har stor betydelse för elevers 

lärande. 

Nyckelord: Högläsning, kunskap, lärande, läsupplevelser, pedagoger, elever.
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1. Introduktion

När jag ser en högläsningsstund framför mig ser jag antingen
en vuxen som sitter i en stor gammal fåtölj eller i en soffa med ett
barn i knät eller tätt intill sig och tittar i en bok, eller en vuxen som
sitter eller ligger på en säng där ett storögt barn ligger nerbäddat och 
lyssnar på det som läses. Och det är alltid en fantastisk upplevelse
(Fox 2003:40).

Läsning går ut på att tolka och förstå skriven text, enligt Ingvar Lundberg (2010:12). Många 

barn får kontakt med böcker via bland annat högläsning från mycket tidig ålder då till 

exempel föräldrar läser för sina barn. Att högläsa är en vanligt förekommande sysselsättning 

både i hemmen, förskolan och skolan. Högläsning i skolan kan innebära att elever läser högt 

för varandra.  Högläsning kan också vara att en vuxen läser högt ur en bok och barnen lyssnar 

till det som läses. I denna uppsats kommer jag att fokusera på den form av högläsning där 

pedagogen läser högt ur en skönlitterär bok inför en klass och vad effekten blir av den 

läsningen. Jag vill undersöka om lärarens högläsningsstund under skoldagen är viktig för 

lärandet eller bara en skön stund. Är högläsning något som kommer till i brist på annat, något 

att fylla ut tiden med, eller något som intresserar elever och får dem att fokusera. Högläsning 

är ett sätt att möta språk och Lgr 11 betonar språkets betydelse för personlig utveckling, social 

samvaro och medborgarskap:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och 
lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor 
och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat
språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,
livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr11 2011:222).

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogens attityd och synsätt gällande högläsning 

och högläsningens betydelse för lärandet. Jag undrar om högläsningen anses vara viktig och 

betydelsefull eller mer ses som en skön underhållande stund under skoldagen. Jag vill ta reda 

på om högläsning anses vara viktigt för lärandet och hur man kan arbeta med det lästa i 

undervisningen. 
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1.2 Frågeställning
Den övergripande frågeställningen för min studie om högläsning i skolan är:

Vilken betydelse har högläsning av skönlitteratur i erfarna pedagogers yrkesutövning, och  

hur förhåller det sig till teori och styrdokument?

 

För att få svar på min övergripande fråga tar jag hjälp av följande delfrågor:

• Anser pedagogen att högläsning av skönlitteratur är viktig? I så fall varför?

• Vad anser pedagogen att eleven lär sig genom högläsning av skönlitteratur? 

• Hur kan man i undervisningen arbeta med högläsning för att uppnå optimalt lärande? 

• Vad anser pedagogen ska läsas under högläsningsstunden?

• Motiverar pedagogen sitt arbete med högläsning utifrån styrdokument, teori, tradition 

eller på annat vis?

• Vad är pedagogens mål med högläsningsstunden?

2. Bakgrund
 I min bakgrund kommer jag att undersöka styrdokument och teori. Jag kommer att fokusera 

på vad det i dessa källor anses om högläsningens betydelse för elevers lärande. Jag tänker 

även undersöka hur man kan arbeta med det lästa och även vad som ska läsas. Mina rubriker i 

bakgrunden kommer att beröra varför, hur och vad man ska högläsa. 

2.1 Varför ska vi ha högläsning i skolan?
I Lgr 11 uttrycks syftet med undervisning i svenska på följande sätt:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i och om svenska språket.[---] Undervisningen ska stimulera 
elevernas intresse för att läsa och skriva. [---]I undervisningen ska eleverna
möta samt få kunskaper om skönlitteratur [---] eleverna ges förutsättningar 
att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden

                         (Lgr11 2011:222).

I detta avsnitt kommer jag att belysa högläsning utifrån den didaktiska frågan varför i relation 

till Lgr 11´s mål för undervisning i svenska.
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2.1.1 Högläsningens värde
När vi läser högt och pratar om det lästa ”vässas” barns hjärnor, menar Fox (2003:23–24). Det 

utvecklar en förmåga hos barnet att koncentrera sig under längre tid, det hjälper till att hitta 

sätt  att  lösa  problem med  hjälp av  logiskt  tänkande och att  uttrycka  sig  lättare  med  nya 

formuleringar och nyansrika ord. Ord har en avgörande betydelse när det gäller  att bygga 

tankebanor.  Ju  mer  ett  barn  får  ta  del  av  språk,  exempelvis  genom böcker,  desto  bättre 

kommer barnet att klara sig socialt och inlärningsmässigt i livet. Men också tvärtom, ju färre 

ord ett barn kommer i kontakt med och använder sig av desto mer hämmande kommer barnets 

hjärna att vara för den enskildes utveckling. 

Ytterligare en forskare som belyser högläsningens värde är Westlund. Westlund (2009:11) 

menar att målet med en aktiv läsundervisning är att göra eleverna till strategiska tänkare. Hon 

belyser att skönlitteratur förstås och tolkas olika beroende på att varje människa har med olika 

erfarenheter som påverkar tolkningen av boken. Dessa olika tolkningar och upplevelser av 

texten kan berika diskussioner om textupplevelser och synliggöra värderingar. Även elever 

med till  exempel avkodningsproblem som påverkar förståelsen kan ändå delta i samtal om 

boken. Westlund (2009:22) skriver vidare att eftersom högläsningen sker i ett sammanhang i 

skolan där eleverna tar med erfarenheter och sin egen sociokulturella bakgrund upplevs det 

lästa  på  många  olika  sätt  och  vis.  Det  är  mångfalden  av  olika  röster  som  berikar 

inlärningsmiljön, det är i dialogen eleverna emellan som ny kunskap skapas. 

Westlund (2009:107–109) betonar vidare att  lärare bör läsa högt för sina elever varje dag 

under hela skoltiden.  Genom dessa stunder växer elevernas ordförråd och förhoppningsvis 

deras motivation till att själva vilja läsa. Skriven text har oftast en annan konstruktion än det 

talade språket; ofta har skriven text längre meningar, inskjutna bisatser och ett rikare ordval. 

Barn som har  bristande  omvärldskunskap dåligt  ordförråd kan genom lärarens  högläsning 

utveckla dessa komponenter. Genom att till exempel under högläsningen ta upp och förklara 

svåra ord och skriva dem på tavlan ökar elevens ordförråd och stavningsförmåga. 
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2.1.2 Högläsning i undervisningen 
Det finns enorma inlärningsfördelar med högläsning, enligt Fox (2003:18). Alla barn kan inte 

läsa när de börjar skolan och det är så det ska vara. Men med de erfarenheter de allra flesta 

har av högläsning när de börjar skolan, som barnen fått från förskola och hem, är det mycket 

lättare för barn att lära sig läsa. 

Samvaro över en bok kan väcka intresse för läsande och även för skrivande 
för resten av livet.[---] De här tillfällena med gemensamt läsande väcker inte 
bara ett intresse för att läsa. De ger också en mängd kunskap om hur man beter 
sig som läsare och vad läsning egentligen innebär (Liberg 2006:37). 

Högläsning är undervisning, menar Fox (2003:30–33). Hon betonar att högläsning har stor 

betydelse för hur barn lär sig läsa och skriva. Hon anser också att högläsning får eleverna att 

må bra,  de blir  gladare,  klokare och lugnare av dessa stunder.  En annan stor fördel  med 

högläsning, enligt Chambers (1998: 94), är att läsningen under dessa stunder tar lika lång tid 

för alla.

Lundberg (2010:33) menar att barnen genom högläsning ges stora möjligheter att utveckla sitt 

ordförråd.  Barnen får  bekanta  sig  med det  skriftliga  språket  och kan gradvis  utveckla  en 

kunskap om hur berättelser är uppbyggda. De får kännedom om ett mönster som kännetecknar 

en berättelse. 

Westlund  (2009:10)  betonar  att  när  man  som  pedagog  högläser  för  sina  elever  ges  de 

upplevelser av olika slag som man kan arbeta vidare med. Genom högläsning ger man som 

lärare sina elever  fakta  och information  som denne får  förhålla  sig till.  Den skönlitterära 

läsningen ger också eleverna möjlighet till perspektivbyte. De kan genom böcker leva sig in i 

andras  levnadsförhållande  och  ta  del  av  andras  känslor.  På  detta  sätt  påverkar  även 

högläsningen varje individ emotionellt. 

Langer (2005:28) belyser vad som sker med människans föreställningar i mötet med en text:

En läsare upplever många förändringar i föreställningsvärlden när han 
eller hon integrerar med en text[…]. Föreställningsvärlden förändras
allteftersom texten fortskrider och tolkningar byts ut. Nya problem, 
känslor och händelser i ett verk ger upphov till nya tankar och antaganden. 
Luckor i verket, olika synvinklar som gestaltas genom dialog, och det 
konstanta skiftet av tid och perspektiv får oss att använda allt vi lärt oss i 
livet, fiktionen och fantasin för att bygga förståelse och antaganden, 
för att bygga på en ständigt föränderlig föreställningsvärld (Langer 2005:28).
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2.1.3 Grunden i läsning
Högläsningen är, enligt Fox (2003:60–61), grunden i läsinlärning. Genom att ge eleverna hela 

berättelser väcker man nyfikenhet och vilja att utforska språket. Som pedagog kan man sedan 

gå vidare till ord och sedan bokstäver. Fox menar att den allmänna uppfattningen om hur man 

lär sig läsa oftast är tvärtom, att man börjar med bokstäver och går vidare till ord och sedan 

hela berättelser. Fox visar att när man börjar med berättelsen först når man ett bättre resultat  

än om man börjar med bokstäver och att ljuda först. Den största fördelen med att börja med 

berättelsen först är att man genom den löser attitydproblem mot läsande genom att väcka lust 

och nyfikenhet. Fox betonar att barn givetvis måste lära sig att ljuda, som är en mycket viktig 

del i läsinlärningen, men genom att starta med berättelsen och att sedan gå vidare till ord och 

bokstäver ökar motivationen inför läsning. 

Ytterligare en forskare som belyser berättelsen betydelse är Westlund (2009:165) som 

betonar att ett begränsat ordförråd och dålig omvärldskunskap får återverkningar både 

gällande motivationen att läsa men också vad gäller förståelsen av det som läses. Bristen på 

motivation gör att man inte anstränger sig att förstå vad som står. De tillfällen klassen har 

gemensam högläsning väcks inte bara ett intresse för att läsa, menar Liberg (2006:37). De ger 

också en mängd kunskap om hur man beter sig som läsare och vad läsande egentligen 

innebär. När man läser tillsammans skapas en gemensam upplevelse som kan bli 

utgångspunkt för fortsatta samtal i situationer utanför lässtunden (Liberg 2006:42) . 

2.1.4 Skriftspråkets konventioner och meningsbyggnad
Det är av stor vikt att man högläser för barn i skolan, betonar Chambers (1995:66–67), inte 

minst för barnens utveckling som läsare. Det är ett misstag att tro att det bara är i de lägre 

klasserna eleverna behöver högläsning. Högläsningens värde är stort och läsinlärningens 

process är mycket utsträckt. Det som kallas för läsinlärning är en mycket liten del av 

läsprocessen. Chambers menar att varje barn varje dag ska få lyssna till högläsning. Det är 

lärarens ansvar att se till att det blir så. De anledningar som Chambers framförallt nämner 

gällande högläsningens betydelse är att barn genom högläsning ges kunskap om hur text är 

uppbyggd, att de kommer i kontakt med nya ord och framförallt lär att text har en magisk 

innebörd - att det i texten finns tankegångar, idéer och händelser vi inte tidigare träffat på. 
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Lundberg (2010:34) beskriver hur barn genom högläsningen tar till sig skriftspråkets 

konventioner, det vill säga att de lär sig om bokstäver och ord, att man läser uppifrån och ner 

och från vänster till höger. När man högläser uttalar läsaren ord tydligare än vid vanliga 

samtal, vilket innebär att barnen får en tydligare uppfattning om ordens uppbyggnad. Genom 

högläsning får barn möta nya ord som de i vanliga samtal inte hade fått möta, vilket utvecklar 

deras ordförråd. De möter också i högläsningen skriftspråkets meningsbyggnad. När barn 

genom högläsning får klart för sig hur berättelser brukar vara uppbyggda ges de en god 

beredskap inför den egna läsningen. Intresset för litteratur stimuleras genom högläsning och 

de upptäcker att det finns en värld i böckerna som är fylld av äventyr, kunskap och glädje. När 

barnen får ta del av högläsning övas deras uppmärksamhet och koncentration. 

2.1.5 Betydelse för läsutveckling
Ett av skolans mål enligt Lgr11 är att varje elev efter avslutad grundskola ska kunna använda 

det svenska språket i bland annat tal på ett rikt och nyanserat sätt (Lgr11 2011:13).

Taube  (2007:23–24)  ställer  sig  frågan  vad  högläsning  har  för  betydelse  för  barnens 

läsutveckling.  Det  mest  uppenbara,  menar  hon,  är  effekten  på  barnens  ordförråd.  Genom 

högläsning  möter  barnen  ord  de  aldrig  skulle  mött  i  dagligt  tal.  Högläsningen  ger  barn 

kunskaper om hur en berättelse är uppbyggd. Högläsningen vänjer barn vid hur skriftspråket 

är konstruerat och att meningsbyggnad mellan skrift- och talspråk skiljer sig åt.  Men, enligt  

Taube, är det allra viktigaste att barn får lusten att läsa och att de får klart för sig att böcker 

bjuder på mycket glädje och spänning. Forskning rörande effekter av högläsning på barns 

läsförmåga visade, enligt Taube, att bara en liten del i skillnaden i barns läsförmåga kunde 

förklaras av mängden högläsning de lyssnat till. Detta var ett oväntat resultat men, påpekar 

Taube, läsintresset på lång sikt och förståelsen har inte undersökts så högläsningen kan spela 

en positiv och viktig roll under längre sikt.

2.1.6 Samband mellan hörförståelse och läsförståelse
När läraren högläser, menar Westlund (2009:110–111), övar också eleverna upp sin 

hörförståelse och även sin förmåga att skapa inre föreställningsbilder om det lästa. Genom att 

man som lärare artikulerar väl under högläsningen får eleverna höra och bekanta sig med 

många nya ord i ett meningsfullt sammanhang. Forskare har funnit starka band mellan 

hörförståelse, ordförråd och läsförståelse. Viss forskning har visat att elever i de tidigare åren 

i lågstadiet med avkodningsproblem men med medelgod hörförståelse och gott ordförråd inte 
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får problem med senare läsförståelse. Andra elever som har god fonologisk medvetenhet och 

som avkodar texter väl i tidigare år i grundskolan kan ändå få problem med läsförståelse när 

texterna blir svårare. Anledningen till detta är troligen brister i ordförrådet. De som har ett 

stort ordförråd och möter samma ord i skriven text kan genom sin förkunskap om ordets 

betydelse lägga sin energi på avkodningen istället för att samtidigt försöka förstå innebörden.

Westlund (2009:133) menar att den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla god läsförståelse 

är ordkunskap. Ordkunskapen är i sig beroende av god omvärldskunskap och förmåga att 

förstå texter. 

2.1.7 Gemensamhetsskapande
Högläsning är ett sätt att skapa förståelse både om sig själv men också för andra. Lgr 11 
betonar vikten av att i skolan arbeta så att en sådan förståelse främjas:

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.[---] 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenheten om det egna och delaktighet 
i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingar (Lgr11 2011:7).

Fox  (2003:16)  menar  att  när  pedagogen  högläser  för  sina  elever  delar  gruppen  de  ord, 

upplevelser, åsikter och livsfrågor som man möter i den skrivna texten. Vi binds samman i en 

gemenskap genom boken och de vi upplever från texten. Chambers (1995: 72) betonar att en 

av de viktigaste aspekterna med högläsning är ”dess socialt sammansvetsande funktion”. Det 

finns  inget  som stärker  banden  mellan  människor  som gemensamma  upplevelser,  genom 

högläsningen ges eleverna en sådan. ”Diskussionerna om högläsningsboken tränar eleverna 

att bli aktiva lyssnare. Genom den magiska högläsningen går det att förflytta sig till  andra 

platser och länder. Det går även att få tillträde till någon annans tankar” (Westlund 2009:178–

179).

Ännu en forskare som anser att man genom litteratur stärker de sociala relationerna är Langer:

Med hjälp av litteraturen lär sig eleverna att utforska både sina egna och 
mänsklighetens möjligheter. Litteraturen hjälper dem att finna sig själva, 
föreställa sig andra, värdesätta skillnader och söka efter rättvisa. De blir del 
i ett sammanhang och eftersträvar klarsyn. De blir de litterära tänkare vi behöver 
för att skapa morgondagens förutsättningar (Langer 2005:13).

Bjar (2010:58–59) beskriver barns språkutveckling som en process där individen utvecklar sitt 

språk i samspel med omgivningen där omgivning, samspel, språk och utveckling är viktiga 
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begrepp. Dessa begrepp samverkar i ett barns hela språkutveckling. Det är de kommunikativa 

behoven som driver språkutvecklingen framåt då barnen börjar använda gamla ord och 

begrepp på nya sätt och i nya situationer. Barnets samspel med omgivningen spelar en stor 

roll och här byggs ny språkkunskap.

2.2 Hur går man tillväga? 
I  detta  avsnitt  kommer  jag  att  utgå  från  den  didaktiska  frågan  hur man  kan  jobba  med 

högläsning. Lgr 11 betonar vikten av att man som pedagog bedriver en undervisning där alla 

barn ska kunna utvecklas:

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr11 2011:8).

2.2.1 Konsten att läsa högt och att möta eleverna

Högläsning  är  nästan  som teater,  menar  Chambers  (1995:68–69).  För  att  eleverna  ska  få 

utbyte av berättelsen måste pedagogen omvandla texten till  liv och rörelse. Läsaren måste 

anpassa röster, tonläge och tempo för att det tryckta ska bli levande dramatik. Att läsa högt är 

en konst, menar Lundberg (2010:33). Det är av stor vikt att läsa med känsla, med rätt betoning 

och tempo för att både fånga men också hålla kvar elevernas intresse. Som pedagog är det 

viktigt  att  vara  lyhörd  för  barnens  behov  av  förklaringar  och  anknytningar  till  elevernas 

erfarenheter utan att tappa den röda tråden i texten. Undersökningar har visat att samspelet 

mellan barn och högläsare varierar mycket. Vissa läser en berättelse från början till slut utan 

uppehåll.  Högläsaren förutsätter  då att  barnen lyssnar  aktivt.  Andra tar  ofta  pauser  under 

läsningen  för  att  diskutera  och  förklara  begrepp  och  händelser.  Genom att  välja  ut  vissa 

avsnitt ur en text att jobba vidare med eller diskutera kring får man till ett mer aktivt samspel 

och stimulerar då språkutveckling på ett mer fruktbart sätt än vid högläsning utan samtal och 

diskussion om det lästa.

Även Fox (2003:38–41) betonar vikten av att läsa uttrycksfullt eftersom vi då ger barnen en 

större upplevelse av berättelsen. Ju bättre upplevelse barnen får desto mer får vi dem att älska 

böcker och desto mer vill de läsa. Det räcker alltså inte med att bara läsa; man måste läsa bra.  

Att läsa bra gör man, enligt Fox, när man läser med stor inlevelse. Det är viktigt att man som 
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pedagog tänker på sitt kroppsspråk, uttrycket i ögonen, att vi har ögonkontakt med barnen vi 

läser  för,  att  man  har  en  nyanserad  och  varierad  röstmelodi  och  läser  på  ett  livfullt  

omväxlande sätt. Allt detta underlättar för att barnen ska ta till sig orden och det lästa. Det är 

viktigt att ha en ritual kring högläsningen. Barn uppskattar rutiner. Dessa rutiner ger en känsla 

av trygghet.

2.2.2 Motivation
Lundberg (2010:101–102) diskuterar den kritik som getts gällande de första läromedel barnen 

får i läsundervisning. Nybörjarböcker uppfattas ofta som torftiga och intetsägande. Eftersom 

elevernas kunskap om bokstäver begränsar vilka ord som kan användas i de första texterna 

blir  innehållet  därefter  och  ganska  fattigt  rent  händelsemässigt.  Samtidigt  som  den 

begränsningen är ett faktum till en början är det väsentligt att barn tidigt får uppleva texter 

och läsning som en källa till glädje och upplevelse. Läsning ska helst vara spännande redan 

från början för att väcka intresse hos eleverna. Lundberg (2010:34) menar att högläsningen då 

”demonstrerar läsandets glädje och långsiktiga värde”.

”Elever  behöver  motivation  som  drivkraft  för  utveckling  av  läsförståelse”  (Westlund 

2009:24). Westlund (2009: 26-27) menar att inre motivering är när eleverna själva drivs av sin 

egen vilja att ta sig an text. Yttre motivering är i form av olika sorters belöningar. Som lärare 

bör man alltid sträva efter att nå så hög grad av inre motivering som bara är möjligt. 

2.2.3 Lässtrategier 
I det centrala innehållet  i Lgr11 (2011:223) för årskurs 1-3 står det att elever behöver ha 

kunskap om lässtrategier för att tolka och förstå texter men också för att anpassa sin läsning 

efter textens form och innehåll. 

Westlund (2009:90) menar  att  när läraren  läser  högt kan man öva olika lässtrategier  som 

eleven senare kan använda sig av i sin egen läsning för att utveckla läsförståelsen. ”Tänka 

högt” är en metod som utgår från fyra huvudprinciper: klargöra, ställa frågor, förutspå och 

sammanfatta.  Läraren  gör  stopp  under  högläsningen  och  frågar  frågor  utifrån  de  fyra 

huvudprinciperna  för  att  öka lärandet  utifrån  texten.  Westlund  (2009:179)  belyser  att  när 

pedagogen  väljer  frågor  till  texten,  rörande  innehåll,  karaktärer  eller  livsfrågor,  tränar 
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eleverna  muntligt  återberättande,  de  tränar  sin  egen  tankeförmåga  samt  utvecklar  sitt 

ordförråd. 

Westlund (2009:191) presenterar här ett lustfyllt sätt hur pedagoger kan använda sig av olika 

figurer  för  att  öva  upp  barns  lässtrategiförmåga.  Varje  strategi  får  sin  egen  figur. 

Strategifigurerna är följande:

• Att förutspå/ ställa hypoteser. Denna strategi gestaltas av en spågumma.

• Att ställa frågor till texten. Denna strategi gestaltas av Nicke Nyfiken.

• Att reda ut otydligheter. Denna strategi gestaltas av en detektiv.

• Att  fånga  in  det  viktiga.  Denna  strategi  gestaltas  av  en  Cowboy  med  lasso 

(Westlund 2009:192).

 

Dessa figurer, grundstrategier, ska finnas i klassrummet på en synlig plats, menar Westlund 

(2009:192).  Författaren  rekommenderar  att  man  jobbar  med  dessa strategier  2-3  gånger  i 

veckan  under  första  och  andra  läsåret.   Som  expertläsare  växlar  man  mellan  de  olika 

strategierna på ett flexibelt sätt. Som nybörjarläsare kan man behöva konkret hjälp för att lära 

sig  bemästra  strategierna  och  då  kan  dessa  figurer  vara  en  god  hjälp  på  vägen  dit.  Vid 

eventuella gruppsamtal av det lästa kan pedagogen ge olika elevgrupper olika roller. En grupp 

blir vid ett tillfälle till exempel tilldelade att vara en spågumma. Under detta tillfälle får denna 

grupp öva sig i att förutspå handlingen av texten medan de andra grupperna i klassen får andra 

strategier  att  jobba med.  På så vis  kan man lära in lässtrategier  genom högläsning,  enligt 

Westlund.

2.2.4 Samtal till läsförståelse och textrörlighet
Westlund (2009:136-140) betonar att språkutveckling är så mycket mer än direktundervisning 

i läsning och skrivning. När vuxna och barn samspelar vid högläsning och pedagogen ställer 

öppna frågor som kräver eftertanke har flera studier påvisat att det finns starka band mellan 

dessa samtal och barnets språkutveckling. Det är då av stor vikt att det blir ”rätt” sorts frågor. 

Frågorna måste vara av ett öppet slag. Kontrollfrågor av typen när och var är av ett direkt slag 

vilket kan bedömas med rätt och fel och är därför inte lämpliga. Om man som pedagog istället 

frågar varför uppmuntras eleverna på ett annat sätt att reflektera kring texten och även till att 

reflektera och brodera ut ett svar som inte kan bedömas med rätt och fel. När och var frågor 
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utvecklar inte barns språk på samma sätt som varför frågor eftersom barnen vid kontrollfrågor 

svarar på ett stereotypt sätt och ofta med ofullständiga meningar. När pedagogen använder 

öppna frågor ges eleverna en möjlighet  att  ta in egna erfarenheter  i  tolkningen av texten. 

Eleven kan då både befinna sig i texten men samtidigt gå utanför den, det är det som kallas att 

vara textrörlig. Genom att eleverna blir textrörliga kan de koppla erfarenheter de redan har till 

nya och övar på så sätt upp sin förmåga att förstå olika slags texter. ”Genom att använda både 

bakgrundskunskap och textinformation utvecklas läsförståelse” (Westlund 2009: 139). 

2.3 Vad ska då läsas?
Under denna rubrik kommer jag att utgå från den didaktiska frågan vad och här ta reda på vad 

som anses ska läsas. Lgr 11 betonar skolans ansvar att utveckla elevernas kunskaper som 

gynnar deras utveckling till att bli väl fungerande i samhället:

”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också grunden för fortsatt 

utbildning” (Lgr11 2011:13).

2.3.1 Valets betydelse
Chambers (1998: 78-80) menar att allt börjar med ett val. Han betonar att valet av bok är 

mycket viktigt. Han menar också att den som gör själva valet utövar makt. Vad vi väljer har 

stor betydelse eftersom vi vet att det vi läser får någon slags effekt på de som tar till sig de 

lästa, och att vad vi läser och vem som väljer boken har betydelse. Antingen gör läraren ett val 

eller så får eleverna vara med att önska eller så styrs val av bok av dolda faktorer som till 

exempel vilka böcker som finns i skolan eller vad andra lärare anser ska läsas. Chambers 

betonar att det är lärarens val som är det viktigaste men att läraren måste respektera elevernas 

smak. Eleverna blir mer positivt inställda om deras boksmak respekteras. 

En annan tanke kring valet av bok belyser Westlund (2009:160–161) som betonar vikten av 

att barn får lyssna på en stor variation av böcker för att deras kunskap om texter och omvärld 

vidgas. Genom att barnen får bekanta sig med många olika berättelser ökar deras motivation 

för läs- och skrivutveckling.
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2.3.2 Vikten av genomtänkta val
De böcker lärarna väljer brukar, enligt Chambers (1998:83–84), vara en blandning av gamla 

favoriter och ny litteratur som väckt lärarens nyfikenhet. Det pedagogen ständigt måste 

påminna sig om i valet av böcker är att all litteratur är beroende av elevens tidigare 

erfarenheter för att det som läses ska vara givande och uppskattas. Om man inte som lärare 

beaktar detta finns en överhängande risk att man tappar eleverna och att de istället blir 

avskräckta än motiverade att läsa. Chambers anser att allt för mycket utgår från lokala 

omständigheter och tradition när det gäller att välja bok, att allt för lite utgår från att valen på 

sikt ska resultera i att eleverna motiveras så att de till slut tar sig an Shakespeare eller andra 

stora moderna roman författare. Chambers (1998: 86) betonar vikten av att reflektera över 

vilka böcker som ska läsas och ställa sig frågan varför de ska läsas. Det skall alltid finnas en 

genomtänkt linje i lärarens val av bok.  

2.3.3 Råd för att välja rätt
”Undervisning i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om 

svenska språket.[…] Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” 

(Lgr11 2011:222). Chambers (1998: 93) råd gällande val av böcker för högläsning är att som 

lärare välja böcker som inte upptar allt för mycket av läsarens tålamod och minne. Han menar 

att man med fördel ska välja böcker som inte är för långa, gärna böcker som man etappvis 

läser ut på ett par veckor genom att läsa ett par kapitel per dag. Längre böcker kan vara 

passande om de har en stark handling och tydlig struktur, om inte kan långa böcker lätt 

upplevas som oändliga. 

Lundberg (2010:118–119) menar att det är avgörande för eleverna att man som lärare väcker 

läslusten hos dem för att de ska bli goda läsare. Det gäller att visa eleverna den goda litterära 

världen, där de får uppleva böcker som en källa till glädje och kunskap. Barn måste få höra 

texter som hjälper dem att förstå sig själva och sin omvärld. De texter läraren väljer hänger på 

dennes kännedom om sina elevers behov och intressen men också vilken kännedom 

pedagogen har om barnlitteratur. Lundberg (2010:110) betonar att det handlar om att öka 

utbytet av texten hos eleverna. Pedagogen måste hitta texter som berör och angår dem, texter 

som ger spänning, glädje och mening. Det krävs stort engagemang och inlevelseförmåga hos 

läraren för att hitta litteratur som är passande för att högläsas. 
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3. Metod

3.1 Tillvägagångssätt
Jag har gjort tre intervjuer med erfarna pedagoger verksamma på lågstadiet. Jag valde att göra 

tre intervjuer på grund av att tiden för arbetet var begränsad. Genom detta lilla urval kunde jag 

dock gå in mer i detalj i resultatet.  Pedagogerna har alla minst 10 års erfarenhet av yrket. De 

jobbar i en och samma skola belägen i Västsverige. Pedagogerna jobbar i förskoleklass, i en 

etta och i en tvåa. En vecka innan intervjuerna fick pedagogerna de frågor jag hade tänkt 

fokusera på i ett brev, för att de i lugn och ro skulle kunna fundera över sina inställning och 

attityder gällande högläsningens betydelse men även för att de skulle känna sig bekväma 

under intervjun. Min tanke med att göra pedagogerna förberedda var att de då skulle ge mer 

eftertänksamma svar än de annars kanske gett. Genom intervjun fick jag fram vad just dessa 

pedagoger anser om högläsning och även lärande om det lästa. I resultatdelen hänvisar jag till 

de olika pedagogerna som pedagog 1, pedagog 2 och pedagog 3 för att intervjupersonerna ska 

förbli anonyma. Jag vill betona att resultatet av intervjuerna endast ger information av hur ett 

litet urval av verksamma pedagoger tänker om och jobbar med högläsning och är inte 

representativt. 

Jag träffade de pedagoger jag intervjuade i ett personligt möte och genomförde intervjun med 

hjälp av mina frågor och en diktafon. Jag valde att ta hjälp av diktafonen för att inte missa 

viktiga detaljer under intervjun, vilket jag var rädd att jag skulle gjort om jag antecknat. Jag 

tänkte också att genom att använda diktafon kunde jag helt fokusera på intervjun och det som 

sägs. Tack vare inspelningen på diktafonen kunde jag lätt gå igenom intervjuerna flera gånger. 

Jag ställde frågorna i samma ordning under alla tre intervjuerna, detta för att lättare kunna 

jämföra informationen jag fått. Ibland ville pedagogerna tillföra något till en tidigare ställd 

fråga och då har jag i resultatet skrivit svaret under den fråga det tillhörde för att få en klarare 

struktur i arbetet. 

3.2 Frågor
Patel & Davidsson (2003:71) betonar vikten av att som intervjuare beakta frågornas 

utformning och ordning. Jag har valt att utgå från Patel & Davidssons (2003: 78) 

rekommendation vad gäller tillvägagångssätt vid kvalitativa intervjuer. Jag gör då en intervju 

13



med ganska hög strukturering. Jag ställer alltså frågorna i samma ordning till varje 

intervjuperson. Standardisering, menar författarna, handlar om det svarsutrymme man som 

intervjuare ger den person man intervjuar. Jag vill ge mina intervjupersoner stort utrymme för 

deras svar därför väljer jag låg grad av standardisering. Vid hög grad av strukturering och låg 

grad av standardisering rekommenderar Patel & Davidsson (2003:78) en kvalitativ intervju. 

Jag använder mig av just en sådan intervju för att få svar på mina frågor. 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper 
och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar
om något fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ
för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga (Patel & Davidsson, 
2003:78).

De frågor jag ställde till pedagogerna är följande: 

• Anser pedagogen att högläsning av skönlitteratur är viktig? I så fall varför?

• Vad anser pedagogen att eleven lär sig genom högläsning av skönlitteratur? 

• Vad anser pedagogen ska läsas under högläsningsstunden?

• Hur kan man i undervisningen arbeta med högläsning för att uppnå optimalt lärande?

• Hur mycket tid ges till högläsningen per dag?

• Motiverar pedagogen sitt arbete med högläsning utifrån styrdokument, teori, tradition 

eller på annat vis?

• Vad är pedagogens mål med högläsningsstunden?

3.3 Urval och presentation av resultat
Jag gör ett visst urval i den information jag fått. När intervjun svävade ut från det som var 

relevant för mina ställda frågor har det inte tagits med i resultatet. Vad beträffar de följdfrågor 

jag ställt är de i form av att jag bett pedagogerna att utveckla och förklara mer ingående kring 

några av svaren. Intervjuerna var mellan 20 och 40 minuter. Jag ser ett mönster att de blev 

längre och längre. Jag tror att det till stor del berodde på min egen nervositet som allt eftersom 

avtog. På grund av att jag blev mer avslappnad och väntade ut svaren och gav mer tid till 

eftertanke fick jag mer information. Detta kan medföra att informationen jag fick blev mer 

detaljrik i de två sista intervjuerna. 
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Jag har valt att presentera resultatet med mestadels referat från intervjuerna jag gjort. När 

pedagogerna uttalat sig på ett sätt jag tycker gör sig bättre ordagrant har jag valt att presentera 

detta genom att citera.  Jag sammanställde informationen från respektive intervju under 

respektive fråga så att man lätt kan jämföra svaren från pedagogerna. Där pedagogerna är av 

samma åsikt har jag återgett det som att samtliga pedagoger anser något. Jag har också 

bearbetat resultatet och bara tagit med det som är relevant för min undersökning. I resultatet 

skriver jag i berättande form om den information jag fått och ger sedan kommentarer av min 

tolkning av pedagogernas uttalande.

4. Resultat

4.1 Varför
Det visar sig att samtliga pedagoger är eniga om att högläsningen är otroligt viktig. De tycker 

alla att den gynnar elevers språkutveckling men också deras läs- och skrivutveckling.

4.1.1 Anser pedagogerna att högläsning av skönlitteratur är viktig? I så fall varför?
Pedagog 1 tycker att högläsningsstunden ofta är en lugn och mysig stund där det finns god 

chans att väcka intresse för böcker för de elever som inte redan har det intresset. Dessutom 

anser hon att det är en trevlig stund där man kan underhålla intresset hos de elever som redan 

gillar böcker. De flesta eleverna gillar att bli lästa för så denna stund är ofta fylld med positiv 

energi, anser Pedagog 1. Det verkar som att pedagogen anser att högläsning gynnar alla elever 

i klassen oavsett kunskapsnivå och att högläsningen ger dem motivation till att läsa själva.

Pedagog 2 anser att det inte finns något bättre sätt än högläsning när man vill ge små barn lust 

att läsa. Hon tycker att innan barnen själva kan läsa och innan de har fått flyt i sin egen 

läsning, när det själva har svårt att skaffa sig en läsupplevelse, är pedagogens högläsning 

otroligt viktig för att ge dem läslust. Pedagog 2 betonar att det kommer så många andra bitar 

med när man läser högt, till exempel att barnen berikar sitt språk och att de får bättre 

ordförståelse men också att man tränar uttal vilket är givande i just den grupp pedagogen har 

där många elever är flerspråkiga. Högläsningen ger också en förståelse för en berättelses 

uppbyggnad som att det finns en början en mitt och sedan ett slut i en berättelse, betonar 

Pedagog 2. Pedagogen tycks anse att barnen ges motivation till att läsa och goda förkunskaper 

i läs- och skrivinlärningen genom högläsning. Hon anser även att denna läsning är mycket 

språkutvecklande för eleverna.
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Pedagog 3 menar att högläsningen först och främst ger barnen en lugn stund som gör att de 

kommer ner i varv. Hon menar att allting går så snabbt idag, barn vill att allting ska hända på 

tre röda sekunder men genom denna stund lär de sig att tålmodigt vänta. Högläsning ger också 

barnen en läsupplevelse, men också en möjlighet att ta upp saker som kommer upp i boken till 

diskussion. Det verkar som att pedagogen ser högläsningen som ett sätt att ge eleverna en 

härlig stund, där de både kommer ner i varv och ges en läsupplevelse där eleverna får 

möjlighet att leva sig in i bokens handling.

Det verkar som att alla pedagoger är överens om att högläsningen ger mycket annat än bara 

konkreta kunskaper till eleverna. Högläsning som essens ger ett individuellt tilltal i en 

kollektiv form. Högläsning som grund skapar goda förutsättningar för läsande och lärande. 

Högläsningens som effekt aktiverar barnens tankeverksamhet.

4.1.2 Vad anser pedagogen att eleven lär sig genom högläsning av skönlitteratur?
Samtliga pedagoger betonade att barnen genom högläsningen berikade sitt språk. De får ett 

större ordförråd, bättre begreppsuppfattning, bättre hörförståelse samt att de tränar sig att 

förstå olika sammanhang genom att få ta del av högläsning. Pedagogerna var alla också 

överens om att barnen övade upp sin koncentrationsförmåga under dessa stunder. De kunde 

märka skillnad på barn som var vana vid högläsning och de som inte var det. De barn som 

hade större vana fångades lättare av dessa stunder och kunde lättare sitta stilla och lyssna. 

Alla pedagoger tycks anse att barnen under dessa stunder utvecklar förmågor som gynnar 

många skolrelaterade färdigheter.

Pedagog 1 belyser hur viktig högläsning är för elevernas förmåga att skapa inre bilder. Hon 

anser att genom det lästa övas barnen på att bygga tankebanor och att tänka själv. Allt är inte 

serverat på fat gällande högläsning, man måste tänka själv. Alla tolkar olika och ingen 

tolkning är mer rätt eller fel än någon annan. Skönlitteraturen ger väldigt mycket utrymme för 

eleverna att fundera över vad som sägs. När Pedagog 1 var med i läsförståelseprojektet fick 

hon klart för sig att man kan jobba så mycket mer med skönlitteratur än att bara sitta av en 

stund och läsa. Detta öppnade hennes ögon. Genom att högläsa för barnen tränas de i att 

lyssna, vilket främjar språkutvecklingen. Många har behov av det för en stor del av eleverna 

har faktiskt ett annat hemspråk än svenska. Denna pedagog tycks framförallt uppskatta att 
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högläsningen ger eleverna möjlighet att tänka fritt och utveckla sitt eget individuella 

tänkande.

 

Pedagog 2 betonar den förkunskap barnen ges av att lyssna på en berättelse. Mycket handlar 

om att barnen ska kunna ha en röd tråd genom sin berättelse när de skriver själva. Förkunskap 

är då nödvändig och den ges genom att barnen får ta del av många texter innan de själva 

börjar skriva sagor, menar hon. 

Jag kan märka stor skillnad på de barn som är vana att bli lästa för och de som 
inte är det. De som är vana vid högläsning har ett rikare språk men också en 
känsla av läsning som en positiv upplevelse. Det är det som jag tycker är så 
viktigt, just att högläsningen blir en härlig upplevelse och att de själva ska få 
en lust att läsa. Barnen ska ges en positiv känsla för böcker, högläsningen kan 
ju väcka just den lusten (Pedagog 2).

Pedagog 2 menar att forskning visar att barn utvecklar många olika förmågor genom att man 

läser högt för dem. Barns kreativa förmåga stimuleras genom högläsning men även förmågan 

att koncentrera sig. Någon forskare har pratat mycket om att man hade kunnat se att det inte 

bara var språkcentrat i hjärnan som var aktiverat när man lyssnade utan också att själva 

upplevelsen av det lästa stimulerar till exempel lukt och syn, menar hon. Många delar av 

hjärnan tränades under dessa stunder, enligt denna forskare. Pedagog 2 belyser att det är lätt 

att tänka att det är bara är språket som övas under högläsning, men det verkar vara så mycket 

mer. Pedagog 2 tycks anse att högläsningen ger barn många sorters kunskaper och 

upplevelser, inte bara språkliga.

Pedagog 3 menar att de elever som har stor erfarenhet av att bli lästa för har lättare i många 

skolsituationer än de eleverna utan den erfarenheten. 

Dessa barn har lättare att koncentrera sig, bättre hörförståelse och större 
ordförråd. Dessa barn har ett rikt språk redan när de kommer. Deras läsinlärning 
men också skrivinlärning går så mycket lättare för de har redan en erfarenhet att 
bygga på. Här ser man stora skillnader vill jag verkligen betona (Pedagog 3). 

Högläsningen stärker också barnens språkutveckling, menar Pedagog 3. Barnen får olika typer 

av skönlitterär text till sig genom dessa stunder på dagen. Det tas upp många ord och pratas 

kring deras betydelse och barnen får genom dessa stunder möjlighet att tänka sig in i fantasins 

värld. De kan känna igen sig själva i texten och tänka om de varit med om något liknande. 

Barnen kopplar det de hör till egna erfarenheter. När man sedan kommer dit i undervisningen 
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då barnen ska skriva sagor är det väldigt bra att de hört sagor och lyssnat till olika böcker för 

att underlätta i deras eget arbete. De har då genom högläsningen fått modeller och tankar och 

kan lättare då utveckla dessa i egna sagor och eget skrivande.  Att bara lyssna och ta in, 

belyser Pedagog 3, är otroligt viktigt för att barnen ska få den totala läsupplevelsen. Förut fick 

barnen rita under tiden hon läste men hon kände att syftet med själva högläsningen nästan 

försvann då. Barnens fokus var inte helt på det som lästes. Nu för tiden lyssnar de bara och 

deras upplevelse kring dessa stunder blir något helt annat. Barnen klarar att koncentrera sig 

ändå. De övar upp förmågan att lyssna på ett annat sätt än när de målar också men valet av 

bok är avgörande för om man lyckas fånga eleverna eller inte. 

 Genom högläsningen visas en modell för hur man kan läsa med pauser, tonfall och 

betoningar, belyser Pedagog 3. Genom hur hon som pedagog pratar om böcker och hennes 

sätt att läsa, menar hon, ges barnen modeller om hur man kan göra. Pedagog 3 märker sedan 

att barnen i sin egen läsning försöker efterlikna henne. Pedagog 3 försöker vara en förebild för 

hon märker att det hon gör har stor genomslagskraft på barnen. Det verkar som att denna 

pedagog ser högläsningen som ett verktyg där eleverna kan utveckla hörförståelse, språk och 

ta del av modeller för läsande, skrivande och uttal på ett lustfyllt vis.

Pedagogerna tycks anse att högläsning är viktig för att barnen ska få ett rikare språk och större 

förståelse men också att de får mycket bra grunder i sin skriv- och läsutveckling på grund av 

att de ges olika modeller i de berättelser de får höra på. Jag tolkar det som att pedagogerna här 

ger uttryck för högläsningens betydelse för elevernas mer konkreta kunskaper. De utvecklar 

sina språk- och läskunskaper tack vare de modeller de får ta del av från pedagogerna och 

högläsningen. De ges också viktiga men mindre påtagliga förmågor som att de utvecklar sin 

fantasi med hjälp av detta läsande. Pedagog 1 betonar att både språket och hörförståelse 

främjas. Pedagog 2 belyser att dessa stunder främjar så mycket mer än språkutveckling. 

Barnen får i berättelsen många olika sorters kunskaper och upplevelser som berikar deras 

förståelse för omvärlden. Pedagog 3 betonar mer att hon genom högläsning ger barnen 

modeller om hur man läser med pauser, tonfall och betoningar.
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4.2 Hur 

4.2.1 Hur kan man i undervisningen arbeta med högläsning för att uppnå optimalt 
lärande?

”Jag blir så engagerad i det här med högläsning, man kan jobba på så mycket olika sätt med 

det. Barnen är ofta så inspirerade av det lästa vilket också gör att man lättare kan jobba vidare 

med det” (Pedagog 1). 

Samtliga pedagoger berättar hur de under högläsningen gör korta avbrott i texten för att 

förklara olika ord och begrepp så att alla elever ska ha möjlighet att förstå. Pedagog 1 och 

Pedagog 3 berättar att de varit med på ett läsprojekt och arbetar med högläsningen på ett 

speciellt sätt. De använder sig av figurer för att främja förståelsen kring texten. Figurerna 

hjälper till att förutspå (en Spådam), att ta reda på mer om något man är nyfiken på (Nicke 

nyfiken), undersöker (Detektiven) och sedan att sammanfatta (Cowboy med lasso). Med hjälp 

av figurerna fördjupar gruppen sig i texten, berättar de båda pedagogerna. Dessa diskussioner 

har de i helklass så alla får vara med och lära sig hur man går till väga med figurerna. Alla 

pedagogerna jobbar på ett mycket lustfyllt sätt med eleverna för att lära sina elever att förstå 

berättelsen på ett djupare plan.

Pedagog 1 berättar att under deras högläsningsstund sitter alla i en ring på mattan, 

strategifigurerna är med i mitten av ringen. Är det något eleven är nyfiken på räcker de upp 

handen och säger till exempel att nu måste Nicke komma fram för det är en sak jag undrar 

över. Märker pedagogen att läsningen blir för avhuggen försöker hon få eleverna att komma 

ihåg sina frågor och att ta upp dem i diskussionen när de läst färdigt.  Pedagog 1 går vid 

diskussionsstunden tillbaka till eleverna och frågar vad det var de tänkte på, till exempel svåra 

ord och begrepp. Sedan skrivs detta upp på blädderblock och gås igenom. De går sedan 

successivt igenom de andra figurerna och behandlar det som lästs. Pedagogen tycks här 

försöka avdramatisera frågorna som är till texten och på detta vis får hon eleverna att våga 

fråga om det som är oklart.

Pedagog 3 jobbar mycket med dessa symboler för att barnen ska få strategier i deras läsning. 

Cowboy Jim hjälper barnen att sammanfatta och han lär barnen att återberätta handlingen. 

Fröken detektiv undersöker nya svåra ord i texten. Så fort det kommer ett ord barnen inte 

förstår räcker de upp handen så pratar de i gruppen om vad ordet betyder. Spågumman som 

förutspår saker komma fram i början av en bok när pedagogen visar framsidan då får barnen 
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gissa vad boken kommer att handla om. Hon kan också komma när de läst ut ett kapitel, då 

diskuteras vad de tror kommer hända sedan. Spågumman ska helt enkelt se in i framtiden. Sist 

men inte minst kommer Nicke Nyfiken. Han frågar om allt möjligt som händer i boken.

 Dessa figurer försöker vi använda oss av ofta när vi läser. Vi väljer ut någon 

figur under ett par högläsningsstunder i veckan vissa stunder läser vi bara. 

Symbolerna främjar elevernas läsförståelse. Symbolerna gör det tydligare för 

barnen att jobba med texten (Pedagog 3). 

Pedagog 3 har egentligen alltid jobbat med dessa saker gällande texter, men med hjälp av 

figurerna visualiserar man det för eleverna och det blir mer konkret och tydligt. Ibland gör 

hon så att hon hoppar in med en bild mitt under högläsningen och undrar varför någon gör på 

ett visst sätt i boken eller varför något händer. Pedagogen försöker också ställa frågor om 

texten som hon tror att många undrar över men inte vågar fråga. Pedagogen har märkt att 

genom bilderna kan barnen fråga saker de annars inte hade vågat. Nicke vågar fråga och det är 

mer accepterat av gruppen att han ställer lite konstiga frågor. Det blir att Nicke undrar, inte 

eleven. Många barn blir stärkta i sin språkutveckling och förståelse av att andra frågar och av 

diskussionen kring den frågan. Denna pedagog jobbar med figurerna för att ge barnen 

strategier att behandla texten på men också att använda figurerna för att barnen ska våga 

fråga.

Pedagog 1 menar att det är otroligt lärorikt för henne som pedagog och för barnen att jobba 

med figurerna. Alla får ta del av varandras tankar och se att vi tänker olika och att det inte 

finns någon som tänker mer rätt än någon annan. För henne är det otroligt viktigt att eleverna 

får se att alla tänker olika, för de är olika. Alla tolkningar är så individuella på grund av att 

man har så olika erfarenheter med sig. I diskussionerna kring handling, ord och begrepp får 

hon som pedagog en inblick vad hennes elever kan, vissa har stort ordförråd till exempel 

medan andra har ett ganska begränsat.  Genom figurerna blir arbetet och pratet om texten 

lustfyllt och det medför att de flesta elever vågar fråga om de inte vet. Denna pedagog tycker 

att högläsningen och arbetet kring den ger henne värdefull inblick i vad hennes elever kan.

Ett annat sätt Pedagog 1 och Pedagog 3 jobbar på när det gäller högläsning är genom 

venndiagram. Man utgår då från två böcker man läst, till exempel Pippi och Emil. Sedan gör 

man två cirklar som går i varandra lite. Då blir det ett hål i mitten och en cirkel på varje sida. 
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Eleverna jämför sedan de olika böckernas egenskaper. Det egenskaper som eleverna kommer 

fram till är lika skrivs i hålet i mitten. De egenskaper som skiljer böckerna åt skrivs i vardera 

cirkeln. Barnen får på så vis reflektera kring texten och karaktärerna och leta skillnader och 

likheter. Detta skrivs sedan på tavlan eller på ett blädderblock. Detta arbetssätt gör att barnen 

får tänka till om handlingen och får en förståelse om vad de hört. Venndiagram verkar vara ett 

sätt som pedagogerna jobbar med ibland men inte så ofta.

Pedagog 2 jobbar mycket med att synliggöra för eleverna om hur den lästa berättelsen är 

uppbyggd, synliggöra vad början, mitten och var slutet är. Hon jobbar mycket med sagor. Hon 

läser mycket sagor för barnen och pratar sedan om uppbyggnad och speciellt då delarna 

början, mitten och slut. Barnen får i uppgift att skriva utifrån en mall hon gjort med tre rutor 

och linjer vid sidan där varje ruta då blir en början en mitt och ett slut. De som inte ännu har 

börjat skriva får rita i vardera ruta om något som hände i början, i mitten och i slutet. Detta 

gör hon för att barnen ska träna sig att förstå en berättelses uppbyggnad. På detta vis jobbar 

hon med högläsningen för att barnen ska träna sig att skriva och att se sammanhang när man 

läser en berättelse. Denna pedagog tycks jobba mycket med att synliggöra en sagas 

uppbyggnad genom högläsning, detta för att barnen lättare i en framtid själva ska kunna 

författa sagor och berättelser.

Pedagog 2 försöker ställa frågor med jämna mellanrum när hon läser. Vad tror ni händer nu? 

Varför tror ni de gjorde så? Hur tror ni de tänkte? Har ni varit med om något liknande? Hon 

försöker dra paralleller till saker barnen själva kan ha upplevt. Hon försöker också träna 

eleverna att förstå det som står mellan raderna, att få dem att förstå känslor och hur 

personerna i berättelse tänker. Vid läsning av kapitelböcker är det främst samtalet Pedagog 2 

fokuserar på med eleverna. I samtalet lär de sig att återberätta det de hört, här kommer också 

hörförståelsen in, menar hon. Efter varje kapitel brukar hon fråga var och en vad som hände i 

kapitlet. Hon tycker att eleverna utvecklas och blir bättre och bättre både på att lyssna och att 

återberätta ju mer gånger de övar. Alla barnen klarar det inte men fler och fler. Rutinen att 

alltid göra på samma sätt gör att fler och fler är med på tåget. Ibland får barnen till uppgift att 

rita det de hört.  Pedagog 2 fokuserar på samtalet kring det lästa. Genom att ställa öppna 

frågor gällande det barnen hört anser hon att barnen övar sig att lyssna och återberätta.

Pedagog 3 betonar vikten av hur man som pedagog läser och att man själv lever sig in i vad 

som står för att förhöja barnens upplevelse. Att läsa med inlevelse ökar nyfikenheten för det 
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som står. Det är stor skillnad på hur man läser en text. Genom att läsa inlevelsefullt gör man 

det också lättare för eleverna att vara med i handlingen.  Man ger då barnen en chans att bilda 

sina egna inre bilder. Det är himla viktigt det där att skapa inre bilder, menar Pedagog 3. Det 

jobbar hon vidare med genom att barnen efter lässtunden får måla en speciell person ur boken 

för att sedan synliggöra att allas bilder ser olika ut. Alla tänker ju olika och det blir väldigt 

tydligt då. Det är viktigt att lyfta fram att alla bilder ser olika ut, även de man har i huvudet. 

För att öka läsupplevelsen brukar Pedagog 3 ibland ta med en sak som symboliserar 

handlingen i boken. Handlar boken om spöken gör hon ett litet lustfyllt spöke som inte är 

skräckinjagande, för att ingen ska bli rädd, som hon hänger upp under högläsningsstunden. 

Man får hela tiden balansera så att ingen blir rädd, menar hon. Handlar boken om en katt kan 

de ta med ett gosedjur som är katt eller så hänger de upp en kattbild på tavlan.  Detta gör att 

läsupplevelsen förhöjs enormt mycket, poängterar hon, men också att barnen lättare kommer 

in i boken handling. Jag tolkar pedagog 3 som att hon anser att det är av stor vikt hur man 

läser för hur eleverna uppfattar det lästa. Denna pedagog rekommenderar att ha med figurer 

som symboliserar handlingen i boken för att förhöja läsupplevelsen hos barnen.

Pedagog 3 menar att i samtalen kring boken märker man snabbt hur långt barnen kommit i 

sina språkutvecklingar. Vissa barn uppfattar små roliga detaljer som står mellan raderna 

medan vissa inte alls är där i språkutvecklingen än. 

Ibland kan det vara så när man sitter och läser att man kan känna att man själv 

sitter och ler och då har vissa kommit dit hän att de också förstår denna outtalade

 komik. Dessa elever blir då ytterligare stärkta av frökens leende och kan då bli 

mer säkra på att deras tolkning av boken delas med andra (Pedagog 3).

 När man sedan pratar om det lästa och frågor kommer upp om varför, hur och vad något 

hände, får de som inte förstod riktigt under själva högläsningen en förståelse som gör att de 

lättare kan förstå nästa gång vi läser. Ibland tar man som lärare för givet att detta är så 

självklart att alla förstår men ofta är det ändå inte så, men genom samtalet av de lästa får man 

förståelsen. När frågorna kommer från barnen blir de på barns vis och utifrån deras nivå. 

Pedagog 3 anser att högläsningsstunden ger henne god inblick i elevernas kunskapsnivå. 
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Pedagog 3 pratar mycket om vem som skrivit boken men också vem som är illustratör. De 

tittar mycket på bilder och vad man kan avläsa från dem. De pratar om vad man ser på 

bilderna och då får barnen samtidigt förståelse för texten. När de arbetar med olika teman 

brukar pedagog 3 välja en bok som passar in med det. Jobbar de till exempel med 

vikingatiden väljer hon en bok om det. Då får eleverna lära mycket kring hur de lever genom 

den skönlitterära boken och även av bilderna i den. Det brukar vara väldigt bra i den mån det 

passar in att ta in högläsningen i temaarbete, menar Pedagog 3. Denna pedagog betonar vikten 

av bildernas betydelse för läsandet och upplevelsen av det lästa.

Det verkar som att alla pedagogerna är mycket medvetna om högläsningens betydelse för 

läsutvecklingen och språkutvecklingen hos barnen.  De har alla har genomtänkta och 

varierade sätt de bearbetar och tillämpar de lästa på. Pedagog 1 och 3 arbetar mycket med de 

fyra lässtrategierna medan Pedagog 2 mer fokuserar på uppbyggnaden av berättelser och 

sagor och samtalet om det lästa. Alla arbetar mycket med att förklara nya ord och begrepp för 

att stärka elevernas språk.

4.3 Vad 

4.3.1 Vad anser pedagogen ska läsas under högläsningsstunden?
Samtliga pedagoger anser att valet av bok är av stor vikt och att man ska läsa olika slags 

böcker som ger eleverna varierade erfarenheter av litteratur. De är också överens om att man 

ska försöka välja böcker som eleverna uppskattar och tycker om. Jag tolkar att pedagogerna 

vill att eleverna ges en bred genre av litteratur för att de ska få stor erfarenhet av böcker. Alla 

ska få möjlighet att känna glädjen av att lyssna till något de tycker om.

Jag brukar välja något som ligger barnen nära och som de lätt kan relatera

till och som jag tror kommer att engagera dem. Jag försöker att eleverna 

kopplar den lästa texten till egna upplevelser och saker man själv varit med 

om för att eleverna ska tänka till om det lästa (Pedagog 1).  

Pedagog 1 anser att man måste välja bok i lagom nivå för gruppen vilket ibland kan det 

kännas som en utmaning, menar hon, eftersom kunskapsnivån i gruppen ofta är ganska 

varierad. Boken får inte vara för lätt men inte heller för svår. Jag försöker att välja en bok för 

en medelnivå i gruppen och sedan hjälpa de med svårigheter genom att förklara ord och 
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begrepp. Det är helt klart en balansgång. Pedagog 1 har en bokperiod varje termin då eleverna 

får ta med sig böcker hemifrån som de tycker mycket om och som de sedan läser i klassen. 

Denna period har de för att väcka motivation för böcker. Pedagogen tycker att dessa perioder 

är bra för henne eftersom hon här ser vad hennes elever gillar att läsa. Oftast blir resultatet 

gott, menar hon, många av eleverna lånar sedan de böcker som deras klasskompisar 

rekommenderat. Det verkar som att pedagogen anser att det är av stor vikt att välja rätt nivå 

på boken för att lyckas fånga alla elever. Hon låter barnen ta med sig böcker de gillar. Genom 

detta ser hon vad eleverna intresserar sig av samt att de genom detta rekommenderar böcker 

till sina klasskompisar som de sedan kan läsa.

Pedagog 2 brukar gå till biblioteket och be om hjälp där för att verkligen hitta bra 

högläsningsböcker som ger möjlighet för klassen att reflektera över berättelsen tillsammans. 

Hon vill kunna stanna upp i läsandet och låta alla reflektera över det de lyssnat till. När 

eleverna får tänka hur karaktärerna i boken känner sig och vad som gjort att de gör det de gör 

så får eleverna vara med och tolka vad som står mellan raderna. ”Det känns så gott när man 

hittar bra högläsningsböcker” (Pedagog 2). Hon försöker välja något som barnen kanske inte 

hade valt själva, något som inte anses vara vanlig litteratur i deras ålder. Många vill läsa 

Lasse-Maja och liknande böcker. Pedagog 2 vill läsa något lite svårare som utmanar lite mer 

än så under högläsningen. Hon vill att eleverna ska tänka till och att det i texten finns lite 

svåra nya ord som eleverna får fundera kring och ta till sig. Det verkar som att denna pedagog 

vill leda eleverna lite längre med hjälp av högläsningsboken än vad de själva tar sig i sin egen 

läsning gällande både ord och reflektioner i texten, för att vidga deras erfarenheter. 

Pedagog 3 anser att det är viktigt att eleverna får möta olika författare, men även lyfta fram 

nyheter. Hon vill att eleverna får bekanta sig med etablerade författare men även de som är 

ganska okända. Hon blandar typ av böcker för att olika intresseområden ska täckas. Men hon 

försöker också välja sådana böcker som barnen självmant inte skulle välja, för att vidga deras 

erfarenheter.  Pedagog 3 vill ge sina elever upplevelser av böcker som hon genom egen 

erfarenhet vet passar och uppskattas men som de själva aldrig valt av en eller annan 

anledning.
                     Vi växlar mellan att läsa tjocka och tunna böcker. De tunna tar vi för att locka 

eleverna att ta och läsa dem själva sedan. De tjocka väljer vi för att eleverna ska
få ta del av litteratur som de inte behärskar att ta sig igenom själva ännu. Ta till 
exempel Matilda av Roald Dahl, det finns ingen av barnen som självmant hade
valt denna bok. Framsidan är ganska tråkig och intetsägande, den är sliten och 
lite trasig och tittar man sedan på texten skulle de definitivt valt bort den för texten 
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är rätt mastig och liten. Däremot när vi läser den här inne är det knäpptyst och de 
är enormt fokuserade att höra hur det går för Matilda. Barnen har mycket tankar 
kring henne och hennes liv. Varför det är så och så…(Pedagog 3).

Pedagog 1 försöker välja bok som passar klassens kunskapsnivå och intresse. Pedagog 2 

väljer gärna en bok som barnen själva inte valt för att vidga deras erfarenheter om böcker. 

Hon läser böcker som ger barnen utrymme till nya tankar och ord. Pedagog 3 försöker ge 

barnen en bred variation av böcker på högläsningsstunden. Sammanfattningsvis tolkar jag det 

som att pedagogernas val av bok styrs mestadels av elevernas intresse och kunskapsnivå. De 

vill försöka tillgodose alla elevers olika smaker för att alla ska uppskatta och få ut mesta 

möjliga av dessa stunder.

4.4 Hur mycket tid ges till högläsningen per dag?
Pedagog 1 och pedagog 2 läser varje dag för sina elever. För barnen i förskoleklass är det en 

träning att bara lyssna, menar Pedagog 1. Hennes mål är att aktivt läsa 20 minuter per dag 

men samtalet kring det lästa blir såklart längre. Även pedagog 2 läser oftast ungefär tjugo 

minuter men läser hon en bok som eleverna verkligen gillar önskar de mer högläsning och då 

läser hon en stund i slutet av dagen också. Pedagog 2 läser alltid efter första rasten för då har 

de fruktstund samtidigt. Pedagog 3 menar att deras mål är att försöka läsa varje dag, antingen 

i början eller i slutet av dagen. Det som blir problem är att de har mycket halvklasstimmar och 

då har de valt att inte läsa högt just de dagarna. Det medför att under vissa dagar försvinner 

högläsningsstunden. När de läser, läser de 10-15 minuter ungefär, ibland lite längre ibland lite 

kortare beroende på hur stämningen är. 

Pedagogernas uppfattning och prioritering angående högläsning varierar. Två av pedagogerna 

läser dagligen 20 minuter men en av pedagogerna låter halvklasstimmar styra om 

högläsningen blir av eller inte. Denna pedagog läser också nästan bara hälften så lång tid som 

de övriga två.

4.5 Motiverar pedagogen sitt arbete med högläsning utifrån styrdokument, 
teori, tradition eller på annat vis?

Samtliga pedagoger känner att de kan motivera högläsningen utifrån läroplanen. Pedagog 1 

som jobbar i förskoleklass menar att hon alltid blickar mot vad man ska kunna i årskurs ett till 

tre. Hon menar att det i det stora hela finns mycket om det här med ord och begrepp, att kunna 

säga sin mening, kunna använda nyanserat språk och att uttrycka sig i kunskapsmålen i 
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läroplanen.  I övergripande mål och riktlinjer står det att man ska kunna använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Då menar hon att man absolut tränar upp 

detta genom högläsning. Om man sedan tittar på det centrala innehållet i svenskan står det om 

olika lässtrategier, det tränas på ett enkelt vis i högläsningen då jag som lärare är en förebild 

och visar hur man kan gå till väga, figurerna är då ett sätt vi tränar lässtrategier på. Dessa 

lässtrategier utvecklas och jobbas vidare med i kommande årskurser. Under tala och lyssna i 

centrala innehållet i svenska står det att eleverna ska öva på att lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer. Där tycker Pedagog 1 att hon försöker lägga en bra grund genom 

högläsning. ”I förskoleklass finns inte samma mål som i årskurs ett men vi strävar ju mot dem 

och har koll på vad det krävs för dem” (Pedagog 1). Pedagog 1 tycks främst fokusera på att ge 

barnen ett nyanserat språk och lässtrategier. Hon anser att hon kan grunda detta i läroplanen.

Pedagog 2 betonar att i Lgr11 är det förmågorna som ska tränas. I svenskan är det förmågan 

att reflektera och kommunicera hon främst vill ge eleverna möjlighet till det. Hon anser att 

hon genom högläsningen ger barnen möjlighet att reflektera över saker och att de får göra det 

tillsammans genom samtal och där få ta del av andras tankar. Hon säger att man genom 

högläsningen ger möjlighet att träna många olika förmågor som att lyssna tillsammans, 

reflektera och höra hur man kan tänka. Hon tror absolut att man i Lgr11 får stöd för 

högläsning. Ett av målen i läroplanen är att kunna återberätta något man har fått muntligt 

berättat för sig, även hörförståelsen kommer in här, menar pedagog 2. Pedagog 2 fokuserar 

främst på elevernas förmåga att kommunicera och återberätta. Hon känner att hon kan 

motivera detta i läroplanen.

Pedagog 3 menar att i den nya läroplanen lyfter man verkligen fram hur otroligt viktigt det är 

med högläsning för att stärka barnens språkutveckling. Hon anser också att det är viktigt att 

eleverna får ta del av den svenska kulturen och kulturarvet genom att få bekanta sig med 

”våra härliga författare”. Vikten av att få möta olika sorters skönlitteratur och att lära sig 

återberätta står också i läroplanen. I styrdokumenten står det att barnen ska ges chans att 

skapa egna bilder i huvudet, att man ska väcka en nyfikenhet och ett intresse gällande böcker 

och läsning. Det är bland annat de förmågor de jobbar med, menar pedagog 3.  Med hjälp av 

högläsningsstunderna får man mycket gratis av det som ska tränas. Pedagog 3 tycks främst 

anse att högläsning stärker språkutvecklingen, att eleverna får ta del av vår kultur genom 

litteraturen som läses, att de lär sig att återberätta och sist men inte minst att de får motivation 

att själva läsa genom dessa stunder. Allt detta kan motiveras i läroplanen, enligt pedagog 3.
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Sammanfattningsvis tolkar jag det som att samtliga pedagoger motiverar sitt arbete med 

högläsning utifrån läroplanen. De är alla mycket medvetna om de kunskaper och förmågor 

man tränar under dessa stunder. Pedagog 2 nämnde inte att hon motiverade 

högläsningsstunden utifrån den forskning hon själv tog upp i intervjun. Kanske är det så att 

läroplanen är mer i fokus i en lärares yrke än forskning.

4.6 Vad är pedagogens mål med högläsningsstunden?
Pedagog 1 menar att hennes mål är att skapa en riktigt mysig stund så att det här med böcker 

blir mysigt. Det gör att eleverna vill bli lästa för både i skolan och hemma. Högläsning är 

viktig för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Barnen får här ta del av många ord och 

begreppsuppfattning främjas under dessa stunder. Det kan också vara så att hon vissa veckor 

jobbar med något tema och har valt bok utifrån det och då blir målet också att fördjupa sig i 

temat. Högläsningen brukar hon se till följer med det klassen jobbar med i övrigt för att 

förstärka det aktuella temat och ge eleverna ett bättre sammanhang. Jag tolkar det som 

pedagogen ser högläsningsstunden som något som ger både kunskap och välbefinnande.

Pedagog 2 menar att hennes främsta mål är att ge eleverna läslust. Hon vill att eleverna ska få 

lust att läsa för i skolan bygger allt på att man kan det men hon vill också ge eleverna stor 

ordkunskap och den röda tråden för att förstå sammanhang. Pedagog 2 tycks främst se 

högläsningen som en god grund som ger förkunskap till många skolrelaterade färdigheter.

Pedagog 3 betonar högläsningens vikt framförallt vad gäller att stärka barnens ordförråd och 

att skapa något gemensamt genom en läsupplevelse och sist men inte minst för 

språkutvecklingen. Ett annat av hennes mål är att ge modeller för läsning och att barnen 

fortsättningsvis ska skriva egna sagor och att de då vet sagans delar- början, handling och slut. 

Hon har egentligen många olika mål med högläsningen, menar hon. Pedagog 3 tycks anse att 

högläsningens mål är många men framförallt att man genom den stärker elevernas språk och 

skrivutveckling.

Sammanfattningsvis verkar det som att alla pedagogerna har mål med högläsningsstunden och 

att dessa mål huvudsakligen rör ordkunskap eller elevernas fortsatta läs och skrivutveckling. 
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”Högläsningen är enormt viktig och kan nästan fungera som en mötesplats dit alla kommer 

och möts i en gemensam upplevelse. Det är viktigt att högläsningens betydelse lyfts fram, alla 

måste få möjlighet att berika sitt språk” (Pedagog 3).

5. Diskussion
Jag tycker att arbetet har fungerat bra. Jag har hittat litteratur som gett grunden i arbetet samt 

fått intervjumaterial som beskrivit hur tre verksamma pedagoger tänker om och jobbar med 

högläsning. I efterhand kan jag tycka att det varit bra att göra en pilotintervju för att jag skulle 

bli säkrare på att intervjua. Det visade sig också att mina två första intervjufrågor var lite för 

lika och därför gav liknande svar. Diskussionen bör inledas med en reflektion över arbetet, 

menar Patel & Davidsson (2003:134), för att sedan gå vidare att diskutera resultaten. I 

diskussionen diskuterar jag vad jag utifrån litteratur och intervjuer kommit fram till. 

Diskussionen berör attityder och synsätt gällande högläsningens betydelse för lärandet. Jag 

delar upp diskussionen i tre delar efter de didaktiska frågorna varför, hur och vad för att få en 

klarare struktur i texten. 

5.1 Varför
Under denna rubrik diskuteras om högläsning anses vara viktig och varför pedagogerna ska 

läsa högt för klassen ur skönlitterära verk. 

5.1.1  Är högläsning av skönlitteratur viktig? I så fall varför?
Det verkar som att högläsning är av stor vikt för elevernas lärande. Alla tre pedagoger som jag 

har intervjuat är överens om att högläsning av skönlitteratur är viktig för att ge barnen 

motivation till att själva läsa. De vittnar om att dessa stunder ger barn en möjlighet att njuta av 

böckers innehåll och att de här känner glädje och välbehag. De betonar att dessa stunder får 

barnen att må bra men också att de här kommer ner i varv och lugnar sig när pedagogen läser. 

Lundberg (2010:101–102) menar att dessa stunder är en källa till glädje och upplevelse. 

”Högläsningen demonstrerar läsandets glädje” (Lundberg 2010:34). Fox (2003:30–33) belyser 

att dessa stunder gör barnen gladare, klokare och lugnare. Taube (2007:23–24) påpekar att det 

allra viktigaste med högläsningsstunden är att barnen ges lust att läsa. Det framgår tydligt att 

både pedagoger och forskare betonar det lustfyllda i högläsningen och att den är ett viktigt 

redskap som hjälper till att väcka läslust. Barnen måste vara motiverade för att komma vidare 
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i sitt kunskapande. Det tycks vara en fördel om undervisningen i skolan är lustbetonad. Det 

verkar som att högläsningen är en lärorik del i en lustfylld undervisning.

Pedagogerna betonar att högläsningen övar barns koncentrationsförmåga, vilket anses vara en 

viktig faktor som främjar barns lärande i skolundervisningen i allmänhet. Lundberg (2010:34) 

belyser att barn övar sin koncentration och uppmärksamhet genom att få ta del av högläsning. 

Fox (2003:23–24) menar att högläsning ”vässer” barns hjärnor och utvecklar förmågan att 

koncentrera sig men också utveckla barnens logiska tänkande. Hon betonar också att barn 

klarar sig både bättre socialt och inlärningsmässigt i livet genom att få ta del av språk 

exempelvis genom böcker. Pedagogerna håller med om att denna sortens läsning har 

betydelse för barnens sociala liv och att den har en socialt sammansvetsande funktion, det 

anser också Fox (2003:16) och Chambers (1995:72). Pedagogerna anser att genom litteratur 

får barnen ta del av andras tankar och känslor. De stärker sin egen identitet genom att känna 

igen känslor som beskrivs i boken. De får en förståelse och empati för andra genom bokens 

berättelse och även en vetskap om att alla är olika. Att alla är olika är i sig en mycket 

berikande kunskap som gör att barnen fungerar bättre i sociala sammanhang genom att 

acceptansen i gruppen ökar. Langer (2005:28) menar att läsningen ger upphov till nya tankar 

och antaganden genom problem, känslor och händelser i ett verk. Westlund (2009:10) belyser 

möjligheterna högläsningen ger till perspektivbyte och att eleverna här kan ta del av andras 

känslor.  Pedagog 1 menar att när barnen får möjlighet att tänka fritt utvecklar de sina tankar 

och förståelse. Genom det utrymme skönlitteraturen ger ges eleverna chans att bygga 

tankebanor och att fritt tänka själva. Forskare och pedagoger är överens om och belyser 

högläsningens positiva inverkan på elevers sociala liv. 

5.1.2 Vad lär sig eleven genom högläsning av skönlitteratur? 
Pedagogerna betonar vikten av att barnen får kunskap om nya ord och begrepp genom 

högläsning och på detta sätt utvecklas barnens språk. Att lyssna, menar pedagogerna, är 

ytterligare en egenskap som tränas genom högläsningen. Westlund (2009:110) betonar vikten 

av att barn övar upp sin hörförståelse under högläsningsstunden. Författaren menar att 

forskning funnit starka band mellan hörförståelse, ordförråd och läsförståelse.  Jag tolkar det 

som att forskare och pedagoger anser att eleverna genom högläsningen tränar upp sin 

hörförståelse genom ett lustfyllt sätt. Den kunskapen kan de sedan använda i andra mer 

komplicerade situationer i undervisningen, vilket gynnar deras lärande i allmänhet. Det 
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växande ordförråd barnen får skapar större förståelse och ger ett bättre sammanhang. Bjar 

(2010:58–59) menar att barn bygger ny språkkunskap i samspel med andra. De 

kommunikativa behoven driver språkutvecklingen genom att gamla ord och begrepp används 

på nya sätt och i nya situationer. Det visar sig att både forskare och pedagoger belyser 

högläsningens betydelse för elevers lärande och förståelse. Denna form av läsning verkar vara 

en källa till mycket ett barn kan bygga sin förståelse kring. Både pedagoger och forskare 

betonar vikten av högläsning för barnens ordförråd, hörförståelse och läs- och 

skrivutveckling. Det verkar logiskt att dessa faktorer har starka samband eftersom de alla 

handlar om faktorer som berör språket och på ett eller annat vis bidrar till barns 

språkutveckling.

Pedagog 1 och 2 betonar främst att språkutveckling och hörförståelsen främjas genom 

högläsning. Pedagog 3 belyser också att barnen ges modeller om hur man läser, vilket även 

forskarna belyser. Det verkar som när barnen får stor tillgång till ord i meningsfulla 

sammanhang kan de applicera dessa ord till andra sammanhang och även i andra ämnen än 

svenska. Ordkunskap är grunden i så mycket som skolan bygger på och läsning lika så, 

betonar Pedagog 2. Hon belyser också den förkunskap barnen ges av att lyssna på en 

berättelse. Även barnens läs- och skrivinlärning förenklas av erfarenheterna de får av 

högläsningen. Den mest uppenbara effekten av högläsning är, enligt Taube (2007:23–24), att 

barns ordförråd berikas. De möter här ord de aldrig möter i dagligt tal. Hon menar också att 

högläsning ger barnen kunskap om hur skriftspråket är konstruerat. Högläsning är, enligt Fox 

(2003:60–61) grunden i läsning. Fox (2003:23–24) menar att ord har en avgörande betydelse i 

byggandet av tankebanor, genom högläsning berikas just barnens ordförråd. Lundberg 

(2010:33–34) betonar även han att barnen genom högläsning gör barnen bekanta med 

skriftspråket och att de här får stora möjligheter att utveckla sitt ordförråd. Han skriver vidare 

att barnen genom högläsning lär skriftspråkets konventioner att de lär sig om bokstäver och 

ord, att man läser uppifrån och ner och från höger till vänster. Liberg (2006:37) belyser att 

högläsning ger kunskaper om hur man beter sig som läsare och vad läsning innebär. 

Kunskaperna barnen ges kan väcka intresse för läsande och skrivande för resten av livet. 

Westlund (2009:165) menar att ett dåligt ordförråd och dålig omvärldskunskap påverkar både 

läsförståelse och motivation att läsa. Chambers (1995:66–67) påpekar att högläsningen 

framförallt ger elever kunskap om textens uppbyggnad och nya ord. Det verkar som att både 

forskare och pedagoger anser att ett rikt språk är en ovärderlig tillgång i alla skolsammanhang 

och att högläsning kan ge barnen det.
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5.2 Hur
Under denna rubrik diskuteras hur man kan jobba med högläsning i undervisningen. 

5.2.1 Hur kan man arbeta med högläsning för att uppnå optimalt lärande? 
Pedagog 3 betonar hur viktigt hon tycker det är att läsa med inlevelse för att förhöja barnens 

läsupplevelse. Även många av forskarna betonar vikten av att läsa med inlevelse för att 

barnens läsupplevelse ska bli bra. Chambers (1995:68–69) skriver om vikten att omvandla 

texten till liv och rörelse genom att anpassa röster, tonläge och tempo. Även Fox (2003:40–

41) betonar vikten av att läsa uttrycksfullt med en varierad röstmelodi för att ge barnen en 

bättre upplevelse av texten.  Lundberg (2010:33) menar att läsa med känsla och inlevelse är 

av stor vikt både för att fånga och behålla elevers intresse. Samtliga pedagoger gör under 

läsningen pauser för att förklara ord och begrepp för att stärka barnens språk och förståelse. 

Lundberg (2010:33) menar att man måste göra pauser för att få ett samspel med eleverna. 

Under dessa pauser i läsningen diskuteras med fördel ord och begrepp för att stimulera 

språkutvecklingen, menar han. Pedagogerna tar tillvara på dessa värdefulla tillfällen för att 

stärka elevernas språkutveckling. Pedagog 2 ställer öppna frågor gällande texten vilket gör att 

eleverna övas att lyssna och återberätta. Westlund (2009:136) betonar att i samspelet mellan 

pedagog och elever, då öppna frågor ställs, utvecklas barns språk. Samtliga pedagoger arbetar 

på detta vis med det lästa. Det verkar som att dessa stunder är av stort värde och att barnen här 

verkligen får reflektera över och höra andras åsikter och tolkning av det de just hört. De får 

också här ge uttryck för sin egen tolkning. Pedagog 1 och 3 betonar att alla tänker olika och 

att det är viktigt att lyfta fram och synliggöra det i samtalet om texten.

Westberg (2009:90) belyser en metod som främjar elevernas läsförståelse som hon kallar 

”Tänka högt”. Läraren utgår då från fyra huvudprinciper: klargöra, ställa frågor, förutspå och 

sammanfatta. Läraren gör stopp under högläsningen och frågar frågor utifrån dessa principer. 

Dessa grundprinciper visualiseras för eleverna med hjälp av olika figurer. Westlund 

(2009:179) menar att eleverna här tränar återberättande, tankeförmåga och utvecklar sitt 

ordförråd. Två av pedagogerna jobbar aktivt efter denna metod och tycker den är mycket 

gynnande för barnens språk och läsutveckling. Detta tycks vara en metod där barnen tydligt 

och konkret lär sig olika lässtrategier. Pedagog 2 fokuserar mer på uppbyggnaden av 

berättelser och sagor men hon ställer också öppna frågor kring texten. Hon anser att det är 
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viktig kunskap som på sikt gynnar elevers läs- och skrivutveckling. Alla pedagogerna arbetar 

mycket med att förklara nya ord och begrepp för att stärka elevernas språk. Vikten av att 

jobba så kring högläsning styrks även ifrån forskarna.

5.2.2 Hur mycket tid ges till högläsningen?
Det visade sig att pedagogernas prioritering av högläsningsstunden var varierande. Alla 

uttryckte att den var otroligt viktig samtidigt som den inte helt fullt ut prioriterades av 

samtliga pedagoger. Pedagog 1 och 2 hade dagliga rutiner med högläsning men Pedagog 3 

ansåg att det var svårt att läsa under halvklass och angav det som orsak till att de inte högläste 

varje dag. Kanske är det så att högläsningen ändå är en stund i undervisningen som tas bort då 

tiden blir knapp eftersom det inte finns direkta mål eller krav knutna till dessa stunder.

Westlund (2009:107-109) betonar att lärare bör läsa högt varje dag under hela skoltiden. 

Dessa stunder gynnar elevers ordförråd och motivation till att läsa. Chambers (1995:66-67) 

betonar vikten av högläsning även i högre klasser. Han menar att högläsningens värde är stort 

och läsinlärningens process är mycket utsträckt. 

5.3 Vad
Under denna rubrik diskuteras valet av högläsningsbok. Vad ska pedagogen välja att läsa?

5.3.1 Vad ska läsas under högläsningsstunden? 
Pedagogerna väljer högläsningsbok utifrån elevernas intresse och kunskapsnivå. De försöker 

att få variation i valen för att ge eleverna en bred erfarenhet. Pedagogerna tycker att det är 

gynnsamt att utgå från eleverna intresse men de vill också ge eleverna erfarenheter som de på 

eget bevåg inte skaffat sig. Det är lätt att elever väljer samma typ av böcker och behöver på så 

vis genom högläsningen få vetskap om andra genrer. Chambers (1998:78–80) betonar att valet 

av bok är mycket viktigt. Han menar att den person som gör själva valet besitter en makt 

eftersom det som läses får effekt på den som tar till sig det lästa. Han (1998:83–84) menar att 

pedagogerna måste beakta valet av bok för all litteratur är beroende av elevens erfarenheter 

för att de ska vara givande och uppskattas. Vidare (1998:86) betonar han vikten av medvetna 

val och att alltid reflektera över varför en bok ska läsas. Westlund (2009:10) belyser hur 

skönlitteratur kan vara källan till mycket, exempelvis att eleverna här ges fakta och 

information. Författaren (2009:160) betonar vikten av variation av böcker för att elevernas 
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kunskap om omvärld och litteratur ska vidgas. Hon menar att då eleverna får ta del av olika 

berättelser ökar motivationen för läs- och skrivutveckling. Det verkar som om både pedagoger 

och forskare anser att det är av stor vikt att beakta sitt val av bok och att reflektera över varför 

man vill läsa just den bok man valt. En högläsningsbok måste fånga eleverna för att den ska 

vara en källa kunskap. Sammanfattningsvis verkar det som att pedagogernas val av bok styrs 

av elevernas intresse och kunskapsnivå. De vill försöka tillgodose alla elevers olika smaker 

för att alla ska uppskatta och få ut mesta möjliga av dessa stunder. Pedagog 1 försöker välja 

bok som passar klassens kunskapsnivå och intresse. Pedagog 2 väljer gärna en bok som 

barnen själva inte valt för att vidga deras erfarenheter om böcker. Hon läser böcker som ger 

barnen utrymme till nya ord och tankar. Pedagog 3 försöker ge barnen en bred variation av 

böcker på högläsningsstunden. Chambers (1998:86) betonar vikten av medvetna val och att 

alltid reflektera över varför en bok ska läsas, vilket alla pedagogerna tycks göra.

5.3.2 Kan arbetet med högläsning motiveras utifrån styrdokument, teori, tradition eller 
på annat vis?

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i och om svenska språket.[---] Undervisningen ska stimulera 
elevernas intresse för att läsa och skriva. [---]I undervisningen ska eleverna
möta samt få kunskaper om skönlitteratur [---] eleverna ges förutsättningar 
att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden
(Lgr11 2011:222).

Alla pedagogerna motiverar högläsningsstunden främst utifrån läroplanen. Pedagog 2 

hänvisar också till forskning. Pedagogerna anser att de har god grund i läroplanen när de 

bedriver högläsning. De anser att högläsningen ger eleverna kunskaper om mycket av det som 

läroplanen vill att elever ska kunna och utveckla. Högläsningen tycks vara en form av 

multiverktyg som ger barnen många olika kunskaper. Barnen motiveras till att läsa och skriva 

genom att bli lästa för. Utifrån högläsningen tränas många olika delar i barnens språk- och 

läsutveckling men även andra bitar som förståelse, empati och omvärldskunskap beroende på 

vad för bok man läser. 

5.3.3  Vad är målet med högläsningsstunden?
Pedagogernas mål är att ge eleverna en skön stund men också att väcka läslust och att stärka 

ordförrådet. Pedagog 1 betonar att man genom högläsningen och samtalet om det lästa kan 

lyfta fram och synliggöra olikheter i tankar och tolkningar i gruppen. Westlund (2009:11) 

menar att målet med högläsning är att göra eleverna till strategiska tänkare. Hon menar att 
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skönlitteratur förstås och tolkas olika beroende av erfarenheter varje individ bär med sig, 

dessa olika tolkningar berikar diskussioner och synliggör värderingar. Högläsningen tycks ge 

stoff som kan göras till ovärderliga kunskaper för barnen. Det verkar som att dessa kunskaper 

kan underlätta och stärka elevernas förståelse i såväl omvärldskunskap som i sociala 

sammanhang. Westlund (2009:22) skriver att högläsning ger ett sammanhang, hon menar att 

mångfalden av olika röster berikar inlärningsmiljön. I dialogen mellan dessa röster skapas 

kunskap. Fox (2003:16) betonar att vi genom högläsning binds samman i en gemenskap där vi 

delar ord, upplevelser och åsikter som vi möter i texten. Chambers (1995:72) belyser att en av 

högläsningens viktigaste aspekter är just dess socialt sammansvetsande funktion. 

Sammanfattningsvis tolkar jag som att pedagogernas mål med högläsningsstunden är 

huvudsakligen att berika barns språk och deras läs- och skrivutveckling men även att 

synliggöra olikheter och på så vis skapa ett bra klimat i gruppen. Forskarna betonar att ett mål 

med högläsningen är dess betydelse för den sociala gemenskapen. Det verkar som om 

pedagoger och forskare anser att högläsningen har stor inverkan både på elevers sociala liv 

och för kunskapandet i språk-, läs- och skrivutvecklingen.

6. Slutsats
Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers attityder och synsätt gällande 

högläsning och högläsningens betydelse för elevers lärande. I början av arbetet undrade jag 

om högläsning anses vara viktig och betydelsefull eller mer som en skön underhållande stund 

under skoldagen. Genom att koppla de didaktiska frågorna vad, hur och varför till den 

högläsning pedagogerna bedriver för klassen har jag fått fram intressant information. I 

examensarbetet har det framkommit att såväl verksamma pedagoger som forskare anser att 

högläsning av skönlitteratur är mycket viktigt för elevernas kunskapande. I resultatet har det 

framgått att pedagogerna tycker att högläsning är ett viktigt inslag i skolundervisningen. De 

förmågor som framförallt utvecklas genom denna slags läsning är då främst läs- och 

skrivutveckling men också att eleverna här berikar sitt språk. Bearbetning av det lästa gör 

dessutom att elever kan ta del av varandras funderingar och tolkningar och därmed vidga sin 

egen förståelse för varandra och för omvärlden. Pedagogernas åsikter överensstämmer med 

den tidigare forskning gällande att högläsning kan gynna skolrelaterade färdigheter som till 

exempel koncentrationsförmåga, hörförståelse, läs- och skrivutveckling, ord- och 

begreppskunskap. Det tycks som att detta inslag i undervisningen är lustfyllt och ger barnen 

välbefinnande. Det visade sig att alla pedagogerna jobbar vidare med det som läses under 
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högläsningsstunden och att valet av bok noga övervägdes. Det tycks också som att alla 

pedagoger känner att de har god grund för högläsningsstunden i läroplanen Lgr 11. 
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Bilaga 1
Alingsås 2011-11-15

Hej! 

Stort tack till dig för att du tar dig tid och ställer upp på en intervju för mitt examensarbete 
inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet. 

Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter och kommer att spelas in med hjälp av diktafon. Detta 
för att jag inte ska missa viktiga detaljer. Alla deltagare i mina intervjuer kommer att vara 
anonyma, så även skolan och kommunen ifråga. 

Mitt examensarbete kommer att handla om attityder och synsätt kring högläsning och 
högläsningens betydelse för lärandet. Den form av högläsning jag valt att fokusera på är när 
pedagogen läser högt för gruppen ur skönlitteratur.

De frågor jag kommer att ställa under intervjutillfället är följande:

• Anser pedagogen att högläsning av skönlitteratur är viktig? I så fall varför?

• Vad anser pedagogen att eleven lär sig genom högläsning av skönlitteratur? 

• Hur kan man i undervisningen arbeta med högläsning för att uppnå optimalt lärande? 

• Vad anser pedagogen ska läsas under högläsningsstunden?

• Hur mycket tid ges till högläsningen per dag?

• Motiverar pedagogen sitt arbete med högläsning utifrån styrdokument, teori, tradition 

eller på annat vis?

• Vad är pedagogens mål med högläsningsstunden?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig antingen via mail: 

annalorentzon24c@hotmail.com

eller telefon: xxxx-xxxxxx

Vi ses!
 
Med vänlig hälsning 
Anna Lorentzon 

mailto:annalorentzon24c@hotmail.com
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