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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Man kan fundera på hur ofta barn blir lästa för i dagens samhälle som fullkomligt svämmar 

över av filmer och andra medier, och dessutom kan man fråga sig om läsningen egentligen 

spelar någon större roll i ett barns liv. Klarar sig inte ett barn lika bra i samhället även om det 

inte blivit läst för som litet?  

I grundskolans kursplan för svenska står det att skönlitteratur öppnar nya världar och att den 

förmedlar erfarenheter och upplevelser. Det står även att det lilla barnet kan och bör få delta i 

samtal kring böcker samt att skolan ska sträva efter att barnet ska få utveckla sin fantasi och 

lust att lära genom att läsa litteratur. Som blivande lärare för barn i de yngre åldrarna så väntar 

ett mycket viktigt uppdrag på mig. En av de allra mest betydelsefulla uppgifterna som lärare 

är att ge barnen möjlighet att uppnå ett rikt språk, och då vill man veta hur man på bästa sätt 

kan göra det. Det kanske inte finns något entydigt svar på den frågan, men under min 

utbildning till lärare så har jag flera gånger då jag varit ute på VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) funderat en hel del över hur man kan jobba med högläsning som ett led i detta. 

Högläsning är något som intresserar mig. Jag anser att det är mycket viktigt att man börjar 

läsa för sina barn redan då de är små, eftersom jag tror att man på detta sätt kan förbättra 

barnens språkutveckling. Frågan är då på vilket sätt som man kan arbeta med högläsning 

inom skolverksamheten. Finns det några speciella arbetssätt som förespråkas och vilka vinster 

kan man nå om man använder sig av högläsning i sin undervisning? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur tre verksamma pedagoger ser på 

högläsning samt om och i sådana fall hur de arbetar med högläsning i sin verksamhet. Jag vill 

försöka få reda på hur man kan arbeta med högläsning med sina barngrupper då man kommer 

ut som färdig lärare.  
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Mina frågeställningar är: 

Hur arbetar tre verksamma pedagoger med högläsning i sina klasser och hur ser dessa 

pedagoger på högläsning i stort? 

Vilken roll spelar miljön för att skapa läslust och lyssnandelust? 

På vilket sätt kan högläsning vara ett medel för att barn ska få bättre språkförståelse? 
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2. Litteraturgenomgång 

Barn kommer inte till skolan tomhänta, utan alla bär med sig skilda erfarenheter och 

kunskaper från tiden innan skolan. Barnen har rätt att bli bemötta med respekt för sin person 

och sitt kunnande i skolan. Drivkraften hos barn för att lära sig nya saker är nyfikenheten, och 

denna måste vi låta finnas kvar även i skolan. De flesta barn kommer till skolan fyllda med 

berättelser och sagor från sina hem, hur kan då vi som pedagoger bygga vidare på det? Skolan 

kanske kan bli en till plats för berättelser, sagor och högläsning? De barn som redan har fått ta 

del av detta i sitt hem får ännu mer av det, medan de som inte fått så mycket av det hemma får 

ta del av det i skolan.
1
  

 

2.1 Vad säger läroplanerna? 

I Lpo 94 så står det inget specifikt om att högläsning ska vara ett inslag i undervisningen, men 

det står däremot att skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk 

samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk. Skolan har även som mål att varje elev ska 

behärska det svenska språket samt kunna lyssna och läsa aktivt.
 2

 

I Lpfö 98 så står det inte heller något direkt om högläsning men det står: ”Förskolan ska lägga 

stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” Förskolan ska även sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna och ge uttryck för vad de tycker.
 3

 

I Grundskolan kursplaner och betygskriterier – i svenska står det att skönlitteraturen öppnar 

nya världar och att den förmedlar erfarenheter och upplevelser. Det står också att även det 

lilla barnet kan och bör få delta i samtal kring böcker samt att skolan ska sträva efter att barnet 

ska få utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur. Skönlitteratur kan erbjuda 

gemensamma upplevelser som man kan reflektera och tala om i gruppen. Här tas även upp att 

när barnen använder sitt språk, till exempel när de talar och lyssnar så kan de utveckla goda 

språkfärdigheter.
4
 

 

                                                           
1
 Läslust och lättläst (Lund: Bibliotekstjänst AB, 2003), s. 11–13. 

2
 Lärarens Handbok (Stockholm: Lärarförbundet, 2004), s. 15 

3
 Lärarens Handbok, s. 28–30 

4
 Grundskolan kursplaner och betygskriterier – i svenska (Skolverket, 2000) 



4 
 

2.2 Barns möte med skriftspråket 

När man möter det skrivna språket så talar Maja Witting om att man måste förstå det budskap 

som finns nedtecknat på papperet, eftersom man inte har någon samspelande mottagare som 

man har vid talspråk. För att kunna förstå skriftspråk så måste man veta om hur skriftspråket 

är konstruerat. Om eleven tidigt har fått lära sig att känna igen strukturer och konstruktioner 

som är typiska i skriftspråket så är det lättare för eleven att förstå en text som den läser och 

det går även lättare att formulera sin egen text. Kontentan av detta blir alltså att om man vill 

underlätta skriftspråket för barnen så måste man se till att de regelbundet får uppleva 

skriftspråk i olika former genom att man till exempel läser för dem.
5
 Ju fler texter vi läser 

högt tillsammans med barnen desto bättre är det. Texterna kan vara av väldigt varierande slag 

som till exempel texter på gatskyltar, anslagstavlor, annonser och självklart även texter i 

böcker. När man är ute och åker bil så ges det många tillfällen att hålla utkik efter skrift och 

detta kan man utnyttja till att hitta på lekar: ”Vem hittar flest stoppskyltar på tio minuter?”
6
  

Om man tidigt i barnens liv läser högt för dem så kommer deras talförmåga att utvecklas, de 

kommer dessutom att förstå hur skrift ser ut och hur ord fungerar i meningar. Man skulle helt 

enkelt kunna säga att barnen lär sig att läsa genom att få lyssna på någon som läser för dem 

och samtidigt få titta på vad som läses. Mem Fox tar i sin bok upp att experter säger att barn 

behöver få lyssna på minst tusen sagor och/eller berättelser innan de ska börja läsa själva.
7
 

Läsprocessen startar tidigt och den bygger på barns tidiga möten av skrift. Skriftspråks-

utvecklingen gynnas av att barnen får lyssna på sagor och berättelser, och oftast är det endera 

i hemmet eller på förskolan som den här stimulansen finns att tillgå i det första skedet. Genom 

texterna som läses för dem så får barnen en uppfattning om bokstäver och ord och de förstår 

att man genom att använda sig av bokstavstecknen själv kan berätta något för andra.
8
 

 

2.3 Språklig träning 

För att barnen ska förberedas på att kommunicera skriftligt så är det enligt Fridolfsson viktigt 

att de redan i förskoleåldern får öva sig i att berätta sagor och historier för varandra. 

Historierna kan både vara påhittade och handla om något som de själva varit med om. Att få 

återberätta något är ett bra arbetssätt för att stimulera skriftspråket. Att återberätta sagor ger 

                                                           
5
 Maja Witting, Före läs- och skrivinlärningen (Solna: Ekelunds förlag AB, 1998), s. 39. 

6
 Mem Fox, Läsa Högt – en bok om högläsningens förtrollande verkan (Ystad: Kabusa Böcker, 2003), s. 72. 

7
 Fox, s. 21–23. 

8
 Inger Fridolfsson , Grunderna i läs- och skrivinlärning (Studentlitteratur, 2008), s. 30. 
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bra språklig träning för både skolbarn och förskolebarn. Sagor har en tydlig uppbyggnad med 

inledning, handling och avslutning och ju tydligare struktur sagan har desto lättare är det för 

barnet att minnas och återberätta den.
9
  

Det finns en risk att pedagoger i förskolan använder ett förenklat språkbruk för att de vill att 

barnen ska förstå, men Fridolfsson menar att de istället borde använda sig av ett mer 

komplicerat språk för att stimulera både de språkstarka och språksvaga barnen. I samspel med 

pedagogen så kan barnen förstå och klara av ett svårare språk än vad det skulle göra på egen 

hand. En annan sak som det är viktigt att öva upp är barnens korttidsminne, för om man har 

dåligt korttidsminne så leder det till att man får en dålig språklig förståelse. Man kan öva upp 

korttidsminnet genom att eleven exakt ska upprepa meningar eller orelaterade ord. Det är inte 

bara längden på meningarna som är avgörande för hur svårt det är utan även innehållet i 

meningarna. Tycker eleven att innehållet är intressant så ökar dess förmåga att repetera 

meningarna.
10

 

 

2.4 Semantisk förmåga 

Med ett barns semantiska förmåga så menar man ett barns förmåga att tillägna sig betydelsen 

av ett ord eller en mening.
11

Den semantiska förmågan har stor betydelse för ett barns läsning, 

både då det gäller textförståelse och avkodning av orden. Om man läser en text som innehåller 

många ord som man inte känner igen så kommer det leda till att förståelsen av texten blir 

begränsad och den som läser kommer snart att tröttna på att läsa texten. Det är därför mycket 

viktigt att man tidigt bygger upp barnens ordförråd.
12

 

 

2.5 Läsinlärning 

Läsinlärningen är ett oerhört känsligt skede i varje barns liv. Misslyckas man med läs-

inlärningen så slår det mycket hårt mot eleven, i och med att det här är något som dagens 

samhälle skattar väldigt högt.
13

 Vad är det egentligen barn behöver kunna för att läs-

inlärningen ska lyckas? Inger Fridolfsson skriver att de för det första måste förstå nyttan av att 

                                                           
9
 Fridolfsson, s. 46–47. 

10
 Fridolfsson, s. 51. 

11
 Anders Arnqvist, Barns språkutveckling (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 45 

12
 Fridolfsson, s. 53. 

13
 Clarissa Blomqvist, Anki Wood, Läs- och skrivundervisning som fungerar – intervjuer med lärare (Stockholm: 

Natur och Kultur, 2006), s. 19. 
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kunna läsa. Man blir naturligtvis mer motiverad att lära sig att läsa om man inser varför man 

lär sig det samt vilken nytta man kommer att ha av det i framtiden. Fridolfsson talar vidare om 

att barn som just ska lära sig läsa ofta har svårt att skilja mellan skriftspråkliga begrepp såsom 

ord, mening, siffra och bokstav. Det är därför mycket viktigt på nybörjarnivå att man ser till 

att alla barn är bekanta med begreppen. Dessutom måste barnen ha kunskap om att det oftast 

är bokstäverna och inte bilderna i en berättelse som förmedlar budskapet. Kunskap om 

bokstäverna kan barnen få genom exempelvis högläsning samt att man skriver tillsammans 

med dem. Det är även viktigt att man som pedagog visar barnen att varje bokstav finns 

representerad på två olika sätt, dels som en versal (stor bokstav) och dels som en gemen (liten 

bokstav). Barnen behöver ofta vägledning för att de ska kunna lära sig hur man använder sig 

av stora och små bokstäver i en text. En annan sak som är viktig är att barnen måste känna till 

och förstå läsriktningen i det land där man lär sig att läsa, för att underlätta för barnen att lära 

sig detta så är det bra om barnen läser böcker med en välstrukturerad layout så att de inte blir 

förvirrade av att texten står på olika sätt på olika sidor.
14

  

Att kunna läsa innebär inte bara att man kan uttala orden som står skrivna korrekt, utan man 

måste också kunna förstå vad det står. Man måste få skriften att betyda något.
15

  Det krävs 

ofta mycket övning innan läsförståelsen faller på plats. Barnen måste bli medvetna om hur 

språket är uppbyggt innan textens mening når fram och de lär sig tolka vad de läser. Ett sätt 

att träna detta är genom att läsa rim och ramsor och lättförstådda barnböcker.
16

 Det har visat 

sig i flera olika studier att barn som behärskar rim redan i förskoleåldern har lättare att lära sig 

läsa än de barn som saknar denna förmåga.
17

 När man läser så finns det en uppdelning av 

språket, dels i en formsida (avkodning) och dels i en innehållssida (förståelse). Det finns en 

formel som berättar vad läsning är som lyder: ”läsning är avkodning multiplicerat med 

förståelse, L=A×F ”. När man tittar på den här formeln så ser man enkelt att läsning som vi 

talar om inte kan uppstå vare sig utan avkodning eller förståelse, båda sakerna krävs för att 

läsning ska uppstå. En nybörjarläsare måste lära sig att flytta uppmärksamheten mellan form-

sidan och innehållssidan i det skrivna språket för om de inte lär sig detta så kommer det bli 

väldigt svårt att lära sig att läsa. Om barnet bara inriktar sig på innehållssidan så kommer det 

få svårt att tillägna sig lästekniken och om det istället mest inriktar sig på formsidan så 

kommer det få svårt att tillgodogöra sig innehållet i det som läses. Man måste alltså lära sig 

                                                           
14

 Fridolfsson, s. 34–36. 
15

 Fox, s. 70. 
16

 Boken om läslust (Stockholm, Barnens bokklubb, 2007), s. 8 
17

 Arnqvist, s. 66 
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att skapa en balans mellan uppmärksamheten på form och innehåll så att dessa tillsammans 

bildar en helhet.
18

 

Barn som inte har blivit lästa för när de är små förväntar sig inte att text ska vara begriplig, 

och de kommer därför att tycka att det är mycket svårt att lära sig läsa. Barn som man 

däremot läst mycket med förväntar sig att skrift ska vara begriplig, de vet hur en berättelse är 

uppbyggd och kan använda sig av detta då de själva ska lära sig att läsa. En sak som Fox dock 

tycker är underlig i sammanhanget är texten i de läseböcker som finns i många av dagens 

skolor som inte är begriplig, ett exempel: ”Se Tom. Rita Tom, rita. Rita ett träd.” Hon menar 

att det inte finns någon som pratar på det här viset och dessutom säger Fox att det inte finns 

något sammanhang i orden – var är ramberättelsen? Hon menar att den här typen av läse-

böcker signalerar till många av barnen att det är tråkigt att läsa och då är det inte så konstigt 

att de slutar läsa.
19

 Fox menar att vi måste prata med barnen om det de läser för att verkligen 

förvissa oss om att de förstår vad som händer i historien och för att se om de verkligen läser.
20

 

 

2.5.1 Whole Language metoden – läsinlärning som utgår från hela texter 

En bra metod för att börja lära sig läsa tycks enligt Blomqvist & Wood vara att använda sig av 

helhetsläsning. Detta innebär att läraren läser högt tillsammans med vart och ett av barnen, 

vilket gör att det blir lätt för barnet att följa med. Dessutom visar läraren med sitt finger var 

hon/han läser, vilket gör att barnet även får in läsriktningen på ett naturligt sätt. De flesta barn 

känner att de kan och de får god självtillit av den här metoden. Grundtanken med helhets-

läsning är att läslusten ska väckas.
21

 De grundläggande teorierna inom denna metod är att 

barnen genom att man läser för dem, själva ska förstå principen för avkodning. Det betonas 

att läsning ska vara något meningsskapande och förespråkarna för denna metod menar att 

sammanljudningen har en underordnad betydelse. Det viktigaste är att eleven inser att texten 

har en mening och att de förstår att skriften förmedlar budskapet. För att barnet ska komma 

någon vart i sin läsutveckling, så krävs det att man exponerar det för texter av olika slag. 

Inom Whole Language så poängterar man att dessa texter bör koppla till barnens egen 

verklighet så att de ska kunna känna igen sig i vad de läser. Om barnen känner igen sig i 

texten så blir det även lättare för dem att kunna förstå vilket ord som saknas, även om de inte 

                                                           
18

 Jørgen Frost, Läsundervisning, Praktik och teorier (Stockholm, Natur och Kultur, 2002) s. 44–45 
19

Fox, s. 83–84. 
20

Fox, s. 89. 
21

 Blomqvist & Wood, s. 25. 
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kan läsa det ordet än. Ibland kan det även vara så att barnen använder sig av ett annat ord än 

det som står i texten, men det här tycker inte anhängarna av den här metoden att man som 

vuxen ska påpeka så länge som det ord som barnet använt innehållsligt lika väl skulle kunna 

passa. När barnet på detta sätt byter ut ord så pekar det på att barnet söker mening och 

förståelse i texten, och detta är något som bör uppmuntras. Man lägger också en hel del tid på 

att barnen ska skriva mycket själva och man menar att många barn lär sig att läsa genom att 

de skriver egna texter.
22

 

 

2.5.2 Phonics – läsinlärning som utgår från ljuden i orden 

Inom den här metoden så riktas fokus på att barnet i första hand ska förstå sambandet mellan 

ljud och bokstav. Man menar att barnet måste ha en god avkodningsförmåga för att kunna 

utveckla sin läsning, och att förståelsen av innehållet kan tränas först då barnet har uppnått ett 

flyt i sin läsning. Anhängare av den här metoden menar att om man vill att barnen ska bli 

bokslukare och få en god allmän läskompetens när de växer upp så krävs det att barnen lärt 

sig att läsa bra, och de menar att det bästa sättet att lära sig läsa är genom avkodning. Därför 

säger de att man tidigt i läsutvecklingen måste träna mycket avkodning med barnen. Inom den 

här inriktningen så övar man mycket fonologisk medvetenhet med barnen och man övar även 

mycket på bokstäverna. Inlärningen sker steg för steg, då man lär in ett moment i taget. Varje 

bokstav lärs in en och en, syftet med det här är att barnen ska bli säkra på varje bokstavs ljud 

och form innan de får gå vidare med nästa. Man övar också på att sammanljuda inom den här 

metoden och oftast är det enstaka ord eller texter som innehåller de bokstäver man arbetat 

med som man använder sig av när man övar på detta. Eftersom man anser att innehållet i 

texten inte det viktigaste då man ska lära sig läsa, utan att det är avkodningen som är det 

viktiga så kan texterna vara ganska konstigt formulerade.
23

 

 

2.6 När ska man börja högläsa? 

Mem Fox menar att den bästa tiden att börja läsa högt för sitt barn är den dag det föds. Till 

många vuxnas förvåning så älskar spädbarn böcker. De reagerar på bildernas färger, ordens 

rytm och på att få vara nära en vuxen som ger dem kärlek. Om man börjar läsa tidigt för sina 

barn och gör det till en vana så kommer barnen snabbt att bli goda lyssnare och de kommer 

                                                           
22

 Fridolfsson, s. 86–87 
23

  Fridolfsson, s. 87–88 
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vilja att man ska läsa för dem. De kommer dessutom att utveckla en förmåga att koncentrera 

sig samt ha lättare att slappna av. Fox säger att om barn inte i ett tidigt skede får lära sig hur 

man koncentrerar sig så kommer de aldrig att kunna slå sig till ro för att lyssna på eller läsa en 

bok.
24

 Kerstin Dominković skriver att barn som regelbundet kommer i kontakt med bilder-

böcker, dels genom att de bläddra i dem själva, dels genom att de får dem lästa för sig, tränas 

tidigt i att analysera och tolka det okända i bilderna och texten. Om man läser samma bok 

många gånger så kommer de att upptäcka mönster i boken, men det kommer även att leda till 

att de upptäcker nya företeelser och nyanser i boken för varje gång man läser den.
25

 

Dominković menar vidare att det även är viktigt att man inte slutar att läsa högt för barn då de 

börjar läsa på egen hand. Även om de läser bra själva så är det alltid bra att få öva sig på att 

lyssna på andra.
26

 

 

2.7 Högläsningssituationen 

Susanna Ekström tar i sin bok upp att när vi läser för barn så är vi helt koncentrerade i 

situationen och genom att vara totalt närvarande så visar vi för barnen att både de och 

aktiviteten är viktiga. Högläsning måste som alla andra aktiviteter förberedas av planering. 

Det är till exempel viktigt att man övar sig i att läsa boken högt för sig själv innan man ska 

läsa en bok för en barngrupp. Några av de vanligaste felen som man gör när man ska läsa högt 

är att man läser för fort, otydligt eller tyst, men detta är något som man kan öva upp relativt 

lätt om man är en god läsare.
27

 Mem Fox menar att det inte går att säga exakt hur man ska 

göra för att läsa en bok bra, men man bör i alla fall försöka läsa med så stor inlevelse som 

möjligt. När man läser ska man dessutom tänka på att ha ögonkontakt med barnen och låta det 

man läser avspeglas i sitt minspel samt på rösten. Om man höjer och sänker rösten och gör 

pauser när man läser så kommer det låta som musik för de små barnen och barn älskar musik. 

Dessutom gör enkla melodier att det blir lättare att lära sig saker.
28

 Om man läser med 

inlevelse så kommer lyssnarna ihåg vad man läst. När de som lyssnat sedan ska läsa högt 

själva så kommer de läsa med samma inlevelsefulla tonfall som den de lyssnat på gjorde.
29

  

                                                           
24

Fox, s. 34–36. 
25

 Kerstin Dominković, Yvonne Eriksson & Kerstin Fellenius, Läsa högt för barn (Lund: Studentlitteratur, 2006), 
s.41. 
26

 Dominković, s. 154 
27

 Susanna Ekström, Läs och berätta (Stockholm: En bok för alla, 2004), s. 44–45. 
28

Fox, s. 40–41. 
29

Fox, s. 51. 
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Enligt Dominković kan man säga att det vid en högläsningssituation mellan en vuxen och ett 

barn finns tre komponenter – den vuxne, barnet och boken. Under tiden som boken läses så 

samtalar den vuxne och barnet med varandra, vilket leder till att ett samspel med den vuxne 

uppstår. När två individer har en ömsesidig förståelse för varandra så kallar man det för inter-

subjektivitet. Det innehåll i samspelet som man kan observera är dialog, närhet, gemensamt 

fokus och gemensam tid. Dessa komponenter ger tillsammans goda förutsättningar för 

inlärning och talspråksutveckling, vilket figuren nedan vill visa:
30

 

 

När man läser för en större grupp barn så fungerar dialogen på ett annorlunda sätt, då man för 

det mesta inte diskuterar saker som händer i boken under själva läsningen utan istället 

samtalar om det före eller efter högläsningen. Det är dock väldigt viktigt att man för en dialog 

med barngruppen om boken eftersom det är samtalet som är så betydelsefullt för 

utvecklingen. Det gemensamma fokuset på boken kan man i storgrupp till viss del bygga upp 

genom att man fångar lyssnarna med sin berättarröst.
31

 

 

  

                                                           
30

 Dominković, s. 17–19 
31

 Dominković, s. 133–134 
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2.8 Högläsningsmiljö 

Aidan Chambers pratar om att all vår erfarenhet pekar på att det blir lättare för barnen att 

koncentrera sig på att läsa, om det på skolan finns speciella platser som är till för enbart 

läsning, så kallade läsrum eller läshörnor. I klassrummet kan man till exempel avskärma ett 

litet hörn av rummet med bokhyllor och lägga en matta på golvet där man kanske kan sitta på 

kuddar när man läser. Chambers talar vidare om att man bör upprätta regler för läshörnan. 

Man får bara gå dit för att läsa tyst och man stör inte de som sitter och läser genom att prata 

med dem eller springa omkring. Han menar även att speciella läsplatser gör att man fram-

håller läsandets värde, eftersom man inte reserverar en plats för en enda aktivitet om man inte 

anser den vara väldigt viktig.
32

 Dominković talar om att ju yngre barnen är desto mer bör man 

se till att högläsningsmiljön påminner om en hemsituation för att den ska vara givande för 

barnen.
33

 

 

2.9 Vilka böcker ska man läsa högt? 

Under förskoleåldern är det viktigt att man varierar sig genom att både läsa faktaböcker och 

mer fantasirika sagoböcker. När man läser olika typer av böcker så ser samtalen kring 

böckerna ut på väldigt olika sätt. Samtal kring en faktabok skapar mest frågor av informativt 

slag. När man däremot läser sagoböcker så uppstår helt andra frågor, man kan till exempel 

tänka sig in i hur karaktären mår eller vad som kommer att hända härnäst.
34

 Under skolåldern 

så är det inte alltid helt lätt att hitta en högläsningsbok som passar för alla barnen i klassen, 

men det är inte omöjligt. Om man har barn med olika kulturell bakgrund i klassen så blir 

gemensamma läsupplevelser något som utvecklas till gemensamma referensramar inom 

gruppen, något som kan vara mycket värdefullt.
35

 

 

2.10 Bokspråk 

När man läser en bok för barn så är oftast en del av de ord som finns i texten sådana ord som 

man inte använder sig av i vardagligt tal. Detta medför att barnens ordförråd ökar och att de 

blir mer nyanserade talare.
36

 Mem Fox skriver om att det är viktigt, speciellt när det gäller 

                                                           
32

 Aidan Chambers, Böcker omkring oss – om läsmiljö, (Norstedts: Stockholm, 1995) s. 37–39 
33

Dominković, s. 141 
34

 Dominković, s. 142–143 
35

 Dominković, s. 147 
36
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små barn, att man läser samma livfulla böcker om och om igen tills bokspråket inte känns 

främmande utan istället blir något man känner sig bekväm med. Språket i böckerna både låter 

och ser annorlunda ut än det talade språket. Ju mer litterära texter man läser högt för sina barn 

desto bättre läsare kommer de själva att bli. De kommer lättare att förstå vad de läser då de 

redan har en förförståelse för det.
37

 

 

2.11 Boksamtal 

Det är inte boksamtalets längd som är det viktiga utan dess kvalitet.
38

 Aidan Chambers talar 

om att ett boksamtal bör innehålla tre delar: man bör utbyta entusiasm med varandra, utbyta 

svårigheter i texten med varandra samt utbyta kopplingar med varandra. Han tar upp att man 

bör följa upp läsning genom att ha boksamtal och han talar mycket om att det är under bok-

samtalet som man kan se hur en boks mening skapas genom att man diskuterar bokens 

innehåll tillsammans med barnen. En av de allra viktigaste delarna i boksamtalet är att 

upptäcka mönster som visar hur boken hänger ihop på ett begripligt sätt.
39

  

Chambers skriver vidare om att de bästa frågorna att ställa till barnen vid boksamtal är öppna 

frågor, vilka han kallar för ”Jag undrar”-frågor eller på engelska ”Tell me”-frågor. Orsaken 

till att han talar så gott om den här typen av frågor är att barnen utvecklar sitt sätt att diskutera 

och de blir bättre på att uttrycka sina egna tankegångar och känslor kring det lästa.
40

 

Dominković talar i sin bok om att innehållet i boken fördjupas av samtal samt att det är 

samtalet kring boken som för barnens språkutveckling framåt. Ju äldre barnen blir desto mer 

kan de aktivt delta i samtalen samt lyssna till och ta till sig av andras synpunkter. Pedagogens 

roll blir vid dessa samtal att inspirera barnen till att samtala samt hjälpa dem framåt om de 

skulle fastna. Pedagogen bör även uppmärksamma barnen på nyanser i skriftspråket, vilka de 

kanske inte skulle upptäcka på egen hand.
41

  

Hur kan man då som pedagog bygga upp ett boksamtal med en grupp elever? Innan man 

börjar läsa så kan man låta barngruppen titta på omslaget samt höra titeln och utifrån detta kan 

barnen få förutsäga vad de tror boken kommer att handla om. Pedagogen kan dessutom 

berätta lite om författaren av boken samt visa för barnen var i världen boken utspelar sig till 

                                                           
37

Fox, s. 80–81. 
38

 Dominković, s. 148 
39

 Aidan Ckambers, Böcker inom oss – om boksamtal (Stockholm: Norstedts Förlag AB, 1994), s. 18–21. 
40

 Chambers, s. 114–120 
41

 Dominković s. 134–136. 
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exempel med hjälp av en karta. Efter högläsningen kan man be eleverna att sammanfatta vad 

de hört, samt hur de upplevde högläsningen och det som skedde, de kan även försöka finna 

den röda tråden i berättelsen. Kanske kan de även koppla den historia de hört till någon annan 

liknande berättelse som de hört tidigare. En annan sak som man kan göra är att diskutera 

några ovanliga ord som fanns med i berättelsen/boken.
42

 Som pedagog bör man uppmuntra de 

spontana boksamtal som kan uppstå i klassrummet, de samtalen där en elev berättar för en 

annan om något man läst. Dessa samtal kommer att göra att läsningen sprids i elevgruppen, 

den som blir berättad för kommer kanske själv att bli sugen på att läsa den bok som man hör 

att någon annan gillar.
43
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43
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3. Metod 

3.1 Urval 

Jag har genomfört intervjuer med syfte att ta reda på hur pedagoger i olika åldersgrupper ser 

på högläsningens roll för barnens språkliga utveckling. Jag ville även titta närmare på hur 

dessa pedagoger jobbar med högläsning i sina barngrupper. Jag valde att intervjua en 

förskolelärare, en lärare som arbetar på lågstadiet och en lärare som arbetar på mellanstadiet 

för att på detta sätt få se om arbetssätt och tänkande skiljer sig åt mellan stadierna. 

Pedagogerna arbetar på olika skolor, något som jag eftersträvade då jag ville se om arbets-

sätten med högläsning skiljer sig mycket åt mellan olika skolor. Jag skulle gärna ha haft med 

en manlig pedagog i min studie, men tyvärr lyckades jag inte få tag på någon. Orsaken till att 

jag valde att intervjua tre pedagoger var att jag ville ha en person från varje stadium inom 

skolan. Egentligen skulle jag ha velat intervjua två pedagoger på varje stadie men att intervjua 

sex personer samt samman-ställa dessa intervjuer ansåg jag skulle ta för mycket tid av de tio 

veckor jag hade på mig att skriva och därför begränsade jag mig till att intervjua tre personer.  

3.2 Genomförande 

Enligt Monica Dalen så passar kvalitativa intervjuer särskilt bra då man vill belysa 

informantens egna tankar och erfarenheter.
44

 Eftersom mitt syfte med den här undersökningen 

till stor del går ut på att ta reda på vad pedagogerna tycker om högläsning i skolan samt hur de 

jobbar med högläsning i sina barngrupper så ansåg jag att kvalitativa intervjuer skulle vara en 

passande metod för mig. Innan jag skulle utföra intervjuerna så valde jag att göra en pilot-

studie för att se så att frågorna inte var krångliga att förstå. Det var en familjemedlem till mig 

som jag utsatte för detta och hon tyckte att alla frågor var ställda på ett sätt så att det inte gick 

att misstolka och därför använde jag mig av dessa frågor vid mina intervjuer. Dalen talar om 

att det är viktigt att man uppmuntrar informanten att tala fritt men att man ändå måste se till 

att utarbeta en intervjuguide med frågor som täcker in de centrala teman som man tar upp i sin 

undersökning.
45

 De frågor som jag utformat var inte tänkta att ställas en efter en till 

informanten utan jag ville mer ha frågorna som en ram för att föra samtalet vidare samt ha 

dem som utgångspunkt för intervjun. Det som var svårt med att skriva intervjufrågorna var att 

formulera dem så att jag fick reda på det som jag verkligen var ute efter att få veta, men till 

slut så tyckte jag att jag lyckats formulera dem på ett bra sätt. Informanterna uppmuntrades 

                                                           
44

 Monica Dalen, Intervju som metod (Malmö: Gleerups utbildning AB, 2007), s. 9 
45
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även att tala fritt kring frågorna och genom detta så uppstod många fler frågor än de i 

intervjuguiden under samtalets gång. 

Till en början flöt allt på bra och intervjuerna skulle utföras i lagom tid, men tyvärr körde det 

ihop sig lite då en av informanterna var tvungen att ändra sin intervjutid på grund av att det 

dykt upp saker på den skolan som hon arbetade på. Detta ledde till att min tidsplanering inte 

riktigt höll men till slut så blev även denna intervju genomförd. De pedagoger som skulle 

intervjuas fick inför intervjun reda på vad intervjun skulle handla om i stora drag, men jag 

valde att inte skicka ut frågorna till dem i förväg då jag ville få så spontana svar som möjligt. 

De intervjufrågor som jag arbetade fram ligger med som en bilaga till den här uppsatsen. 

Intervjuerna hölls på de olika pedagogernas arbetsplatser, och de varade i allt från 25 minuter 

till en timme. Orsaken till att det tog så olika lång tid var att vissa av informanterna kom på en 

massa saker runtom intervjufrågorna som de tog upp. Jag valde att spela in mina intervjuer då 

jag anser att det är svårt att hinna med att anteckna allt som informanterna tar upp vid 

intervjutillfället. När man spelar in intervjun så kan man istället lyssna genom den i lugn och 

ro efteråt, och vid några tillfällen så upptäckte jag vid avlyssningen att en del saker gått mig 

förbi vid intervjun och utan att ha haft det inspelat så hade jag aldrig uppmärksammat det. Jag 

gjorde även flera test av min tekniska utrustning innan jag skulle ut på mina intervjuer, allt för 

att intervjuerna skulle flyta på så smidigt som möjligt. Tyvärr uppstod det dock ett missöde 

med en av intervjuerna då jag skulle lägga över intervjun från min MP3 till datorn. Något blev 

fel med filen och filen försvann både från MP3:n och från datorn. Detta gjorde att jag var 

tvungen att skriva ner allt jag kom ihåg från intervjun, jag hade några få minnesanteckningar 

men inte många. Jag tycker ändå att resultatet från den här intervjun är tillförlitligt. Jag kan 

möjligtvis ha missat att ta upp små detaljer men de stora tankarna och tillvägagångssätten som 

pedagogen gav uttryck för och använde sig av kom jag mycket väl ihåg. Jag sände även över 

ett par frågor som jag inte kom ihåg det exakta svaret på via mail till den person som jag 

intervjuat.  De två upptagningar som finns kvar av intervjuerna är sparade i författarens ägo. I 

mitt resultat så utgår jag från vad de olika pedagogerna pratade om under intervjuerna. Jag har 

sammanfattat intervjuerna i tre pedagog-porträtt och för att få texten att kännas mer personlig 

så har jag hittat på namn till de olika pedagogerna. Jag har inte tagit någon större hänsyn till 

frågornas inbördes ordning då jag skrivit ner resultatet utan jag har skrivit ner svaren på 

frågorna i den ordning som passade i porträtten.  
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4. Resultat 

4.1 Pedagogporträtt – Anna 

Anna är 34 år. Hon har jobbat som lärare i sju år och den utbildning hon läste var 1–7 lärare 

med inriktning Ma/No. 

Anna läser högt för barnen i sin fjärdeklass flera gånger i veckan och ofta när hon läser så gör 

hon det tidigt på morgonen eller efter en rast. Om Anna har högläsning efter en rast så brukar 

barnen få rita samtidigt som de lyssnar till boken, men om hon läser på morgonen så brukar 

de inte få göra det utan då arbetar de istället med att barnen ska lyssna aktivt. Barnen kan även 

få lägga sig på en matta som de har i klassrummet då de ska lyssna på när Anna läser. 

Hon brukar för det mesta bläddra genom den bok hon ska läsa högt för barnen för att skaffa 

sig ett hum om vad den handlar om, men oftast läser hon inte boken själv innan hon läser den 

för sin klass. Däremot försöker Anna att läsa böckerna med olika röster och tonfall för att 

göra lyssnandet mer spännande för barnen, samtidigt som hon tycker att det är väldigt roligt 

själv också att variera sitt läsande på detta sätt. En annan fördel som hon också märkt av då 

man varierar sin röst när man läser är att barnen lyssnar mer noggrant Hon använder sig även 

av en del böcker som hon läst högt tidigare då hon upplevt att dessa böcker mottagits positivt 

av lyssnarna. Anna tycker att en bra högläsningsbok kännetecknas av att den utvecklar 

barnens fantasi, samt att det ska vara lätt för barnen att skapa sig egna bilder av det som läses. 

Då Anna undervisar i en mellanstadieklass är det extra viktigt att texten frammanar bilder hos 

dem som lyssnar menar hon eftersom de inte längre läser bilderböcker högt, utan enbart har 

gått över till att läsa kapitelböcker i klassen. Anna försöker ofta koppla sina högläsnings-

böcker till vad de håller på och arbetar med i den vanliga undervisningen. Arbetar de till 

exempel med vikingatiden så försöker hon att hitta en bok som utspelar sig under denna tid. 

Ibland kan de även läsa en del faktaböcker högt i klassen, men då involveras för det mesta 

även eleverna i läsandet. 

De har inte så ofta samtal efter de böcker de läser i klassen, men det här är något som Anna 

känner att man skulle kunna jobba mer med. Hon menar även att hon vill försöka koppla 

skrivandet till det som man läst eller fått läst för sig men att de i hennes klass först ska börja 

med detta under nästa år. Om det finns ord som Anna känner att hon behöver ta upp i klassen 

så gör hon det efter att hon läst klart istället för att stanna upp i läsningen. 
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Barnen får även läsa en hel del högt för varandra i Annas klass. Dels läser de högt för en eller 

ett par kompisar en gång i veckan, då de har så kallade läsgrupper, dels läser de alltid läsläxan 

högt i klassen då de har genomgång av denna. Läsläxan ska barnen även läsa högt hemma för 

sina föräldrar eller någon annan vuxen. De läsgrupper som de jobbar med i klassen har visat 

sig vara ett uppskattat moment av barnen och det märks att deras läsning påverkats positivt av 

detta. Barnen läser som sagt för varandra och man turas om med att läsa. Fastnar man på 

något ord så kan kamraten hjälpa till så att man kommer vidare. När barnen läser själva så 

sitter en del kvar i klassrummet, men det finns barn som hellre sätter sig i ett annat rum och 

läser. Var de sätter sig får de bestämma själva, men det finns ingen specifik plats som man 

måste sitta på då man läser. 

Anna tror att högläsning är mycket viktigt i ett barns liv eftersom den bidrar till att utveckla 

barnets ordförråd samt gör att barnet hittar nya sätt att uttrycka sig på. Högläsning är något 

som utvecklar barnens fantasi och det är viktigt för ett barn att förstå hur en berättelse är 

uppbyggd. Just nu arbetar de inte med sagor i klassen, men detta återkommer senare under 

mellanstadietiden och då kan man även jobba med att dramatisera vissa sagor tillsammans 

med eleverna. 

Annas klass brukar inte gå till biblioteket, men däremot har de ett mycket gott samarbete med 

skolbiblioteket som skickar ut boklådor till dem med passande böcker för barnen. Anna kan 

önska vilken inriktning boklådorna ska ha när hon beställer dem, och sedan ställs dessa lådor 

upp i klassrummet så att alla elever kan se vilka böcker som kommit. Det är dessa böcker som 

eleverna brukar läsa högt för varandra i sina läsgrupper. Anna säger att hon ibland hör att 

eleverna rekommenderar böcker för varandra, vilket gör att fler vill läsa samma bok. 

Om Anna fick drömma sig bort lite så skulle hon gärna ha en högläsningsfåtölj i sitt klassrum, 

där den som läser högt för de andra skulle kunna sitta. Den här fåtöljen skulle alltså vara lika 

med högläsning: sitter någon i den så ska alla andra lyssna på vad personen som sitter i 

fåtöljen har att berätta. Anna tänker vidare att en miljö som skulle få barnen lässugna måste 

innehålla massvis med böcker, lite som ett bibliotek så att det finns något för varje smak. 

Anna säger att barnen älskar att bli lästa för, de längtar till att hon ska läsa för dem och hon 

säger att det verkligen märks hur mycket de tycker om det. 
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4.2 Pedagogporträtt – Marie 

Marie är 57 år och har jobbat som lärare sedan 1973. Hon läste på Lärarhögskolan i 2,5 år och 

gick på lågstadielärarutbildningen. 

Marie är klasslärare för en klass ett under det här året och hon läser högt för dem så gott som 

varje dag. Hon kombinerar ganska ofta sagoläsningen med att barnen får äta den frukt som de 

har med sig, och då brukar de för det mesta sitta i en soffa som finns i klassrummet. Hon läser 

mest bilderböcker för barnen, och de sitter för det mesta ganska tätt tillsammans under 

läsningen så att alla barnen ges möjlighet att titta på bilderna. Hon berättar även att de ibland 

läser direkt på morgonen, och då brukar de försöka mysa till det lite genom att tända levande 

ljus för att nå rätt stämning. Vid dessa tillfällen så läser hon en saga utan bilder så att barnen 

får öva sig ännu mer i att bara lyssna utan att titta på bilder. Ibland kan de även lyssna på ljud-

böcker där författarna läser upp sin bok själva, och detta är också något som Marie menar 

utvecklar barnens lyssnande. Läsningen i den här klassen sker alltid på förmiddagarna, ibland 

direkt på morgonen och andra gånger efter elevernas förmiddagsrast. Barnen brukar väldigt 

sällan få rita samtidigt som Marie läser för dem då hon vill att de istället ska öva sig i att 

lyssna aktivt. Marie brukar inte läsa faktaböcker högt för barnen i ettan utan det är mer sago-

böcker som hon läser, men hon säger att hon brukar läsa mer faktaböcker för dem då de 

kommer upp i tvåan och trean. Dikter är något som de använder sig en del av och då är det 

både att lyssna på dikter samt att skriva egna som man arbetar med. 

Marie berättar att de testar hur språkligt medvetna barnen är då de börjar i ettan genom det så 

kallade UMESOL testet. Det här testet består av flera olika deltester, man tittar på om barnen 

kan bokstavera ihop ord på olika sätt. De barn som är läsmogna och språkligt mogna klarar 

det här testet mycket bra, medan det går sämre för de barn som inte kommit lika långt i sin 

språkliga utveckling. För att barnens språkliga utveckling ska utvecklas så jobbar Marie 

mycket med rim och ramsor i klassen. Hon jobbar även en hel del med att barnen ska få 

lyssna på ord genom att arbeta med språklekar med barnen. Marie menar att även detta är en 

slags högläsning men i versform i de här sammanhangen. 

Marie tycker att en bra högläsningsbok för mindre barn kännetecknas av fina bilder. Hon 

tycker även att det är viktigt att barnen kan förstå texten i boken. Den får inte vara för svår, 

men inte heller alltför lätt. Hon menar att det är bra om det finns några svåra ord i texten som 

hon förklarar för barnen under tiden som de läser, men det får inte bli för många ord som 

barnen inte förstår för då kan de lätt tappa vad boken handlar om. Marie menar att det är 
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viktigt att se till att alla barnen förstår vad boken handlar om. En annan sak som hon tycker är 

viktig är att text och bild överensstämmer med varandra, för annars kan det bli svårt för 

barnen att förstå att bild och text hänger samman i och med att barnen läser in så mycket i 

bilderna. 

Marie går till biblioteket en gång i månaden med sin klass och i klassrummet så finns det 

alltid böcker från biblioteket som barnen kan bläddra i. Barnen får även låna med sig böcker 

hem då de är på biblioteket. Ettorna har ingen bänkbok, men det är något som de startar med i 

tvåan, och då lånas även denna när man går till biblioteket. När de är på biblioteket så brukar 

barnen även ge varandra boktips. 

När Marie ska läsa en bok högt för barnen så berättar hon alltid vem som är författare till 

boken så att barnen upptäcker att det finns många olika författare och att de skriver på olika 

sätt. Hon läser ibland boken själv innan hon läser den för barnen, men andra gånger väljer hon 

att inte göra det för att hon själv ska vara lika nyfiken på vad som ska hända som barnen är. 

Ganska ofta så väljer hon att läsa böcker som hon läst tidigare och som hon vet har fått ett bra 

mottagande av barn hon läst för förut.  

De pratar ofta om boken under tiden som de läser den nu när barnen är såpass små men ibland 

pratar de även om vad de läst efter själva läsningen. Marie brukar då fråga barnen vad de 

tyckte om boken och vad boken handlade om för att se att de förstått vad hon läst för dem. 

Marie säger att när man läser bilderböcker så blir det ofta så att man pratar om boken sam-

tidigt som man läser den, eftersom man visar bilderna för barnen och då kan prata kring dessa 

om det är något som man behöver ta upp. När hon läser en bok utan bilder för dem och något 

svårt dyker upp i boken så brukar de prata om det på en gång, men annars brukar hon läsa 

klart hela sagan och så pratar de efteråt om varför huvudpersonen gjorde som han gjorde och 

vad som menas med olika saker i sagan. Hennes syfte med detta är att barnen ska tänka lite 

mer ingående på det som hon läst för dem samt att barnens egna tankar kring texten ska tas 

tillvara. Marie läser inte bara en berättelse för barnen utan att prata kring den, och hon säger 

även att barnen ofta kommer på saker som de vill prata om runt texten, saker de varit med om 

själva eller saker som de hört talas om. Ibland kan de även dramatisera en saga som de läst 

tillsammans. Just nu så använder sig inte Marie av någon kapitelbok som högläsningsbok, 

men när hon gör det så tycker hon att det är viktigt att tänka på att kapitlen i boken är ganska 

korta när man ska läsa den för ettor så att de kan hålla sin koncentration under tiden som man 

läser för dem. 
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Marie försöker variera sin röst då hon läser högt genom att till exempel ändra tonfall för att på 

detta sätt fånga barnens intresse. Hon menar att man måste anpassa sig efter den grupp man 

läser för, vissa grupper kan vara oroliga och då kan det vara särskilt viktigt att läsa med olika 

röster så att gruppen lyssnar extra noga. 

Marie tror att miljön spelar stor roll för hur högläsning mottas av eleverna och det som hon 

tror är det allra viktigaste är att man har det mysigt när man läser. Barnen ska känna att 

läsning är något positivt och att det är mysigt att läsa böcker. 

När barnen läser själva så får de välja var de vill sitta och läsa, det finns till exempel en soffa i 

korridoren som man kan sitta i och även en soffa i klassrummet. En del barn vill dock hellre 

sitta kvar i sin bänk och läsa och då får de även göra det. Barnen har egna berättelseböcker 

som de skriver i, men än så länge är det Marie som skriver ner exakt vad barnen säger i de här 

böckerna och barnet ritar bilden till sin saga. När barnen sedan kan skriva bättre så skriver de 

själva sina texter till bilden och då läser de även upp sina små böcker för sina klasskamrater 

vid gemensamma samlingar när de sitter i en ring på golvet. Sagans författare får gå fram och 

sätta sig i en speciell stol så att uppläsandet känns extra viktigt!  

I klassen har man även en gemensam läsebok som hänger samman med bokstavsinlärningen, 

vilken barnen läser högt i för varandra tillsammans med läraren. Marie tycker att den här 

läseboken är riktigt bra, eftersom den tar upp saker som barnen själva kan känna igen sig i. 

Marie försöker ofta koppla ihop läsande med skrivning så att barnen ser sambandet mellan 

detta, och hon menar att det är oerhört viktigt för barnens självförtroende att de får visa upp 

vad de skrivit och läst för sina kamrater. Marie tycker att det är viktigt att barnen känner sig 

stolta över sitt jobb och att de känner att ”det här har jag gjort bra”. Om ett barn sitter och 

läser en bok och känner att det måste läsa klart det kapitlet som det läser så tycker Marie att 

det är viktigt att barnet får göra det innan de till exempel måste gå ut på rast. Hon säger att 

man inte ska avbryta någon som tycker att det är så roligt att läsa utan istället uppmuntra det. 

Det är vid dessa tillfällen som hon känner att hon verkligen lyckats förmedla läsandets konst 

till barnen. 

Marie tror att barnens läs- och språkutveckling påverkas mycket av om man läser för dem 

tidigt. Hon menar att de för det första får med sig själva lyssnandet på språkljud på ett helt 

annat sätt än de barn som inte blir lästa för, och att de för det andra får ett mycket större ord-

förråd. En annan sak som hon tror är mycket viktig då man läser för barn tidigt är att de får 

närhet från den som läser för dem. Hon tar även upp att hon märkt att det tyvärr blir fler och 
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fler föräldrar som inte läser för sina barn i hemmet och som ett led i detta så jobbar hon även 

med att barnen ska läsa hemma för sina föräldrar en kvart om dagen, eller innan barnen kan 

läsa själva så är det istället föräldern som ska läsa för sitt barn i en kvart. Det här är något som 

brukar uppfattas positivt av både föräldrar och barn och genom detta så får barnet närhet och 

många mysiga lässtunder brukar uppnås i hemmet.  

Marie vill bygga upp ett intresse för böcker hos barnen så att böcker och läsning blir en 

naturlig del i barnens liv. Hon menar att det är viktigt att man som lärare själv tycker att det är 

roligt att läsa för dem för om de märker att deras fröken tycker att det är väldigt kul med 

böcker så kan detta smitta av sig även på barnen. Självklart spelar även barnens föräldrar en 

stor roll i detta. Marie säger att barnen älskar att bli lästa för och att det verkligen är något 

som man bör göra med barnen både i hemmet och i skolan. Hon har aldrig upplevt att något 

barn verkar tycka att det är tråkigt att bli läst för, utan när man läser för barnen så uppslukas 

de av boken. Vid många tillfällen så vill barnen själva läsa om de böcker som Marie läst högt 

för dem och detta visar också på hur roligt barnen tycker att det är att bli lästa för. Maries mål 

med att läsa högt för barnen är att de ska bli intresserade av läsning och tycka att det är roligt. 

Hon vill påverka barnens läslust samtidigt som hon vill att barnen ska bli nyfikna på att lära 

sig saker samt förstå att man genom att läsa kan lära sig mycket nya saker. 
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4.3 Pedagogporträtt – Christina 

Christina är 44 år och hon har jobbat som förskolelärare sedan 1987. Hon jobbar nu i en 

barngrupp i åldrarna 3-5 år. 

Vid den förskolan som Christina jobbar på så läser man för barnen minst en gång om dagen 

och då är det en halvtimme före maten som är avsatt till högläsning. Man läser både gamla 

klassiska sagor och nyare böcker och berättelser för barnen. Ibland kan det även vara fakta-

böcker som de läser högt, mycket beroende på vilket tema man jobbar inom just då. De jobbar 

även en hel del med ramsor under samlingarna med barnen för att på detta sätt utveckla deras 

språkliga förmåga. De jobbar mycket med att få in olika språklekar i verksamheten för att 

kunna öva upp språkljud hos barnen, vilket många barn kan ha vissa svårigheter med. 

En bra högläsningsbok är enligt Christina en bok som den som läser högt tycker om att läsa, 

för på detta sätt så gör man boken mycket mer intressant för barnen att lyssna på. Det får 

gärna vara en mycket berättande bok med mycket fina bilder som man kan visa för barnen 

och prata kring. När de har högläsning så sitter barnen i två soffor som står i vinkel och den 

vuxne sitter i en fåtölj i mitten. De brukar variera det så att ibland får barnen bestämma vilken 

bok de ska läsa och vid andra tillfällen är det den vuxne som styr vad som ska läsas. De läser 

även enklare kapitelböcker för barnen ibland så att de får se att det finns olika typer av 

böcker. 

Christina och hennes arbetskamrater jobbar en del mot biblioteket och tar vara på vad som 

finns där. De brukar till exempel gå till biblioteket en gång i månaden med barngruppen och 

då får barnen vara med och välja vilka böcker de ska låna för att sedan läsa högt på förskolan. 

Förskolan som Christina jobbar på ber även ibland bibliotekspersonalen att göra i ordning en 

boklåda som passar in utifrån det tema som de för tillfället jobbar inom tillsammans med 

barnen. På förskolan så finns det en hylla där personalen ställer upp en del av de böcker som 

man lånat från biblioteket och dessa böcker brukar barnen ofta sitta i soffan och bläddra i. 

Christina säger att hon tycker det är viktigt att det alltid finns böcker kring barnen så att de 

blir ett naturligt inslag i vardagen. Personalen på förskolan pratar även mycket med barnen 

om att man ska vara försiktig med böcker och man försöker på detta sätt förmedla till barnen 

att böcker är något värdefullt. De pratar ofta med barnen om att böcker är en skatt och att man 

kan lära sig massor från att läsa böcker. 

För det mesta så läser Christina genom de böcker hon ska läsa för barnen själv, för att på detta 

sätt förbereda sig inför högläsandet. Hon har flera gånger då hon inte gjort det börjat att läsa 
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en bok men sedan fått byta för att man märker att den inte alls passar för de barn man ska läsa 

den för. Hon säger dock att det ofta blir så att man läser böcker som man redan läst någon 

gång förut, böcker som man vet att man brukar få bra reaktioner på. Christina menar att ju 

bättre den vuxne kan boken desto mer får barnen ut av lyssnandet. Hon läser väldigt gärna för 

barnen då hon tycker att det är otroligt roligt och givande att läsa högt. Christina läser ofta 

böckerna med olika röster och ändrar sitt tonfall när hon läser, det här är något som hon säger 

att barnen ger omedelbar respons på och att det verkligen märks att de tycker att det är roligt 

när hon läser varierat. Christina upplever att barnen blir bättre på att sitta still och hänger med 

på ett helt annat sätt i boken om man fångar deras intresse på det här sättet. 

Christina pratar mycket om ord med barnen då hon läser för dem, dyker det upp ett svårt ord 

så brukar hon stanna upp i det hon läser och fråga barnen om de vet vad det betyder. Barnen 

brukar då komma med lite olika gissningar och om ingen har rätt förklaring så förklarar 

Christina vad ordet betyder. Christina talar om att det är väldigt viktigt att gå tillbaka till vad 

man läst så att barnen får förståelse för texten. 

På den förskolan som Christina jobbar på så arbetar man mycket med språket, som exempel 

kan nämnas att de har veckans krångliga ord då barnen varje vecka får lära sig ett nytt svårt 

ord samt lär sig vad det betyder och hur man kan använda sig av det. De vuxna pratar på sin 

vanliga nivå med barnen men de förklarar ofta för barnen vad de säger så att de kan hänga 

med. De vuxna kontrollerar ofta så att barnen förstår vad de menar. Christina säger att de 

utmanar barnen att ta reda på saker om det är något de inte förstår samt att de uppmuntrar 

barnen att vara nyfikna på ords betydelse samt på hur saker fungerar. 

Christina tror att högläsningsmiljön kan varieras väldigt mycket beroende på vilken bok man 

läser. Hon menar att den optimala högläsningsmiljön ser olika ut beroende på vilken bok det 

är som ska läsas. Till stor del tror hon även att det beror på den vuxne som ska läsa boken, om 

den vuxne är väldigt bra på att fånga barnens intresse så spelar inte miljön lika stor roll menar 

hon. Det som Christina dock anser att man ska hålla sig undan från när man ska läsa högt är 

en miljö som upplevs som stökig, om folk springer omkring runtom och gör en massa andra 

saker så blir det väldigt svårt både för den vuxne och för barnen att koncentrera sig på boken. 

Man behöver ha en lugn miljö där man får sitta ifred utan störningsmoment, men Christina 

menar att den miljön lika gärna kan vara inomhus som ute på en filt på sommaren. På 

förskolan så förknippar barnen läsning med en speciell plats där det finns soffor uppställda 
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och det är här barnen sitter då de bläddrar i böcker. Böckerna får inte tas med någon 

annanstans utan ska man läsa så sitter man här. 

Christina tror att barnens läs- och språkutveckling påverkas jättemycket av om man läser för 

dem då de är små. Hon menar att deras ordförråd utvecklas oerhört mycket då man läser för 

dem samt genom att man tittar på bilder med dem. Christina talar vidare om att det är oerhört 

viktigt att man pratar mycket med barnen samt att man pratar med dem om bilder. Christina 

säger att hon tror att många barn idag kommer från språkfattiga miljöer, men pratar inte så 

mycket med varandra längre på grund av dagens stressade samhälle och detta märks i barnens 

ordförråd. Det blir allt vanligare att barn tittar på filmer istället för att läsa böcker och genom 

detta tappar man också mycket ordkunskap, man lär sig att se på bilder men man tappar ord-

förståelsen eftersom en filmdialog är enklare uppbyggd än en bok. Christina berättar att de 

under vilan ofta lyssnar på sagoband så då får barnen lyssna på en saga utan att se några 

bilder. 

På frågan varför hon läser för barnen så svarar Christina att det dels är för att utveckla barnens 

språkliga förmåga, dels för att barnen ska varva ner och ta det lite lugnt. Hon ser att barnen 

mår mycket bra av att få en sagostund då de kan slappna av och känna närhet till den vuxne 

och till de andra barnen.  
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5. Diskussion 

I det här arbetet så har jag haft tre huvudsakliga frågeställningar som jag utgått från då jag 

gjort min undersökning. I diskussionen ska jag sammanfatta resultaten för dessa samt försöka 

att ge en bild av vad de tre pedagogerna tyckte lika om samt vad de hade olika uppfattningar 

om. Jag kommer även att koppla resultaten från intervjuerna till vad tidigare litteratur säger 

om ämnet.  

Hur arbetar tre verksamma pedagoger med högläsning i sina klasser och hur ser dessa 

pedagoger på högläsning i stort?  

De tre pedagogerna som jag intervjuat arbetar med högläsning på lite olika sätt i sina barn-

grupper. Samtliga berättade dock att de tycker att det är viktigt att man varierar sitt sätt att 

läsa på när man läser högt för barnen. De menade alla tre - precis som Mem Fox tog upp i sin 

bok - att man mycket lättare fångar barnens intresse för det man läser, och att de lyssnar mer 

noggrant om man ändrar sitt tonfall eller läser olika karaktärer i böckerna med olika röster 

samt med inlevelse. Marie och Christina (lågstadielärare och förskolelärare) pratade även 

mycket om att man måste känna av hur gruppen reagerar på det man läser samt att man måste 

anpassa sitt sätt att läsa på efter hur gruppen reagerar. Det här är något som jag verkligen tror 

att det ligger mycket i, man kan säkert inte läsa samma saga på samma sätt i olika barn-

grupper utan man får känna av och variera sig efter hur barnen reagerar. Nyckelordet här tror 

jag är att vara lyhörd, både beträffande hur man läser en saga och vilken saga man väljer att 

läsa. 

Susanna Ekström tog i sin bok upp att det är viktigt att man läser boken högt för sig själv 

innan man ska läsa den för en barngrupp. Vid mina intervjuer så visade det sig dock att det 

bara var Christina som arbetade inom förskolan som oftast läste genom de böcker som hon 

skulle läsa för barngruppen innan själva uppläsandet. De andra två lärarna sa att de kunde 

skumma genom boken men att de oftast inte läste den helt. Däremot sa alla tre att de ofta 

använder sig av böcker som de vet har fått ett gott mottagande vid tidigare uppläsnings-

tillfällen. Jag vet inte riktigt vad det beror på att de inte läser genom böckerna innan de ska 

läsas för barnen, men en teori som jag har är att man helt enkelt inte anser sig ha tid till att 

läsa den. På förskolan är böckerna oftast kortare och kanske är det då även lättare att ta sig 

tiden att läsa dem?! Jag tror dock att man vinner mycket på att läsa böckerna själv innan man 

ska läsa dem högt, eftersom man då kan lägga upp läsningen på ett annat sätt. 
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Anna, som är mellanstadielärare, tycker att en bra högläsningsbok kännetecknas av att den 

utvecklar barnens fantasi samt att det ska vara lätt för barnen att skapa sig egna bilder av det 

lästa. Marie och Christina menar att det är viktigt att det är mycket fina bilder i boken när man 

läser för mindre barn och en annan viktig sak är att text och bild överensstämmer. Alla pratar 

om att boken ska vara relativt lätt att förstå, så att man inte måste stanna och förklara texten 

alltför många gånger under tiden som man läser. Christina (förskoleläraren)tar även upp en 

annan aspekt på vad som kännetecknar en bra högläsningsbok då hon säger att det är viktigt 

att den som läser boken tycker om den. Jag tror också att det kan betyda mycket om man 

gillar den bok man läser för barnen för annars läser man den lätt på ett mindre involverande 

sätt och då tror jag liksom Mem Fox att man tappar sina åhörare. 

Vilken roll spelar miljön för att skapa läslust och lyssnandelust? 

När det gäller hur den optimala högläsningsmiljön eller läsningsmiljön ska se ut så har 

pedagogerna tyckt lite olika. Anna som är mellanstadielärare har en vision av hur hon skulle 

vilja att den såg ut, men på den skolan där hon arbetar nu så kan inte den drömmen uppfyllas 

riktigt. Hon pratar om att hon skulle vilja ha en plats som barnen förknippar med läsning, den 

som sitter på den platsen ska man lyssna på för att den har något att berätta. Hon talar vidare 

om att hon skulle vilja bygga upp den här platsen lite som ett bibliotek där det finns en massa 

böcker för att på detta sätt få barnens lässug att utvecklas.  

Marie som jobbar på lågstadiet säger att hon tror att det allra viktigaste för att högläsningen 

ska mottas på ett bra sätt är att miljön upplevs som mysig, och detta är något som jag tycker 

att det verkar som att hon tycker att hon uppnått i sitt klassrum. Hon berättar till exempel att 

de brukar tända ljus ibland för att få det extra mysigt samt att de oftast sitter i en soffa när de 

har högläsning. Marie berättade även att de använder sig av just det som Anna efterfrågade 

när barnen ska läsa högt för sina klasskamrater. De har en speciell stol som det barn som ska 

läsa högt får sitta i och denna stol förknippas därför med att den som sitter i den ska prata och 

de övriga ska lyssna. Även på förskolan där Christina arbetar så finns det en plats som barnen 

förknippar med läsning. På den här förskolan så får man inte ha böckerna på någon annan 

plats än just här och detta anser Christina gör att barnen inser att böcker är något värdefullt 

och något som man ska vara rädd om. Annars tycker Christina att den optimala högläsnings-

miljön kan se väldigt olika ut beroende på vad man läser för bok och vem det är som läser 

den. Det som hon menar är det absolut viktigaste är att platsen man läser på är lugn så att 

barnen inte blir distraherade av saker som händer runtomkring.  



27 
 

Något som alltså är återkommande hos alla tre pedagogerna är att de tror att det är viktigt att 

man har en speciell plats som man förknippar med läsning även om denna plats kan se olika 

ut. Detta är även något som Chambers talar en del om, han menar liksom mina informanter att 

det blir enklare och faller sig mer naturligt för barnen att läsa om det finns en speciell plats för 

detta. Han säger även precis som Christina gör att särskilda läsplatser där man inte gör annat 

än läser gör att man framhåller läsandets värde. Jag tror själv att det är viktigt att vi som är 

framtidens pedagoger tänker på detta då vi försöker att planera våra klassrum. Visst kanske 

det krävs lite mer planering, men nog borde det väl gå att ha ett litet hörn i klassrummet som 

endast är avsett för läsning? En plats dit eleverna vet att de kan gå och sätta sig om de vill ha 

lugn och ro då de ska läsa, eller kanske en högläsningsstol som man smyckar lite extra för att 

visa hur viktigt man tycker det är att berätta saker för varandra. 

På vilket sätt kan högläsning vara ett medel för att barn ska få bättre språkförståelse? 

Något som verkligen framkom under min undersökning var att alla mina informanter tycker 

att högläsning är något oerhört viktigt och något som de verkligen framhåller. Många av deras 

åsikter kan jag även koppla till den litteratur inom ämnet som jag tagit del av. En sak som 

samtliga var överens om är att de precis som Mem Fox anser att det är oerhört viktigt att man 

börjar läsa högt för barn redan då de är mycket små. Alla tre menar att tidig högläsning är 

utvecklande för barnets ordförråd och att ett gott ordförråd i sin tur leder till ett mer nyanserat 

språk hos barnen. Christina och Marie som jobbar med de yngre barnen pratar även en hel del 

om hur viktigt de tycker att det är med bilderna i böcker och de talar en hel del om hur man 

kan prata kring bilder med små barn. Jag tror också att det är viktigt att man pratar mycket 

med barn kring vad de ser och hör i böcker som man läser för dem eftersom detta blir ett 

ytterligare led i att öka barnens förståelse av vad de ser och hör. 

En annan sak som framkom i mina intervjuer var att pedagogerna känner en viss oro inför att 

många barn inte blir lästa för i hemmen i dagens samhälle, och de menade att man kan se en 

ganska stor skillnad på ett barns ordförråd om det har blivit läst för eller inte. Det här tror 

även jag är något som vi borde få upp ögonen för. Visst tittar dagens barn mycket mer på tv 

och film än förut men är dessa aktiviteter verkligen lika utvecklande för språket som att få läst 

en saga för sig? Det som jag är rädd för att man tappar om man sätter barnen framför en film 

istället för att läsa med dem är den viktiga närheten mellan barnet och den vuxne samt de 

olika nyanser som finns i språket. Det här tror jag är något som vi verkligen bör tänka på så 

att vi inte får språkfattiga vuxna i framtiden. 
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Både Aidan Chambers och Dominković säger att det är i boksamtalet som barnen utvecklar 

sina sätt att diskutera och uttrycka sig angående vad de hört eller läst, och de menar vidare att 

det är under dessa samtal som barnens språkutveckling verkligen förs framåt. Därför var jag 

intresserad av att höra om mina informanter använde sig av denna typ av samtal i sina 

barngrupper. Det som överraskade mig en del var att det var de yngre barnens lärare som 

använde sig mest av den här typen av samtal, medan Anna, som arbetar på mellanstadiet, sa 

att det var mycket sällan som de hade den här sortens samtal. Dominković talade ju om att ju 

äldre barnen är desto mer aktivt kan de delta i den här typen av samtal och jag hade nog själv 

trott att man använde sig mer av detta när barnen är lite större. Med de yngre barnen så lästes 

det mest bilderböcker, och då kommer det sig ofta naturligt att prata om boken och vad som 

händer på bilderna under tiden som man läser. Av de lärarna som jag intervjuade sa de två 

som jobbade med yngre barn att de brukade stanna upp och prata om svåra ord med barnen 

om det dyker upp sådana i de texter som de läser, medan Anna som arbetade i en 

mellanstadieklass istället läste klart det hon skulle läsa innan hon tog upp ord som upplevdes 

som svåra. Det är svårt att veta vilket sätt som är det optimala men jag tror att det hänger ihop 

med barnens ålder och mognad hur man ska lägga upp sina samtal kring böckerna. Jag anser 

dock att det är väldigt angeläget att man för ett samtal kring vad man läst tillsammans med 

eleverna så att man har en medveten tanke kring varför man läser det man läser för dem. Anna 

sa ju även att hon kände att boksamtal var något som de skulle kunna jobba mer med i klassen 

men att hon just nu inte hade tiden till det. Jag tror att det är viktigt att man tar sig tid till att 

ha boksamtal, då jag liksom Chambers och Dominković tror att det här är ett bra redskap för 

att utveckla barnens språkutveckling. Om jag återkommer till att barnen tittar på en film 

istället för att få läst en bok för sig så tror jag att man kan vinna på att diskutera filmen med 

barnet, för då får man i alla fall till stånd det viktiga samtalet kring det som man upplevt. 

Avslutning 

Innan jag gjorde den här undersökningen misstänkte jag att det var som så att man läste mest 

för barnen på förskolan och mindre och mindre ju äldre barnen blev. Till min glädje så visar 

det sig faktiskt att åtminstone de pedagoger som jag intervjuat håller kvar vid högläsandet mer 

än vad jag trodde även då barnen blir äldre. Jag hade en misstanke om att man under 

mellanstadietiden kanske bara läste högt en gång i veckan. Anna som undervisade en fjärde-

klass sa dock att hon har högläsning med dem flera gånger i veckan och hon talade även om 

att hon verkligen ser hur mycket eleverna gillar det när hon läser för dem. Det här tycker jag 

verkligen talar för vad Fridolfsson tog upp i sin bok, man ska inte sluta läsa högt för barn bara 
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för att de kan läsa själva! Dessutom talar Fridolfsson om att barnen behöver fortsätta att 

utveckla sitt lyssnande och då tycker jag att högläsning är ett ypperligt sätt att öva detta på.  

Mitt syfte med den här undersökningen var att ta reda på hur tre verksamma pedagoger såg på 

högläsning samt om och i sådana fall hur de arbetar med högläsning i sin verksamhet. Jag 

ville även koppla deras åsikter till vad tidigare skriven litteratur säger angående ämnet. Jag 

tycker att jag lyckats uppnå mitt syfte med den här undersökningen även om jag hade fått ett 

mer tillförlitligt resultat om jag kunnat intervjua fler pedagoger inom de olika stadierna. Nu är 

ju detta dock ett arbete som ska utföras på 10 veckor och då måste man anpassa sig efter den 

tiden. Efter att ha genomfört den här undersökningen så kan jag verkligen säga att mitt eget 

intresse för att läsa högt i barngrupper har blivit ännu större. Jag anser sannerligen att det här 

är något som gynnar både barnens språkliga utveckling samt deras förmåga att lyssna på 

andra och jag kommer verkligen att använda mig av högläsning i min undervisning då jag ska 

börja arbeta. 

 

5.1 Förslag på vidare forskning 

Det här arbetet har gett mig många nya insikter och genom det så har nya tankar väckts inom 

mig om hur man skulle kunna forska mer inom ämnet. Några ämnen som jag skulle vilja 

forska mer om är:  

 Hur ser högläsningen i skolan ut i andra länder runtom i världen? Skiljer sig våra 

högläsningsvanor åt och i så fall på vilket sätt? Det vore även intressant att försöka 

utröna varför vanorna skiljer sig åt om de gör det.  

 Hur mycket bli barn lästa för i sina hem? Både i Sverige och i andra länder. Kan man 

se något samband mellan hur mycket barnen blir lästa för hemma samt hur det går för 

dem i skolan? 
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Intervjuguide 

Hur ofta läser du högt för barnen? 

 

Är det vid speciella tidpunkter som du läser högt för barngruppen? 

 

Varför läser du högt för barnen? 

 

Vad tycker du kännetecknar en bra högläsningsbok? 

 

Läser du själv boken innan den läses upp för barnen? 

 

Läser du böckerna med olika röster och tonfall? 

 

Använder du högläsningsböcker i undervisningen? 

- -på vilket sätt? 

 

Samtalar ni om boken då den är utläst/under läsningen? 

 

Tror du att miljön spelar någon roll då man läser högt? Isåfall, hur ser den 

optimala högläsningsmiljön ut enligt dig? 

 

Tror du att barnens språk och läsutveckling påverkas av om de blir lästa för som 

små? På vilket sätt? 

 

När barnen läser i sina egna böcker, sitter de då i klassrummet eller har ni någon 

särskild plats dit de går? 

 

Vad tycker barnen om att du läser högt för dem, reaktioner? 


