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1. Inledning 

Handen sträcker sig efter boken i bokhyllan. Fingrarna greppar om dess rygg. Inklämd bland 

de andra böckerna förflyttar sig boken sakta men säkert ut från sitt trånga utrymme. Den pla-

ceras i ett knä och får stå emot en lätt vindpust. Tummen och pekfingret tar tag i framsidans 

nedre högra hörn. Det bläddras fram till sidan där det står Kapitel ett. Runtomkring finns 

förväntansfulla blickar som bara väntar på en enda sak. Och så var det äntligen dags. Mun-

nen på den i vars knä boken vilar öppnas och ut kommer det ljud som blir början på resan vid 

namn högläsning. 

Att kunna läsa är en viktig förutsättning för att kunna lära sig. Men att kunna förstå det som 

faktiskt står bortom och mellan raderna är kanske ännu viktigare. Genom läraren som höglä-

sare ges eleverna stöd och möjligheter att utveckla den förmågan samt många fler, vilka är av 

avgörande karaktär vad gäller läsförståelse.  

Valet av ämnesinnehåll i detta arbete tar sin utgångspunkt i Programme for International Stu-

dent Assessment [PISA] (2013) samt i Progress in International Reading Literacy Study 

[PIRLS] (2012), undersökningar vilka visar på försämrade resultat vad gäller elevers läsför-

måga och läsförståelse.  

Följande arbete belyser de effekter lärarens didaktiska högläsning av berättande texter har så-

väl på elevers läsförståelse som på deras läsupplevelse. Det redogörs för en bred mångfald av 

aspekter på lärande presenterade i tidigare forskning i form av avhandlingar, forskningsrap-

porter, och vetenskapliga artiklar, både nationellt och internationellt förankrade. Materialets 

relevans för arbetet har grundat sig i noggranna analyser kring hur väl källans innehåll tjänat 

syftet och frågeställningarna. 

Arbetet har avgränsats genom att det enbart fokuserar på hur lärarens högläsning didaktiskt 

kan utformas samt de medförande effekterna på elevers läsförståelse och läsupplevelse. Det 

finns visserligen andra aktörer vilka också spelar central roll i elever läsutveckling, inte minst 

föräldrarna, men följande arbete kommer inte att beröra de högläsningsaktiviteter elever ingår 

i utanför skolan. Vidare har vi medvetet valt att använda oss av forskning vilken riktas mot 

förskoleklass och årskurs 1-6, eftersom det finns förhållandevis lite forskning som enbart be-

rör årskurs 4-6.  

Inledningsvis redogörs för syfte och frågeställningar (avsnitt 2.). Därefter behandlas grund-

läggande begrepp inom området kring bland annat den muntliga berättartraditionen, vad som 
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utmärker passiva och aktiva läsare samt högläsningens många komponenter (avsnitt 3.). I av-

snitt 4 följer beskrivningar av tillvägagången vid materialinsamlingen och materialanalysen. I 

resultatavsnittet (avsnitt 5.) presenteras sedan en forskningsöversikt vilken belyser hur läraren 

didaktiskt kan utforma sin undervisning vad gäller högläsningen samt vilka effekter den har 

på elevers läsförståelse och läsupplevelse. Med utgångspunkt i forskningsöversikten förs se-

dan en diskussion kring hur det utvalda materialet analyserats samt vilken nytta lärare har av 

resultatet (avsnitt 6.). Därefter följer en avslutande reflektion kring lärarens högläsning (av-

snitt 7.). 
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2. Syfte och frågeställningar                          

Syftet är att undersöka vilka effekter lärarens högläsning har på årskurs 4-6-elevers läsförstå-

else och läsupplevelse för att belysa hur lärarens högläsning kan användas som ett didaktiskt 

redskap.  

Med syftet som utgångspunkt kommer följande frågeställningar besvaras:       

 Vilka effekter har lärarens högläsning av berättande texter på elevers läsförståelse och 

läsupplevelse? 

 Hur kan lärarens högläsning av berättande texter didaktiskt utformas? 
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3. Bakgrund 

Inför undersökningen av vilka effekter lärarens högläsning av berättande texter har på elevers 

läsförståelse och läsupplevelse samt hur lärarens högläsning didaktiskt kan utformas finns ett 

antal relevanta begrepp att belysa. Då elever är i ett dagligt möte med texter redogörs för be-

greppet literacy (kap. 3.1). Vid mötet med berättande texter spelar elevers läsning en avgö-

rande roll för hur de tar till sig innehållet och förstår det. Den aktiva läsningens betydelse för 

elevers läsförståelse kommer därför att jämföras med den effekt elevers passiva läsning har på 

elevers läsförståelse (kap. 3.2). I kapitel 3.3 kommer att redogöras för vad berättande är varef-

ter lärarens högläsning förankras i kapitel 3.4. Vidare beskrivs skolans och lärarens uppdrag 

(kap. 3.5) med fokus på elevers läsning och mötet med berättande texter.  

3.1 Literacy  

Begreppet literacy är synonymt med sociala aktiviteter (Schmidt, 2013). Det syftar till mötet 

mellan människan och texten; de stunder då läsning och skrivning av texter äger rum. Det in-

nefattar även de tankar, värderingar, attityder och känslor vår identitet byggs upp av samt de 

effekter det kan få vad gäller engagemang, likgiltighet eller avståndstagande vid olika textmö-

ten. Literacy-tillfällen omringar människor dagligen (Fast, 2001). När mötet med texter äger 

rum i en gemensam aktivitet sker i de flesta fall ett öppet meningsutbyte vad gäller texters in-

nehåll och de känslor och tankar de frambringar hos läsaren eller skrivaren (Schmidt, 2013). 

Härmed utgör läsning och skrivning både en emotionell och en existentiell dimension då vi 

känner, upplever och utvecklas i samband med mötet med texterna.  

Redan vid födseln påbörjar barn sin literacyutveckling (Dominković, Eriksson & Fellenius, 

2006). Det är en socialiseringsprocess som påverkas av bland annat föräldrarna, men även den 

kultur och den miljö barn växer upp i. Barns literacyutveckling ser därför olika ut beroende på 

var någonstans de bor. Undersökningar har dock visat att barn som växer upp i familjer där 

högläsning utgör givna inslag i vardagen utvecklar en bättre språkförmåga än barn som inte 

blir lästa för. I Fast (2001) redogörs det för begreppet ”move into literacy”, vilket hänvisar till 

just det förlopp då barn interagerar med en berättelse. Genom att enbart lyssna på berättande 

texter förflyttas barn omedvetet in i skriftspråket. Trots att de inte förstår allt de hör lär de sig 

om språkets uppbyggnad och struktur.   

I detta arbete berörs endast de literacy-tillfällen som äger rum i elevers skolmiljö med hjälp av 

läraren som introducerar dem för olika typer av berättande texter. 
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3.2 Elevers läsförståelse 

En förutsättning för att elever ska gå ut skolan med fullständiga betyg och vara delaktiga i 

samhällslivet är att de kan läsa. Därför är det av största vikt att elever utvecklas i sin läsning.  

Läsning kan beskrivas som ett möte mellan texten och läsaren där ordavkodning och läsför-

ståelse utgör grundpelarna (Lundberg & Herrlin, 2005).   

För att elever ska kunna läsa en text är det viktigt att de kan avkoda de skriva orden. Ordav-

kodning bygger på fonologisk medvetenhet; eleven är medveten om vilka språkljud ord är 

uppbyggda av. Ordavkodning kan också stärkas av ökad läsförståelse (Lundberg & Herrlin, 

2005).  

För att elever ska kunna utveckla förståelse för en läst text krävs det att eleverna besitter kun-

skaper om hur de läser aktivt (Lundberg & Herrlin, 2005; Reichenberg, 2008). En aktiv läsare 

är införstådd med att det krävs ansträngningar för att förstå texters innehåll. Det innebär att 

eleverna är medvetna om att det finns olika strategier att angripa texter på. Elever som är ak-

tiva läsare kan därför välja ut vilken lässtrategi som lämpar sig bäst i förhållande till den text 

de ska läsa. Fortsättningsvis vet den aktiva läsaren att det finns en röst, en författare, bakom 

de skrivna orden och är inte rädd för att ifrågasätta denne. Slutligen ska betonas att den aktiva 

läsaren vet att innehållets budskap inte alltid finns på raderna utan bortom och mellan dem, 

läsaren kan med andra ord inferera. För många elever upplevs dock den aktiva läsningen som 

mycket svår, många elever läser istället passivt. Det finns flera anledningar till detta. En av 

dem kan vara att de ännu inte utvecklat en automatiserad ordavkodningsförmåga. Eleverna 

kan också sakna förförståelse för ämnet, vilket medför att de hamnar långt bort från texten. 

Ytterligare ett skäl till varför elever läser passivt är att de känner sig bekväma med de böcker 

de vanligtvis läser (Reichenberg, 2008). De utmanar inte sig själva till att välja nya böcker 

med ett annat innehåll och ett annat språkbruk, de läser med andra ord på komfortnivå.  

Utmärkande drag för en god läsförståelse kan enligt Lundberg och Herrlin (2005) sammanfat-

tas på följande sätt, eleverna har:  

 förståelse för ord och begrepp,  

 förståelse för berättelsens struktur och kan utifrån det välja lässtrategi,  

 utvecklad förmåga att skapa inre bilder utifrån den lästa texten,  

 utvecklad förmåga att göra inferenser; att läsa mellan och bortom raderna, och  
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 utvecklad förmåga att reflektera över det lästa och att använda sig av tidigare erfaren-

heter för att skapa förståelse.  

Fokus på elevers ordavkodning läggs främst i förskoleklass upp till årskurs 3 (Lundberg & 

Herrlin, 2005). Läsförståelsen följer med under hela läsningen men får i årskurs 4-6 en större 

roll då elever möter olika texttyper med svårare innehåll. Läsförståelsen är viktig för att elever 

ska kunna reflektera, analysera och skapa sig egna åsikter kring det lästa.  

Eftersom arbetet tar sin utgångspunkt i årskurs 4-6 har vi valt att fokusera på elevers läsför-

ståelse och på vilka olika sätt elever kan läsa samt hur läsningen påverkar läsförståelsen.  

3.3 Berättandets kraft  

Berättande kan ske genom att någon muntligt komponerar ihop en berättelse för sina lyssnare 

för stunden. Det kan också ske genom muntlig reproduktion av en skriven berättelse. Nedan 

redogörs för vad berättelser är samt vilken påverkan de haft genom historien. Viktigt att be-

tona är dock att fokus i forskningsöversikten (avsnitt 5.) kommer att ligga på muntligt repro-

ducerande av berättande texter.  

Berättelser är något som har förekommit i alla tider och i alla kulturer (Fast, 2001). Genom 

berättandet får lyssnaren möjlighet att fly från vardagen, förflytta sig in i en handling och 

möta olika skildringar, perspektiv och händelser. Det kan ske genom alltifrån möten med hjäl-

tar, pirater, trollkarlar, häxor och talande djur till personer som på ett eller annat sätt tagit del 

av den levda historien. 

Vidare belyser författaren att alla berättelser tjänar olika syften beroende på var och av vem 

de berättas. Historiskt sett har de använts för att skrämma och hota människor samt för att 

sprida budskap vidare. Trots att dessa syften markant skiljer sig från varandra ingår de alla i 

den muntliga berättartraditionen. Berättande oavsett dess slag, har genom tiderna förenat 

människor. Det har framför allt gjort det i svåra tider där krig, svält och elände förekommit. 

Men berättandet har även haft en underhållande roll som än idag lockar människor till skratt 

och lek. 

Berättande utgör ett personligt möte där ett samspel mellan berättare och lyssnare äger rum 

vilket möjliggör skapandet av en gemenskap (Fast, 2001). Berättandet tillåter lyssnaren att 

använda sig av sin kreativitet och fantasi för att fylla ut tomrummen i handlingen. Härigenom 

blir lyssnaren en aktiv medskapare som skapar sina egna inre bilder utifrån texten. 
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3.4 Lärarens högläsning 

Högläsning är så mycket mer än att bara tala (Körling, 2012). Att högläsa är att tala skrift-

språk. Genom att en lärare högläser en berättande text ges den liv, den får ett ansikte och en 

själ. Bokstäverna levandegörs och förmedlar ett väsentligt budskap, vilket förverkligas genom 

lärarens berättande. Högläsning är till för alla, stora som små. 

Att få ta del av texter samt att tillsammans som åhörare delta i ett öppet meningsutbyte är nå-

got som är utmärkande för högläsningen. Därmed utgör lärarens högläsning en länk mellan 

texten och eleverna där eleverna gemensamt lyssnar till texters innehåll höglästa av läraren 

(Körling, 2012).  

Högläsning är alltså en gemensam läsprocess vilken innefattas av tre komponenter: texten, 

mottagaren och den högläsande läraren. De ingår alla i ett samspel där var och en har en bety-

delsefull roll (Körling, 2012). Att högläsa betyder därför inte bara att läraren och författaren 

ensamma framför den handling som utspelar sig i texten. Högläsning är med andra ord inte 

synonymt med ordet monolog då inte enbart författaren är den som producerar handlingen. 

Även lyssnaren är en aktiv medskapare av det som berättas. Under högläsningsstunden utgör 

mottagaren därför en minst lika viktig komponent. Högläsning är en dialog mellan lärare, för-

fattare och lyssnare samt lyssnarna emellan (Lindö, 2005).   

3.5 Skolans uppdrag, övergripande mål och kursplan för svenska 

Skolan ska enligt Skolverket (2011) verka för att skapa gemensamma lärandemiljöer där 

kommunikation, diskussion och reflektion ska bidra till att eleverna utvecklar en tilltro till den 

språkliga förmågan och det egna lärandet. Det åligger dessutom läraren och skolan att ansvara 

för elevernas språkutveckling både i tal och i skrift. Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att samspela med varandra utifrån såväl språkliga som kulturella perspektiv. Vidare 

ska undervisningen i svenska syfta till att eleverna ska få uppleva och bekanta sig med skön-

litteratur genom historiens gång som skildrar berättelser från olika delar av världen. Med ut-

gångspunkt i berättande texter ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin språkliga för-

måga, identitet och förståelse för omvärlden. 

I det centrala innehållet för årskurs 4-6 ska eleverna genom undervisningen ges möjlighet att 

utifrån berättande texter i form av skönlitteratur, kunna utveckla färdigheter för att förstå, 

tolka, analysera och reflektera över texters innehåll och budskap samt att kunna göra inferen-

ser (Skolverket 2011).  
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4. Metod  

Syftet är att undersöka vilka effekter lärarens högläsning har på elevers läsförståelse och 

läsupplevelse och hur lärarens högläsning av berättande texter kan utgöra ett didaktiskt red-

skap för att utveckla läsförståelen och skapa läsupplevelse.  

För att kunna få tag på relevant material i förhållande till syftet har olika sökningar genom-

förts med utgångspunkt i ett antal sökord vilka är relevanta för ämnesområdet (kap. 4.1). För 

vidare analys av materialet har sedan ett antal kriterier för inklusion valts ut (kap. 4.2). Det 

utvalda materialet har slutligen genomgått en granskning där frågor ställts till materialet (kap. 

4.3) för att se om det uppfyller kriterierna för inklusion.  

4.1 Materialinsamling 

Vid materialinsamlingen användes ett antal sökord vilka anses vara centrala för området: lä-

rarens högläsning, högläsning, elevers läsförståelse, läsupplevelse, elementary school/ stu-

dents/teachers, middle school/primary school, childrens literature, story reading, oral rea-

ding, reading aloud/aloud reading/reading aloud to others, reading comprehension och lis-

tening.  

De svenska sökorden, vilka omnämns ovan, gav dock ett begränsat urval vilket ledde till att vi 

använde engelska sökord som motsvarade de svenska sökorden.  

Vid sökningen fann vi genom relevanta källor, begrepp och referenser nya sökord vilka vi 

kom att använda oss av, de var: intermediate grades, the interactive reading, effective reading 

och effective read-aloud.  

Informationssökningen ägde rum i databaserna Educational Resources Information Center 

[ERIC], Digitala Vetenskapliga Arkivet [DiVA], PsycINFO och SwePub. Valet av databaser 

grundar sig i att de är inriktade på didaktik och pedagogik samt olika aspekter på lärande, vil-

ket gör dem relevanta för arbetet.   

Vid sökningen genomfördes även kedjesökningar via funna källors referenslistor men också 

genom källor rekommenderade av databaserna. Databassökningarna kompletterades med en 

social informationssökning; personlig kommunikation. 

4.2 Kriterier för inklusion 

Inför materialinsamlingen fastställdes ett antal kriterier för urval för att kunna möta syfte och 

frågeställningar.  
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Det första kriteriet belyser att forskningen ska vara förankrad i skolverksamheten och inte i 

hemmet.  

Det valda ämnesområdet tar sin utgångpunkt i årskurserna 4-6. Men efter en del sökande fann 

vi att det fanns mer forskning kring det valda ämnet i förskoleklass upp till årskurs 3. Vi har 

därför valt att inkludera forskning vilken riktar sig mot förskoleklass och årskurs 1-6.    

Att lärarens didaktiska högläsning ska beröras i forskningen utgör det tredje kriteriet för urval. 

Elevers gemensamma högläsning, i form av gruppläsning, samt föräldrars högläsning exklu-

deras därmed.   

Det fjärde kriteriet utgör de effekter lärarens didaktiska högläsning ger upphov till vad gäller 

elevers läsförståelse och läsupplevelse. Fokus ligger på de positiva effekter lärarens högläs-

ning ger upphov till. Men för att få en bred och trovärdig bild inkluderas även negativa effek-

ter.   

Ytterligare ett kriterium är att kombinera forskning från 2000-talet och framåt med forskning 

från 1990-talet.  

Vidare bygger studierna på beprövad erfarenhet eller intervjuer med verksamma lärare i års-

kurs 4-6. Men materialet skulle också vara internationellt förankrad då vi ville hitta ett brett 

urval av källor med liknade resultat i hopp om att öka undersökningens tillförlitlighet. 

4.3 Urval 

Vid materialsökningens slut kunde vi konstatera att vi funnit femton källor, varav två avhand-

lingar, två forskningsrapporter och elva vetenskapliga tidskriftsartiklar.   

Allt utvalt material uppfyller kriterierna att texten måste vara riktad mot lärarens didaktiska 

högläsning samt de effekter lärarens högläsning har på elevers läsförståelse och läsupplevelse. 

De andra kriterierna kompletterar varandra eller verkar med varandra och uppfylls i olika ut-

sträckning av olika källor.  

Målet var att hitta material som ger en bild av högläsningens olika nyanser vad gäller elevers 

läsförståelse och läsupplevelse. Syftet var därför att finna material vilket belyser de effekter 

lärarens högläsning av berättande texter ger upphov till. Forskning kring hur läraren didaktiskt 

kan genomföra sin högläsning för att skapa en effektiv och lärorik miljö utgjorde ytterligare 

ett mål.   
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4.4 Materialanalys 

Materialet granskades utifrån de kriterier för inklusion vilka ställts upp innan sökningen på-

börjades (kap. 4.2) samt genom de frågor som ställdes för att kunna göra ett urval av materi-

alet, vilka redogörs för längre fram i kapitlet. En del av materialet innehöll information som vi 

valt att exkludera från arbetet men också information som var av största relevans för inklude-

ring. För att kunna ta med den relevanta informationen i materialet gjordes även ett urval i 

varje källa (se bilaga). Informationen i den enskilda källan ställdes sedan emot varje kriterium 

och de frågor som framställts för att möta syftet och frågeställningarna.  

Analysen utfördes i olika steg där materialet lästes, bearbetades och jämfördes. Till hjälp hade 

vi en analysmodell vilken gav plats för att översiktligt redogöra för materialets olika syften 

och resultat samt eventuella metoder om studier gjorts. Genom analysöversikten (se bilaga) 

kunde materialet jämföras, samband hittas samt likheter och skillnader urskiljas. Gemen-

samma nämnare var bland annat att samtala under högläsningen och sambandet mellan ele-

vers läsförståelse och läsupplevelse. Följande frågor ställdes vid läsning av materialet:  

 Vilka didaktiska metoder för hur lärarens högläsning kan utformas av berättande texter 

berörs?; Finns det några metoder som omnämns i flera artiklar?; Varför är de att före-

dra?   

 Vilka effekter av lärarens högläsning på elevers läsförståelse och läsupplevelse redo-

görs för?; Överensstämmer effekterna i de olika vetenskapliga artiklarna med 

varandra?  

 Finns det ett samband mellan läsförståelse och läsupplevelse?; Hur kommer det till ut-

tryck? 
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5. Resultat  

Läsning utgör ett centralt inslag i elevers skolvardag. Detta arbete tar sin utgångspunkt i en av 

dessa former, nämligen lärarens högläsning av berättande texter samt hur den didaktiskt kan 

utformas för att utveckla elevers läsförståelse och skapa läsupplevelse.  

Elevers möte med berättande texter och vilka de vanligast förekommande boktyper elever 

möter redogörs för i kapitel 5.1. Hur läraren didaktiskt kan utforma högläsningen av berät-

tande texter för att utveckla elevers läsförståelse och öka deras läsupplevelse behandlas i kapi-

tel 5.2. Problematiken kring lärarens högläsning redogörs för i kapitel 5.3 med utgångspunkt i 

hur läraren didaktiskt kan utforma undervisningen. Därefter behandlas de effekter lärarens 

högläsning av berättande texter har på elevers läsförståelse (kap. 5.4) och elevers läsupple-

velse (kap. 5.5) för att sedan belysa sambandet mellan dem (kap. 5.6).  

5.1 Elevers möte med berättande texter 

I en studie av Jacobs, Morrision och Swinyard (2000) undersöktes elevers möte med olika 

boktyper under en tiodagarsperiod. Studien baserades på kvantitativ empirisk data där verk-

samma lärare fick i uppgift att kartlägga vilka boktyper eleverna aktivt möter och hur vanligt 

förekommande de är. Genom granskningen av data framkom följande resultat (Jacobs, Morri-

son & Swinyard, 2000, s. 179): 

 

Forskningstabellen visar på ett genomsnittligt värde av de vanligast förekommande böckerna 

utifrån varje årskurs under en tiodagarsperiod. Tabellen visar att bilderböcker är den mest an-

vända textformen i förskoleklassen och i årskurserna 1-2 medan berättande texter är den van-

ligaste lästa textformen i årskurs 3-6.   

När elever påbörjar årskurs 4-6 möter de många typer av texter, texter med varierande språk 

och innehåll. De berättande texter, d.v.s. kapitelböcker och noveller, eleverna läser innehåller 

ett rikare och mer komplext språk vilket kräver mycket mer av dem som läsare (Ivey, 2003). 
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Att läsa berättande texter med ett mer avancerat textspråk och ett djupare innehåll är dock nå-

got många elever upplever svårt vilket kan resultera i att eleverna känner sig rastlösa (Fielding 

& Roller, 1992). För att möjliggöra att alla elever får ta del av berättande texters rika innehåll 

och språkliga variationer kan läraren med hjälp av en effektiv och planerad högläsning ut-

veckla elevers läsförståelse och skapa läsupplevelse.  

5.2 Lärarens högläsning som ett didaktiskt redskap  

Att lärare högläser berättande texter i form av kapitelböcker och noveller för sina elever är 

mycket vanligt, framför allt i förskoleklassen upp till årskurs 3. Men för elever i årskurs 4-6 är 

lärarens högläsning ett moment i undervisningen som oftast äger rum i stressade miljöer där 

varken tid för eller tanke bakom finns för högläsandet (Amer, 1997). Det kan i sin tur bidra 

till att högläsningen inte får den effekt den är menad att ha på elevers läsning. Att lägga ner 

tid och omtanke på högläsningen kan resultera i positiva effekter på elevers läsförståelse, 

läsupplevelse och motivation (Albright & Ariail, 2006; Amer, 1997).   

Forskningen belyser behovet av att effektivisera lärarens högläsning och skapa en meningsfull 

och lärorik stund (Lane & Wright, 2007). Det finns ett antal faktorer av stor betydelse för att 

lärarens högläsning ska kunna utgöra ett didaktiskt redskap. Det som är av största vikt att be-

lysa är tiden. Att kontinuerligt avsätta tid för högläsning är avgörande för att konsekvenserna 

ska bli främjande.  

Att läraren förläser texten innan högläsningen kan utgöra en didaktisk aspekt (Lane & Wright, 

2007). Det viktigt att läraren vet vad högläsningstexten innehåller vad gäller tema, ord och 

begrepp för att kunna planera undervisningen, eftersom den kan innehålla sådant som behöver 

förklaras för att eleverna ska kunna förstå innehållet. Genom att läraren förläser texten innan 

högläsningen äger rum kan läraren förbereda sig på att förklara dessa ord för eleverna så att 

situationer där elever inte förstår inte uppstår. Att förläsa kan också medföra att läraren upp-

täcker att texten innehåller känsliga teman eller ligger på en för avancerad nivå och därmed 

inte lämpar sig att läsa högt för eleverna. Läraren kan härmed upptäcka texters relevans i för-

hållande till det syfte högläsningen ska tjäna (Albright & Ariail, 2005). Texter som har ett 

starkt budskap och en spännande handling bidrar till läsflyt för läraren. Det leder läsaren och 

lyssnaren framåt i handlingen, vilket är att föredra (Lane & Wright, 2007).  

En annan betydelsefull faktor är att miljön vid högläsningsstunden ska vara inbjudande då den 

skapar en gemensam samlingspunkt. För att nå fram till eleverna är det viktigt att högläsning-
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en äger rum i en lugn och trygg miljö där eleverna kan sitta bekvämt och ta del av innehållet. 

Skapandet av en rutin vad gäller miljön är viktig för att högläsningsstunden ska bli effektiv, 

lärorik och meningsfull. I denna miljö kan även utvärderingar av högläsningsboken, lärarens 

högläsning såväl som elevers lärande genom högläsningen äga rum (Lane & Wright, 2007).   

Ytterligare ett redskap läraren ska använda sig av vid högläsningen är sin berättarröst. Genom 

att använda rösten för att betona och lyfta fram olika ord samt att visa på ändringar i innehål-

lets stämning kan läraren förbättra elevers läsflyt och förståelse för det svenska språkets me-

lodi (Amer, 1997). Läraren kan också med hjälp av sin berättarröst förtydliga samtal mellan 

olika karaktärer. Genom att läraren använder sin röst som ett redskap kan alltså elevers 

läsupplevelse och läsförståelse utvecklas i samband med högläsningen (Albright & Ariail, 

2005; Ivey, 2003).  

Under högläsningen är det vidare viktigt att läraren stannar upp och tillåter eleverna att till-

sammans reflektera över och samtala om innehållet. Eleverna ska också ges möjlighet att få 

koppla ihop och jämföra innehållet med egna erfarenheter vad gäller deras liv och tidigare 

lästa texter. Denna metod benämns av Zeece-Davey (2007) som Co-constructive style. Meto-

den möjliggör elevers delaktighet; elever delar med sig till varandra både vad gäller förståel-

sen av innehållet men också när det gäller hur de tänker och upplever läsningen samt lyssnan-

det. Det kan i sin tur resultera i att eleverna börjar tänka på sin egen läsprocess (Ivey, 2003).  

En annan metod läraren kan använda för att effektivisera högläsningen benämner Lane och 

Wright (2007) i sin forskningsöversikt som Dialogic reading. Metoden bygger på att läraren 

under högläsningen ska uppmuntra eleverna till aktivt deltagande. Läraren ska ge dem respons 

på hur de använder sin språkliga förmåga för att förklara hur de resonerar och analyserar. Vi-

dare ska läraren utmana eleverna i deras tänkande både vad gäller förståelsen och hur de 

kommer fram till den. Genom att använda metoden Dialogic reading stimulerar läraren ele-

verna till fortsatt lärande.   

Läraren kan också genom att stanna upp under högläsningen visa på hur han eller hon själv 

angriper texten. Genom att öppet dela med sig visar läraren på vad som krävs för att bli en 

aktiv läsare (kap. 3.2). Att läraren tydligt ger exempel på frågor, tankar och inferenser under 

högläsningen kan leda till att eleverna utvecklas till att tänka kritiskt om texter (Albright & 

Ariail, 2005).  



14 

 

Läraren kan dessutom genom att exponera eleverna för berättande texter uppmärksamma dem 

på hur de är uppbyggda. Genom att samtala kring texten kan läraren också träna eleverna på 

att ställa och svara på frågor som berör hur eleverna angriper en text och hur det påverkar för-

ståelsen för den. De utvecklar med andra ord ett metakognitivt tänkande (Moore & Hall, 

2012).   

Genom att medvetet välja berättande texter som både engagerar och utmanar eleverna på olika 

sätt kan läraren slutligen uppmuntra eleverna till att läsa mer självständigt (Hemerick, 1999). 

Valet av högläsningstext kan också bidra till att eleverna får förståelse för att det finns flera 

olika genrer och utifrån det kan bredda sin läsrepertoar till att omfatta både lättare och svårare 

böcker (Fielding & Roller, 1992).  

5.3 Problematik kring lärarens högläsning  

Lärarens högläsning har visat sig ha positiva effekter på elevers läsförståelse och läsupple-

velse. Men en del av forskningen lyfter också fram de negativa effekter lärarens högläsning 

kan ha på elevers läsning. Lane & Hall (2007) och Meyer, Wardrop, Stahl & Linn (1994) 

framhäver att, om elever inte aktivt får delta i högläsningen vad gäller samtal, reflektioner etc. 

hamnar de längre bort från läsningen vilket kan resultera i att deras läsprestationer sjunker. 

Författarna betonar att det är av största vikt att lärarens högläsning utgör en del av den plane-

rade och strukturerade undervisningen där syftet med högläsningen tar sin utgångspunkt i ele-

vers lärande. Lärarens högläsning kan därför inte vara en monolog där läraren bara läser en 

bok rakt upp och ner. Högläsningen ska utgöras av en dialog tillsammans med eleverna. Den 

ska vara planerad, strukturerad och kontinuerlig för att elevers läsfärdigheter ska kunna ut-

vecklas.   

Forskning visar också på att elevers förmåga att komma ihåg längre och mer komplexa me-

ningar inte påverkas av lärarens högläsning (Vivas, 1996). Därför framhäver forskningen vik-

ten av att läraren lägger ner tid på att planera högläsningen då den ska utgöra en del av elevers 

väg till självständig läsning. Lärarens högläsning ska därför ses som en del av en läsprocess, 

ett redskap, och inte som ett utomstående inslag i den ordinarie undervisningen (Meyer m.fl., 

1994). 

5.4 Effekter av lärarens högläsning på elevers läsförståelse   

De berättande texter elever möter i årskurs 4-6 innehåller ett rikare och ett mer komplext 

språk än det språk elever möter i sin vardag (Moore & Hall, 2012). Att självständigt ta sig an 
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dessa texter kan vara svårt. Därför kan läraren genom högläsningen utgöra nyckeln till ut-

vecklandet av elevers läsförståelse (Meyer m.fl., 1994). Att elever får lyssna till en text kan 

leda till att innehållet i texten blir lättare att ta till sig, framför allt för de svaga läsarna (Fiel-

ding & Roller, 1992). De svaga läsarna läser nämligen ofta passivt vilket resulterar i att för-

ståelsen av innehållet går förlorad. Men med läraren som högläsare behöver eleverna inte fo-

kusera på att koppla ihop bokstäverna med varandra. De behöver bara ta del av det innehåll 

texten erbjuder.  

Högläsningen kan dessutom berika elevers fonologiska medvetenhet då de får höra varje bok-

stav kopplas ihop med ett ljud (Jacobs, Morrison & Swinyard, 2000). Att eleverna får tillgång 

till högläsningstexten kan vara en metod för att utveckla detta. Eleverna tränas inte enbart i att 

lyssna när läraren högläser (Fielding & Roller, 1992). Deras förståelse för språkets melodi 

utvecklas också (Albright & Ariail, 2006).  

Genom lärarens högläsning får elever dessutom höra det talade skriftspråket (Albright & 

Ariail, 2006). De svaga läsarna får på så vis uppleva skillnaden mellan det talade språket och 

det skrivna språket (Fielding & Roller, 1992). Effekten kan också bli att elever utvecklar för-

ståelse för nya ord som de senare kan använda i olika sammanhang. De kan förutom ordför-

ståelsen och ordförrådet utveckla förståelse för de syntaktiska och semantiska strukturer texter 

innehåller (Amer, 1997; Lane & Wright, 2007; Meyer m.fl., 1994; Vivas, 1996). 

Vidare kan eleverna utveckla förståelse för berättelsestrukturer. En berättelse har alltid en bör-

jan, en mitt och ett slut samt ett problem att lösa. Förståelsen för en berättande texts struktur 

kan i sin tur öppna upp för förståelse för orsak- och verkansambandet (Jacobs, Morrison & 

Swinyard, 2000).  

Att högläsa en berättande bok med ett relevant innehåll för eleverna möjliggör för menings-

fulla kopplingar och reflektioner utifrån elevernas egna liv med hjälp av texten (Albright & 

Ariail, 2005). I berättade texter finns i de flesta fall alltid en hjälte, en fiende och ett offer. 

Eleverna bygger under lyssnandet och läsandet upp inre mentala bilder för hur exempelvis 

dessa karaktärer och miljöer ser ut för att kunna skapa förståelse för texten (Moore & Hall, 

2012). Förståelsen av innehållet spelar en avgörande roll i elevers menings- och identitets-

skapande, vilket i sin tur utgör en viktig del i deras literacy-utveckling (Schmidt, 2013). Det 

är därför viktigt att elever får tillgång till ett brett urval av böcker med ett djupare innehåll. 

Läraren kan genom sitt val av högläsningsbok hjälpa eleverna att läsa böcker med ett innehåll 

de vanligtvis själva inte skulle välja att läsa (Albright & Ariail, 2005; Ivey, 2003) eller inte är 
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kapabla till att ta sig an än (Ivey, 2003; Moore & Hall, 2012). Att elever får ta del av svårare 

böcker genom att läraren högläser för dem kan leda till stimulans i den självständiga läsning-

en (Ivey, 2003).  

Forskningen visar sammanfattningsvis på att elever upplever att innehållet blir mer intressant 

och lättförståeligt när läraren högläser för dem. Att förstå en text bidrar till många saker men 

framför allt kan det bidra till att elevers läslust och motivation ökar (Albright & Ariail, 2005). 

”Reading aloud is a powerful tool. It can lead to a wonderful and positive life long gift from a 

teacher to a student that will hopefully ensure that spark of motivation and love for reading” 

(Hemerick, 1999, s. 14). Det är fullt möjligt men förutsätter att tiden, resursen och engage-

manget från läraren finns (Hemerick, 1999).  

5.5 Effekter av lärarens högläsning på elevers läsupplevelse 

Att bli lästa för gynnar inte bara barn i förskolan eller elever i förskoleklass till årskurs 3, utan 

även elever i årskurs 4-6 (Ivey, 2003). Trots att årskurs 4-6-elever till utseendet inte liknar 

förskolebarn beskriver Ivey hur hon kan se eleverna lysa upp av förväntan och fascination och 

hur de dras med in i handlingen när läraren påbörjar sin högläsning. I kombination med den 

dragningskraft berättelsen innehar blir lärarens högläsning en lustfylld aktivitet för eleverna. 

Den omnämnda effekten utgör en så pass betydande anledning till varför läraren ska öppna en 

bok och läsa högt ur den, även när eleverna närmar sig tonåren.  

Som ovan redogörs för har läraren en viktig roll under själva högläsningen. Handlingen kan 

inte verka för sig själv, det är läraren som genom sin röst ger orden och meningarna på de 

tryckta bladen liv. Läraren besitter en förmåga som många elever, även äldre, ännu inte har 

utvecklat. Att som elev på egen hand skapa röster åt berättelsens karaktärer i sitt huvud, vilka 

ska verka från allra första kapitlet till det sista är allt annat än enkelt. Det är en svår process 

som kräver koncentration och automatisering samt en förmåga att vid rätt tillfälle kunna skifta 

sin röst beroende på vilken karaktär som utför handlingen (Ivey, 2003). Genom lärarens hög-

läsning ges eleverna istället möjlighet att uppleva berättande texters innehåll och uppmärk-

samhet kan riktas åt att bygga upp inre mentala bilder i huvudet (Moore & Hall, 2012):  

 Hur ser karaktärerna ut?  

 Varför de beter de sig som de gör? 

 Vilken påverkan har den kultur och miljö som omger karaktärerna? 
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Härigenom ges eleverna en chans att interagera med texten samt få möjlighet att bli aktiva 

medskapare (Moore & Hall, 2012). Samtliga elever har rätt att få uppleva texters intressanta 

innehåll, även när deras egen förmåga att förstå texten sviker. Ett sätt att möjliggöra för mer 

avancerade texter med en intresseväckande handling är därför att högläsa dem (Fielding & 

Roller, 1992).  

Vidare kan ett interagerande med berättande texter ske i dialog elever emellan, vilket om-

nämns som en viktig del inom högläsningen. Schmidt (2013) betonar att elever genom texter 

utvecklar sin identitet och i gemenskap med andra kan bredda sin kunskap kring sina egna och 

andras perspektiv och tolkningar. Med tanke på att elevers personliga erfarenheter skiljer sig 

åt öppnar texter upp för kritiska diskussioner samt förslag till eventuella förändringar inom 

handlingen, vilket möjliggör ett öppet meningsutbyte.  

Men effekterna av lärarens högläsning på elevers läsupplevelse infinner sig inte endast för 

stunden (Hemerick, 1999). Studier inom området visar att elever utvecklar positiva attityder 

till läsning när en lärare högläser för dem. De blir motiverade och engagerade till att på egen 

hand utforska och uppleva vad böcker har att erbjuda samt att självständigt ta sig an texter 

(Albright & Ariail, 2005; Albright & Ariail, 2006; Hemerick, 1999; Meyer m.fl., 1994). Lära-

rens högläsning kan med andra ord utgöra ett så pass kraftfullt och effektivt redskap att det 

kan bidra med livslång läslust för många elever (Hemerick, 1999). 

Hemerick (1999) förmodar däremot att lärarens högläsning inte medförde att eleverna blev 

motiverade till att läsa självständigt. I studien, i vilken 100 elever i årskurs 4 och 5 

medverkade ställdes hypotesen: ”reading aloud to students will not provide with the motiva-

tion to seek out books for their own reading pleasure” (Hemerick, 1999, s. 9). Den kom senare 

att motbevisas. Det visade sig nämligen att eleverna vars lärare kontinuerligt högläste för dem 

lånade fler böcker vid skolbiblioteket än de elever som inte var delaktiga i någon högläsnings-

stund. 

”I want to read in this class when the teacher reads a little part of the book. If it is interesting, 

I want to find out about the rest of the book.” (Ivey, 2003, s. 812). Läsupplevelse kan också ta 

form genom att läraren presenterar eller högläser delar ur en bok för sina elever. Härigenom 

behöver inte eleverna på egen hand leta efter böcker som passar dem, utan kan istället luta sig 

tillbaka och lyssna till läraren. Ifall boken verkar intressant är det bara för eleven att fortsätta 

där läraren avslutade.  
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5.6 Sambandet mellan läsförståelse och läsupplevelse  

Som uppmärksammats bidrar lärarens högläsning med att såväl utveckla elevers läsförståelse i 

en positiv riktning som att berika deras läsupplevelse. Men viktigt att betona i detta samman-

hang är att effekterna av högläsningen på elevers läsförståelse samt deras läsupplevelse inte 

ska ses som två enskilda processer, vilka verkar separat.  

Tidigare redogjordes för hur elever bygger upp inre mentala bilder i sitt huvud när läraren 

högläser berättande texter, såsom kapitelböcker och noveller. Vad som också omnämns är hur 

dessa inre mentala bilder verkar för en lustfylld upplevelse samt för en förståelse av textens 

innehåll. När elever får lyssna till en berättelse sätts orden in i ett sammanhang, de får intera-

gera med texten på en upplevelserik nivå. Därmed kan det momentet då läraren öppnar en bok 

och börjar läsa ur den utgöra en stund för både upptäcktsfärd och lärande (Moore & Hall, 

2012).  

Men det är inte bara de inre mentala bilderna i elevers huvud som öppnar upp för samband 

mellan läsförståelse och läsupplevelse. Lärarens högläsande utgör även den en viktig länk 

mellan de båda. Svåra texter kan bli såväl förståeliga som intressanta (Ivey, 2003). En av 

Iveys elever gjorde följande utlåtande om hennes högläsning: ”She makes it so interesting. If 

there’s complicated words instead of us trying to figure it out she’ll be reading it, and she’ll 

understand what the words mean." (Ivey, 2003, s. 812). Här framträder elevens entusiasm 

över lärarens högläsning samt den förståelse den ger kring svåra ord. Eleven menar att lära-

rens berättande både gör högläsningen intressant och textens ord greppbara. 

Sambandet mellan läsförståelse och läsupplevelse är även något som framträder i Amers 

(1997) studie. Syftet var att undersöka vilka effekter lärarens högläsning av en berättande text 

har på elevers läsförståelse. 75 elever i årskurs 6 deltog i studien, alla med engelska som 

förstaspråk. De delades in i två grupper: en experimentell grupp i vilken läraren högläste samt 

en kontrollgrupp där eleverna läste självständigt. Boken som användes var densamma i båda 

grupperna. Resultatet visade att elever i den experimentella gruppen, vars lärare högläste, 

hade en bättre förståelse för texten än de elever som läste för sig själva. Härmed drar Amer 

slutsatsen att ineffektivt läsande elever, det vill säga passivt läsande elever, gynnas av lärarens 

högläsning då de ges tillfälle att reflektera över och analysera innehållet. Vid den självstän-

diga läsningen tenderar de nämligen att läsa mekaniskt utan att förstå vad som faktiskt står 

bortom och mellan raderna. Förståelse för texten kan även bidra med positiva attityder kring 
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läsning och en vilja att läsa böcker för nöjes skull. Återigen finner vi en tydlig koppling mel-

lan elevers läsförståelse och deras läsupplevelse.   

Men det behöver inte nödvändigtvis vara så att läsupplevelsen tar sin utgångspunkt i läsför-

ståelsen, det kan likaväl vara tvärtom. Hemerick (1999) argumenterar för hur viktigt det är att 

läraren är införstådd med vilka attityder elever har till läsning, positiva som negativa, för att 

kunna forma högläsningen samt stödja eleverna och se möjligheter till utveckling i deras läs-

förståelseprocess. Vidare hävdar hon att det är ytterst viktigt för läraren att arbeta med att för-

ändra elevers attityder till läsning från negativa till positiva. 

Lärarens högläsning utgör sammanfattningsvis ett redskap för att utveckla elevers läsförstå-

else samt entusiasmera dem såväl för stunden som inför framtiden. Forskningen visar att läs-

förståelsen spelar en avgörande roll för läsupplevelsen men också för hur elever genom posi-

tiva läsupplevelser kan utveckla förståelse kring betydelsen av de skrivna orden. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion över undersökningens metod och resultat. Tillvägagångssätt-

et vid materialinsamlingen, problem som uppstod vid valet av sökord i förhållande till utbudet 

på databaserna samt hur urvalet påverkade vårt resultat behandlas i kapitel 6.1. I kapitel 6.2 

förs en diskussion kring det framtagna resultatet och hur det är relevant för vår framtida yr-

kesroll. 

6.1 Metoddiskussion 

Undersökningsmaterialet har genomgått ett flertal granskningar där kriterier ändrats för att 

möta syftet och material inkluderats respektive exkluderats för att motsvara frågeställningarna 

och syftet.  

6.1.1 Materialinsamling 

De sökord som använts vid materialsökningen resulterade i många träffar. Det har däremot 

varit mycket svårt att hitta material som enbart riktar sig mot årskurs 4-6, vilket resulterade i 

att vi fick inkludera källor som behandlar förskoleklass upp till årskurs 6.  

Att hitta nationell forskning riktad mot valt ämnesområde har utgjort den svåraste delen i 

materialsökningen då de svenska sökord vi har använt oss av för att söka efter svenskt materi-

al inte gav några större utslag. Det resulterade i att urvalet i arbetet endast består av internat-

ionellt material, med undantag av en doktorsavhandling.  

Sökningen med hjälp av engelska sökord (kap. 4.1) resulterade dock i många träffar som mot-

svarade syftet och frågeställningarna. Att materialet endast består av internationell forskning, 

med undantag av en svensk källa, anser vi dock inte som något problem då arbetet framför allt 

berör hur lärarens högläsning kan utgöra ett didaktiskt redskap för att utveckla elevers läsför-

ståelse och skapa en lustfylld läsupplevelse. Arbetet är med andra ord inte bunden till svensk-

ämnet specifikt. Men eftersom urvalet grundar sig i studier i internationella skolor, såsom 

brittiska och amerikanska, är det inte säkert att en slutsats kan dras att detsamma gäller för 

svenska lärares högläsning och dess effekter på elevers läsförståelse och läsupplevelse. Hade 

informationssökningen möjliggjort att urvalet bestått av forskning riktad mot svensk skola 

och mot svenska elever hade det kanske lett till att andra effekter och metoder upptäckts.  

Att använda material som går tjugo år bakåt i tiden tillsammans med nutida material som be-

rör samma ämne kan vara problematiskt eftersom samhället och förutsättningarna för utbild-

ning och lärande förändrats. I Sverige har exempelvis nya läroplaner framtagits och ny forsk-
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ning vad gäller elevers läsning fått en framträdande roll. I kombination med ovanstående pro-

blematik kan det därför vara så att äldre forskning blivit inaktuell. Men det har varit ett med-

vetet val att kombinera ny forskning med äldre för att se om forskningen gått framåt. 

Valet att rikta arbetet mot lärarens högläsning begränsade materialinsamlingen då material- 

sökningen gav utslag på samarbetet med hemmet vad gäller högläsning och elevers läsning. 

Valet att exkludera högläsning i hemmet medförde att informationssökningen blev svårare då 

vi fick ett begränsat urval att röra oss inom, men också enklare då inklusionen blev tydligare. 

Härmed kunde vi, på ett mer effektivt sätt, få tillgång till material som mötte syfte och fråge-

ställningar. Att göra detta val medförde att arbetet fick en snäv målgrupp, nämligen lärare. 

Material som riktar sig mot högläsning i hemmet och föräldrarnas högläsning hade medfört 

att arbetet blivit mer omfattande och resulterat i en utökad mottagargrupp, vilket inte var syf-

tet med arbetet. Däremot hade materialrepertoaren vidgats och för vår del hade resultatet 

kanske gynnat högläsningens generella betydelse i elevers vardag även utanför skolverksam-

heten. Valet att rikta materialet mot lärare gav en snävare ingång men utifrån detta kunde 

också slutsatsen dras att forskning inom årskurserna 4-6 behöver utökas.  

6.1.2 Materialanalys  

Vid analysen av det utvalda materialet fick de förkunskaper, vilka tas upp i avsnitt 3, forma 

arbetets syfte och frågeställningar. Det vi hade för avsikt att undersöka var hur lärarens hög-

läsning kan utformas för att utveckla elevers läsförståelse och skapa läsupplevelse då under-

sökningar såsom PISA (2013) och PIRLS (2012) visat på försämrade resultat vad gäller 

svenska elevers läsförståelse.  

Vid materialanalysen ställdes ett antal frågor till källorna (kap. 4.4) för att kunna avgöra om 

de var relevanta att ta med i resultatet. Att finna ett samband mellan elevers läsförståelse och 

läsupplevelse visade sig vara svårast att besvara utifrån den information källorna delgav. Men 

genom överskiktsmallen (se bilaga) konstaterades det att det finns ett samband mellan elevers 

läsförståelse och läsupplevelse (kap. 5.5) då materialet till båda begreppen visade på gemen-

samma faktorer. Därmed drogs slutsatsen att materialet som helhet faktiskt visade på ett sam-

band läsförståelse och läsupplevelse emellan.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Vår avsikt var att undersöka vilka didaktiska metoder som kan tillämpas i arbetet med högläs-

ningen av berättande texter. Vidare var avsikten att utforska vilka effekter lärarens didaktiska 

högläsning kan ha på elevers läsförståelse och läsupplevelse. 

Utifrån den forskning vi funnit kring ämnet kan det konstateras att lärarens didaktiska högläs-

ning visar på en mångfald av effekter både vad gäller högläsningen som innehållsmässigt och 

språkligt lärorik som upplevelserik. Högläsning är inte bara en aktivitet som bör utföras av 

föräldrar i hemmet under barnets första år eller enbart av lärare i förskolan samt grundskolans 

tidigare årskurser, förskoleklass till årskurs 3. Forskningen är överens om att högläsningsakti-

viteter också bör ingå i undervisningen i årskurs 4-6 (Ivey, 2003).  

Anledningen till att lärare ska högläsa berättande texter för sina elever är för att det bidrar till 

aktiv läsning där eleverna utmanas i att ta del av olika typer av berättande texter med ett rikare 

och mer komplext innehåll (Moore & Hall, 2012). I samband med högläsningen ges de även 

möjlighet att utveckla en förståelse för språkets melodi och dess uppbyggnad, både i talad och 

skriftlig form (Albright & Ariail, 2006). De får dessutom en förståelse för olika berättelse-

strukturer och kan med hjälp av lärarens högläsning bygga de upp inre mentala bilder där be-

rättelsens karaktärer, miljöer och handling leder läsaren framåt i texten (Moore & Hall, 2012).  

Ytterligare en anledning till varför lärare ska högläsa grundar sig bland annat i att svaga läsare 

också kan få uppleva och ta del av ett varierat och fördjupat innehåll, vilket de kanske inte är 

kapabla till att göra själva (Fielding & Roller, 1992). Det kan möjliggöras genom att läraren 

använder sig av sin röst som ett didaktisk redskap. Det är dock av största vikt att betona att 

alla elever inte finner högläsningen som en lustfylld och lärorik aktivitet. Somliga elever kan 

uppleva den som meningslös och ointressant. Det kan finnas flera anledningar till detta: ele-

ven har utvecklat negativa attityder gentemot läsning, innehållet möter inte elevens förvänt-

ningar, texten bearbetas inte utan eleven lämnas ensam till reflektion etc.  

För att kunna möta alla elever och uppnå maximal effekt krävs det, från lärarens sida, konti-

nuerliga, systematiska och medvetna metodval. Läraren måste veta hur han eller hon ska gå 

tillväga. Det är många frågor som vi anser att det behöver tas hänsyn till. Nedan redogörs från 

några av dem:  

 Utgår högläsningen från läroplanen?; Vad är syftet?; Motsvarar den något centralt in-

nehåll?; Vilka förmågor och kunskapskrav ges eleverna möjlighet att utveckla?   
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 Vilken berättande text ska användas?; På vilka sätt gynnar den elevernas lärande?  

 Hur ska högläsningen utformas under berättandes gång?; Hur ska läraren skildra hand-

lingen?; Och hur kan eleverna formas till aktiva medskapare?  

 Hur ska innehållet bearbetas?; Ska eleverna få reflektera på egen hand eller är grupp-

diskussioner att föredra?  

För att kunna besvara ovannämnda frågor är det viktigt att läraren har i beaktande vilken nivå 

eleverna befinner sig på i sin läsning, vilka deras attityder till högläsning är, vilka intresseom-

råden de har samt hur man som lärare kan kringgå eventuella svårigheter som uppstår längs 

vägen. 

Genom att läraren högläser för sina elever ges de möjligheter att utveckla förståelse för texter, 

något de gynnas av i skolans alla ämnen, inte enbart i svenska. Studier inom området visar att 

lärarens högläsning bidrar med att medföra utvecklandet av positiva attityder kring läsning, 

vilken även den är en avgörande komponent i elevers läsutveckling (Amer, 1997). Men precis 

som det krävs noggrann planering och medvetna metodval för att kunna utveckla elevers läs-

förståelse behövs det en hängiven lärare med ett stort engagemang och intresse. Om läraren 

under högläsningen inte kan leva sig in för stunden kommer heller inte eleverna att kunna 

göra det. Elevernas läsupplevelse kommer härmed kantas av negativa attityder istället för mo-

tivation till att på egen hand utforska vad böcker har att erbjuda.   

Ur tidigare forskning framgår hur läsförståelse och läsupplevelse ingår i ett starkt samband 

med varandra. De är båda avgörande för att elever ska kunna utvecklas i sin läsning. Utan för-

ståelse finner eleverna ingen läslust och utan läslust finner eleverna ingen förståelse. Läraren 

bör därför vara medveten om att nyckeln till läsförståelse och läslust utvecklas ur ett tätt sam-

arbete mellan de båda. Det ena utesluter därmed inte det andra. 

Läroplanen understryker vikten av att läraren ska bedriva en undervisning i vilken eleverna 

utvecklar förmågor att analysera och reflektera över texters innehåll. De ska inte enbart kunna 

tolka det som står på raderna utan också det som står mellan och bortom dem (Skolverket, 

2011), vilket kan uppnås genom att läraren högläser för dem.  

Däremot är det av största vikt att betona att lärarens högläsning också ska vara en lustfylld 

aktivitet. Om läraren väljer att endast fokusera på de områden som berör läsförståelse i kom-

bination med bedömning kan elevers läsupplevelse kantas av negativa attityder istället för po-

sitiva. Att elever tycker något är roligt är en viktig förutsättning för att de ska kunna lära sig, 
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varför läsupplevelsen inte får uteslutas. Men mot det rådande läget i svensk skola bör fokus 

snarare ligga på högläsningen som ett effektivt redskap för att öka elevers läsförståelse. Men 

det betyder inte att allt fokus ska ligga på detta. Det är också viktigt att läraren arbetar med att 

göra högläsningen intresseväckande och fängslande, eftersom den komponenten är ytterst av-

görande när det kommer till främjandet av elevers läsutveckling.    

Utifrån den forskning vi funnit kring lärarens högläsning drar vi slutsatsen att det behövs för-

djupad forskning inom ämnet. Förutom att det behövs mer forskning på svensk mark och 

framför allt inom årskurserna 4-6, efterfrågas också mer studier kring hur läraren didaktiskt 

kan utforma högläsningen för att tillgodose varje elevs behov, även de elever som utvecklat 

negativa attityder gentemot läsning. Vidare efterfrågas forskning som berör hur läraren, ge-

nom högläsning, kan utmana elever med positiva attityder till att vidareutvecklas i sin läsning. 

Lärarens bokval är också något som kan forskas vidare kring, vilka typer av berättande texter 

använder läraren?; Hur påverkar bokvalet elevernas läsförståelse och läsupplevelse?; Styr lä-

rarens eget läsintresse valet av berättande texter?  

Forskning om lärarens didaktiska högläsning av sakprosatexter skulle också kunna vara en 

infallsvinkel värd att undersöka, då denna typ av text har en central roll i skolans alla ämnen i 

årskurs 4-6.   
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7. Avslutande ord 

Forskningen visar att om högläsningen används som ett didaktiskt redskap kan den bidra med 

att elever utvecklar förmågan att greppa det som står mellan och bortom raderna samt utveck-

landet av livslång läslust. Givetvis ska inte all annan typ av läsning exkluderas till förmån för 

högläsningen. Det är väldigt viktigt att elever ges tid att läsa självständigt i skolan för att de 

ska stifta bekantskap med olika typer av texter. Däremot upplever många elever att det är 

svårt att välja bok anpassad till både deras språkliga förmåga och intresseområde. Det högläs-

ningen möjliggör här är att fungera som en länk in i både skriftspråket och elevers självstän-

diga läsning.  
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9. Bilaga: Översikt över analyserat material 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Vårt urval i materialet Resultat 

Albright, L.K., & Ariail, M.  

“Tapping the potential of teacher 

read-alouds in middle schools” 

JOUNAL OF ADOLESCENT & 

ADULT LITERACY 

(2005) 

USA 

ERIC 

Att undersöka om grundlärare höglä-

ser för sina elever och i så fall i vil-

ken utsträckning högläsningen före-

kommer, vilka texter de läser och 

varför lärarna väljer att högläsa för 

sina elever.  

En kvantitativ empirisk studie 

Mottagare: lärare 

De effekter lärarens högläsning 

har på elevers läsförståelse och 

läsupplevelse samt hur högläs-

ningen didaktiskt kan utformas.  

Högläsningen är viktig men den måste 

effektiviseras och möjliggöra tillfällen 

där eleverna får tid till reflektion och 

till att dra paralleller med sina egna 

erfarenheter.  
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Albright, L.K., & Ariail, M.  

“A Suvery of Teachers’ Read-

Aloud Practices in Middle Schools” 

Reading Research and Instruction 

(2006) 

USA 

ERIC 

Att undersöka i vilken utsträckning 

grundlärare högläser för sina elever, 

vad som karaktäriserar de högläsande 

lärarna, vilka skäl lärarna ger för att 

högläsa eller inte samt vilka tillfällen 

ger lärarna eleverna till respons och 

reflektion.  

En kvantitativ empirisk studie 

Mottagare: lärare 

De effekter lärarens högläsning 

har på elevers läsförståelse och 

läsupplevelse samt hur högläs-

ningen didaktiskt kan utformas. 

 

Högläsningen är mest förekommande i 

de tidigare skolåren och utgör en daglig 

aktivitet.  

Resultatet visar på att kvinnliga lärare 

tenderar att högläsa mer för sina elever. 

Lärare väljer att högläsa för sina elever 

för att öka deras läslust, visa på läsflyt 

och uttal samt för att utveckla elevers 

läsförståelse.  

De lärare som väljer att inte högläsa 

redogör för tidsbrist eller att högläs-

ningen inte är lämpligt för det ämne de 

undervisar i. 

Högläsningen sker i samband med dis-

kussionsaktiviteter.  
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Amer, A.A 

“The effect of the teacher’s reading 

aloud on comprehension of EFL 

students” 

ELT Journal 

(1997)  

U.K 

ERIC 

Att undersöka effekterna av lärarens 

högläsning på elevers läsförståelse 

genom berättande texter. 

 

Kvalitativ empirisk studie: 

- Kontrollgrupp: tyst läsning 

- Experimentell grupp: lära-

res högläsning 

Analysmaterial: två tester på ele-

vers läsförståelse 

Elevers läsförståelse testades ge-

nom ett introduktionstest tre dagar 

in i studien och ett uppföljningstest 

som ägde rum 14 dagar efter stu-

dien. 

Mottagare: lärare och forskare inom 

ämnet 

 

Effekter av lärarens högläsning 

på elevers läsförståelse samt 

förargument till varför läraren 

ska högläsa för eleverna. 

 

Högläsningen kan nå en positiv effekt 

på elevers läsförståelse.  

Vid första läsförståelsetestet fann man 

inga större skillnader mellan de båda 

elevgrupperna. Men vid sluttestet fick 

den experimentella elevgruppen betyd-

ligt bättre resultat än kontrollgruppen.  

Effekterna av lärarens högläsning vi-

sade sig ha en positiv inverkan på ele-

vers läslust och tolkningsförmåga och 

på elevers attityd till läsning. 

Fielding, L., & Roller, C.   

“Making difficult books accessible 

and easy books acceptable”  

The Reading Teacher 

(1992)  

USA 

ERIC 

Att belysa hur lärare ska arbete för att 

möjliggöra att alla böcker ska tilltalas 

och kan läsas av alla elever. 

Innehållet bygger på beprövad erfa-

renhet som stärks genom andra 

forskares resultat inom ämnet.  

Mottagare: lärare 

 

Lärarens medvetna bokval och 

hur lärare kan arbeta mot att 

elever ska få ta del av en bre-

dare repertoar av böcker. 

Belyser att lärare behöver vidga text-

begreppet. 

Högläsning som en stärkande aktivitet 

vid läsning av böcker. 
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Hemerick, K.A. 

“The Effects of Reading Aloud in 

Motivating and Enhancing Stu-

dents´ Desire to Read Independent-

ly” 

Avhandling, Keen University, U.S. 

Departement of Education 

 

(1999) 

USA 

ERIC 

 

 

Att undersöka om daglig exponering 

av högläsning kan resultera i att ele-

ver blir mer motiverade till att läsa 

självständigt.  

Undersökningen tar sin utgångspunkt 

i elever i årskurs 4-5. 

En empirisk studie 

Analysmaterial: två tester vilka 

visar på elevers motivation och 

attityd till läsning. Ett förtest och ett 

eftertest genomfördes.  

Eleverna blev höglästa för minst 30 

minuter per dag. 

 

Hur lärarens högläsning didak-

tiskt kan utformas för att öka 

elevers läslust samt vilka effek-

ter lärarens högläsning har på 

elevers läsupplevelse. 

Daglig exponering av högläsning resul-

terar i att elever utvecklar en positiv 

attityd till läsning och att motivationen 

till att läsa självständigt då ökar.  
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Ivey, G  

“The Intermediate Grades – ‘The 

teacher makes it more explainable’ 

and other reasons to read aloud in 

the intermediate grades” 

The Reading Teacher 

(2003) 

USA 

ERIC 

 

 

 

Att belysa hur lärarens högläsning 

kan bidra med att öka elevers förstå-

else för texters struktur, teman, genrer 

och budskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet bygger på beprövad erfa-

renhet. 

Mottagare: lärare i årskurs 4-6 

Effekter av lärarens högläsning 

på både elevers läsförståelse och 

läsupplevelse. 

De didaktiska aspekter samt 

vilka förargument som finns vad 

gäller lärarens högläsning. 

Att lärarens högläsning utgör en brygga 

till elevers självständiga läsning. 

Att lärarens högläsning ökar elevers 

läslust och gör svårlästa böcker till-

gängliga för alla elever- mötet med en 

bred textrepertoar. 

Att genom ett medvetet bokval i sam-

band med högläsningen kan läraren 

öppna upp för att svagare elever förstår 

och upplever innehållet.  

Att genom lärarens berättarröst levan-

degörs texten och effekterna av högläs-

ningen blir positiv vad gäller elevers 

läsförståelse och läsupplevelse.  

Jacobs, J.S., Morrison, T.G., & 

Swinyard, W. R.  

“Reading Aloud to Students: A 

National Probability Study of 

Classroom Reading Practices of 

Elementary School” 

Reading Psychology 

(2000) 

USA 

ERIC 

Att undersöka vem och hur mycket 

det läses för eleverna. 

Kvantitativ empirisk studie 

Mottagare: lärare 

 

De mest förekommande böcker-

na för elever i årskurs 4-6 samt 

vilka effekter högläsningen har 

på elevers läsförståelse. 

Högläsning är vanlig i de tidiga skolå-

ren men inte lika vanligt förekom-

mande i årskurs 4-6. Bokvalet ändras 

också under skolåren och att högläs-

ning kan få en avgörande roll för ele-

vers fortsatta läsande. 



33 

 

Lane, H.B., & Wright, T.L  

“Maximizing the effectiveness of 

reading aloud” 

The Reading Teacher  

(2007) 

USA 

ERIC 

Att redogöra för hur lärare kan effek-

tivisera högläsningen genom olika 

metoder samt vilka effekter det bidrar 

till. 

Forskningsöversikt 

Mottagare: lärare 

 

 

 

 

Didaktiska metoder vid lärarens 

högläsning, vilka effekter det får 

på elevers läsförståelse samt 

förargument till varför lärarens 

ska högläsa för eleverna. 

 

För att kunna effektivisera lärarens 

högläsning har ett antal kriterier utfor-

mats: tid, textval, metoder samt utvär-

dering av högläsningen. 

De effekter metoderna har: ökar ordför-

rådet, ordförståelsen, hörförståelsen 

samt läslusten. 

 

Meyer, L.A., Wardrop, J.L., Stahl, 

S.A., & Linn, R.L.  

“Effects of Reading Storybooks 

Aloud to Children”  

Journal of Educational Research 

(1994) 

USA 

ERIC 

 

Att undersöka vilka effekter förskole-

lärares högläsning har på barns läs-

förståelse och läsfärdigheter.  

En empirisk studie i form av obser-

vationer och tester inom de olika 

årskurserna. 

Effekterna av högläsningen på 

elevers läsförståelse och läsupp-

levelse.  

Att förskolelärares högläsning inte har 

en positiv inverkan på barns läsförstå-

else och utvecklandet av barns läsfär-

digheter.  

Inga aktiviteter i samband med högläs-

ningen visade sig ha något samband 

med utvecklandet av elevers läsfärdig-

heter.  

Drar slutsatsen att högläsning inte är 

magi utan en del av elevers läsprocess 

och måste effektiviseras för att uppnå 

ett resultat.  

Moore, M.R., & Hall, S.  

“Listening and Reading Compre-

hension at Story Time: How to 

Build Habits of the Mind” 

Dimensions of Early Childhood   

(2012) 

USA 

ERIC 

 

Att redogöra för några exempel vad 

gäller effektiviseringen av berättande; 

Storytelling. 

Presentation av olika metoder vid 

läsning av berättelser. 

Mottagare: lärare 

 

Effekter av att högläsa berättel-

ser samt effekter av att elever 

får lyssna till berättelser. 

Att mötet med berättelser leder till att 

eleverna bygger upp mentala bilder för 

att skapa förståelse.  

Förståelse av en berättelse är en aktiv 

process som måste innehålla samtal 

under tiden. 
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Schmidt, C. 

”Att bli en sån' som läser: Barns 

menings- och identitetsskapande 

genom texter” 

Doktorsavhandling, Örebros Uni-

versitet, Institutionen för huma-

niora, utbildnings- och samhällsve-

tenskap  

Sverige 

Social informationssökning 

 

Att undersöka och kartlägga nio barns 

upplevelser samt erfarenheter av tex-

ter, både i och utanför skolan. Vidare 

är syftet att undersöka hur väl de tex-

torienterade aktiviteterna barnen in-

går i hänger samman med deras me-

nings-och identitetsskapande samt 

deras skriftspråkliga lärande. 

 

En kvalitativ och kvantitativ studie 

där observationer, intervjuer och 

enkäter utgör studiens material. 

Nio barn observerades under en 

treårsperiod, mellan årskurs 3-5. 

Genom texter utvecklar elever 

sin identitet och kan tillsam-

mans med andra bredda sin kun-

skap kring perspektiv och tolk-

ningar. 

Att identitetsskapande genom texter är 

av avgörande karaktär för att elever ska 

fortsätta att läsa.  

Skolverket 

PIRLS 2011: Läsförmågan hos 

svenska elever i årskurs 4 i ett in-

ternationellt perspektiv 

Skolverket 

(2012) 

Sverige 

Att mäta läsförmågan hos elever i 

årskurs 4 i ett internationellt perspek-

tiv. 

 

 

 

 

En undersökning vilken bygger på 

elevtester som mäter läsförmågan 

hos elever i årskurs 4. 

De svenska elevernas resultat i 

förhållande till de tidigare 

undersökningarnas resultat. 

Att svenska elevers läsförmåga har 

försämrats i förhållande till tidigare 

undersökningar. Dock ligger de 

svenska eleverna fortfarande över ge-

nomsnittet bland de medverkande 

OECD-länderna. 

Skolverket 

PISA 2012: 15-åringars kunskaper 

i matematik, läsförståelse och na-

turvetenskap 

Skolverket 

(2013) 

Sverige 

 

Att mäta elevers kunskaper i matema-

tik, naturvetenskap och läsförståelse 

samt att jämföra elever från olika 

nationers resultat för att bilda en upp-

fattning om hur svenska elever för-

håller sig gentemot andra OECD-

länder. 

 

 

 

En undersökning vilken bygger på 

elevtester inom ämnena matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse. 

Svenska elevers resultat vad 

gäller läsförståelse. 

Att svenska elevers läsförståelse har 

försämrats så pass mycket att de nu 

ligger under genomsnittet bland 

OECD-länderna. 
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Vivas, E.  

“Effects of Story Reading on Lan-

guage” 

Early Childhood Education Journal 

(1996) 

USA 

ERIC 

 

Att presenterar resultatet av en under-

sökning av effektiva högläsningspro-

gram med utgångspunkt i berättelser.  

Att redovisa resultatet av vilka effek-

ter högläsningsprogrammet har på 

elevers språkutveckling. 

En redovisning av en kvantitativ 

studie. 

Tre elevgrupper: 

Två experimentella grupper: 

1) Högläsning av föräldrar, 

2) Högläsning av läraren. 

Kontrollgrupp: Ingen högläsning 

 

Lärarens högläsning och vilken 

effekt den har på elevers språk-

utveckling i samband med ele-

vers läsförståelseutveckling.  

Högläsningen både i hemmet och i 

skolan resulterade i förbättrad språk-

förståelse.  

Zeece-Davey, P. 

“The Style of Reading and Reading 

in style”  

Early Childhood Education Journal 

(2007) 

USA 

ERIC 

 

 

 

 

 

 

 

Att belysa högläsningen som en vär-

defull aktivitet för att utveckla elevers 

språkinlärning.  

Innehållet bygger på beprövad erfa-

renhet.  

 

En didaktisk metod vid namn 

Co-constructive style.  

Högläsningsmetoder som främjar ele-

vers språkinlärning. 


