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_______________________________________________________ 

Högläsning är ett vanligt förekommande arbetssätt inom skolan. Vi har därför 

gjort en kvalitativ intervju- och observationsstudie vars syfte är att ta reda på 

hur fyra lärare i grundskolan (årskurs 4–6) arbetar med och förhåller sig till 

högläsning. Vår studie visar att lärarna är eniga om att högläsning är positivt för 

elevers språkutveckling. Dels för att eleverna ökar sitt ordförråd, dels för att 

högläsning stimulerar förmågor som kreativitet och fantasi när de får möta 

olika genrer. Något som lärarna uppmärksammade var att det var extra viktigt 

att högläsa för sina elever eftersom det finns många barn som inte får 

”högläsningsstunder” i exempelvis hemmet. Det framgår även i vår studie att tre 
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av fyra lärare arbetar med att inkludera eleverna när läraren högläser. Endast 

en av lärarna läste ur boken utan att föra någon form av samspel eller dialog 

med eleverna. Tidigare forskning visar främst att högläsning är för barn i yngre 

åldrar, dock så väljer även lärare i äldre årskurser att läsa högt för dem. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Högläsning, skönlitteratur, språkutveckling, samspel och dialog 
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1 Inledning 

De flesta människor har någon gång upplevt högläsning. Högläsning kan ske på olika 

sätt. I skolan kan lärare läsa för sina elever eller låta dem lyssna till en ljudbok i 

undervisningen. I hemmet kan barn ha föräldrar som läser för dem på kvällarna, 

medan andra barn går miste om denna möjlighet. Huruvida en förälder läser för sina 

barn är mycket beroende på vilka förutsättningar och erfarenheter den enskilde 

föräldern har. Chambers (2011:39ff) skriver att samhällsutvecklingen blir allt mer 

digitaliserad idag, vilket innebär att barn spenderar mer tid framför exempelvis 

datorer och andra tekniska verktyg. Detta kan leda till att barnens motivation till att 

bli litterära läsare minskar och särskilt för de barn som kommer från en hemmiljö där 

läsning inte förekommer. Skolverket (2016:66) skriver däremot att på grund av den 

digitala utvecklingen så finns det fler möjligheter för skolan att uppmuntra eleverna 

till läsning. 

I många år har studier visat att elevers utveckling i läsförmåga för elever i årskurs 4 

sjunkit. Däremot skedde det en förändring år 2016 som visade att resultaten i 

läsförmåga förbättrats bland elever i årskurs 4 i Sverige. Skolverket (2016) beskriver 

vikten av att elever får möjligheter att möta olika lässtrategier i undervisningen. De 

påpekar även betydelsen av att eleverna utvecklar en god läsförmåga för framtiden. 

De menar att en god läsförmåga för barn spelar en central roll både i och utanför 

skolan, dels för kunskapsutveckling, dels för att kunna ta del av och påverka 

samhället som människor lever i. Det är inte bara i svenskämnet vikten av läsförmåga 

betonas. Förmågan att kunna ta till sig och förstå information som vi läser eller hör 

bör genomsyra den dagliga undervisningen för elever i olika ämnen. Detta eftersom 

eleverna måste kunna avkoda, tolka, värdera och granska olika typer av texter. Detta 

borde ställa högre krav på lärarens ansvar och arbete gällande högläsning i den 

svenska grundskolan. För att eleverna ska få möjlighet till att kunna ta del av olika 

kulturer men även för sin egen nöjesupplevelse och för sin personliga (läs)utveckling 

(Skolverket, 2016:66). 

Körling (2012:29) skriver att högläsning inte är något som står i elevernas 

kunskapskrav att de måste kunna, eller att lärarna måste använda sig av högläsning i 
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elevernas undervisning för att de ska möta olika skönlitterära berättelser och 

författare. Hon nämner även att det är lärarens ansvar att fatta sådana beslut om hur 

eleverna ska få möta ”skönlitteraturens värld”. Däremot beskriver den svenska 

läroplanen tydligt vikten av att eleverna får möjligheter att lära sig läsa och skriva. 

Skolverket skriver följande:  

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så 

att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda 

syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för 

att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa 

och skriva (Skolverket, 2017:252).  

Vidare skriver Skolverket (2017:252) om vikten av att eleverna ska möta och få 

kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen i sin 

undervisning. Därför bör eleverna i grundskolan få möjlighet att utveckla sitt språk 

för att sedan kunna tänka, kommunicera, lära och för att möta olika slags 

skönlitterära böcker. 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat att många lärare 

använder sig av högläsning men vi har inte fått en inblick i varför de använder just 

högläsning som en pedagogisk strategi i elevernas undervisning. Vi anser därför att 

detta är ett intressant område att studera för att få en tydligare bild kring 

högläsningen i skolan. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur fyra informanter arbetar med högläsning i 

sin undervisning samt få en djupare inblick i olika lärares förhållningssätt till 

högläsning. 

1. Vad är lärarnas tankar och åsikter kring högläsning? 

2. Hur arbetar lärarna med högläsning i undervisningen?  

2 Bakgrund  

I detta kapitel behandlar vi tidigare forskning om högläsningens centrala delar och 

dess vikt som pedagogiskt verktyg. Vi redogör även för det sociokulturella 

perspektivet och hur det kan förhålla sig till högläsning. 
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2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Högläsningens betydelse  

Högläsning är ett sätt att introducera och upptäcka nya ord för eleverna. Detta blir 

lärarens ansvar att göra. Genom att diskutera nya ord med eleverna så hjälper det 

dem att förstå textens sammanhang, att utveckla sitt ordförråd och få en ökad 

förståelse för olika texter (Edwards Santoro, Chard, Howard & Baker, 2008:397ff). 

Att läsa högt har visat sig viktigt för att främja barns fonologiska medvetenhet 

(förmågan att hantera ljudet av talat språk) genom att höra muntlig läsning från en 

vuxen vilket i sig utvecklar barns språkkunskaper (Damber, 2015:59; Lawson, 

2012:257). Lundberg (2010:33) nämner liknande synpunkter som ovan nämnda 

författare. Han påpekar även att barn utvecklar förmågan att lyssna hur berättelser är 

uppbyggda och att detta leder till att barnen upptäcker mönster som de senare vid 

andra tillfällen kan känna igen i nya berättelser. Däremot skriver Lundberg att det 

inte är lätt att bli en erfaren ”högläsare”, det krävs att läsaren läser med bland annat 

uttrycksfullhet, med rätt tempo och betoning för att sedan kunna fånga och bevara 

barnens uppmärksamhet. För att få en lyckad högläsningsstund med eleverna 

behöver läraren behärska en berättarteknik. Detta är något som även Lindö (2005) 

beskriver: ”Berättarens röst och kroppsspråk är hans/hennes viktigaste instrument. 

Det gäller att ge berättelsen en nerv genom att variera sin röst och sina gester” 

(ibid:54) som förstärker de olika scenerna ur boken. Hon delar samma tankar som 

ovanstående författare och skriver att rösten kan användas för att fånga elevers 

uppmärksamhet genom att höja eller sänka rösten under läsningen om läraren 

märker att eleverna börjar bli okoncentrerade (Lindö, 2005: 55; Stensson, 2006:120). 

En studie av Hemerick (1999) visar att lärarens attityd till läsandet har en inverkan 

på eleverna. Vad som menas med detta är att när läraren har en positiv inställning till 

läsandet och visar att hen uppskattar den bok som läses högt, kan denna attityd 

avspeglas på eleverna (Hemerick, 1999:27ff): “When children see that adults value 

reading, they are affected in a positive way, and, thus, their attitudes and motivation 

will improve […] to read independently” (Hemerick, 1999:31ff). Hur vuxna förhåller 

sig till böcker i hemmet har även en påverkan på barns läsinställning. Dominković, 

Eriksson & Fellenius (2006:19) förklarar att om barn upplever att vuxna både 
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uppskattar och uppfattar läsningen som en viktig process, kan en positiv attityd 

avspegla sig på barnet. 

Jönsson (2007:61ff) skriver om högläsning för de yngre eleverna i sin studie och 

nämner att detta är ett tillfälle då eleverna får möta svårare och längre texter. Detta 

kan leda till att eleverna utvecklar sin läs- och skrivförmåga, särskilt när de får 

samtala tillsammans om det som lästs. Men detta är även en strategi som är 

oberoende av ålder (ibid: 61), vad Jönsson menar med detta är att högläsning lämpar 

sig även för äldre elever. Läsförståelse och ordförråd utvecklas genom att samtala om 

texter läraren läser gemensamt i klassen. En viktig aspekt är att läsa flera olika texter 

om samma sak i stället för att förlita sig på endast en lärobok och genom att läsa 

texter som utmanar elevens fantasi och föreställningsförmåga (Myrberg, 2003:8). I 

Myrbergs (2003:9, 40) studie om barn med läs- och skrivsvårigheter, nämner han 

högläsningens betydande roll för de äldre eleverna. Han lyfter även att ett fortsatt 

användande av högläsning kan främja elevernas förståelse när de möter svårare 

texter och begrepp. Elever med läs- och skrivsvårigheter får även uppleva texter 

genom högläsning som de i vanliga fall inte skulle klara av att läsa (ibid:40).  

Körling (2012:6) associerar begreppet högläsning med generositet och gemenskap. 

Hon menar att högläsning handlar om att få och dela något med andra. Däremot 

påpekar författaren även att den berättande rösten är en förutsättning för människor 

att utveckla det svenska skriftspråket. När människor högläser uttalar vi gamla och 

nya ord. Detta leder till att åhörarna till läsaren får en möjlighet att lyssna sig in i 

skriftspråket. Genom högläsning, menar Körling (2012) och Damber (2015:261), får 

eleverna en möjlighet att se och tolka berättelsens innehåll och författarens budskap. 

I högläsning får eleverna höra hur berättelser inleds och avslutats, hur samtal och 

dialoger låter och även hur rösten förändras beroende på hur karaktären känner och 

tänker, till exempel om karaktären i berättelsen skriker och är arg (Körling, 

2012:18,30). Körling sammanfattar med andra ord att: "[M]ed högläsning kommer 

allt det där andra som vi inte tänker på - grammatiken, formen, genrerna, orden, 

begreppen, ordförrådets tillväxt, gemenskapen och att skriftspråk är något 

spännande och innehållsrikt" (ibid:13). 



 

9 

 

2.1.2 Skönlitterära böcker 

Att läsa skönlitterära böcker gör många för att få en nöjesupplevelse. I dessa böcker 

finns även möjlighet till att upptäcka olika mönster som finns i varje bok. Det kan 

vara mönster i fråga om exempelvis handling, karaktärer eller språk (Chambers, 

2011:20). Med högläsning av skönlitteratur kan elever relatera till sina egna och 

andras erfarenheter, de får ökat ordkunskap och kunskaper om andra levnadssätt 

(Damber, 2015:56ff). Taube (2007:23) menar att i skönlitterära böcker kommer barn 

upptäcka nya ord och begrepp som de i vanliga fall inte skulle möta i vardagliga 

samtal. 

I många skönlitterära böcker finns det bilder som förmedlar ett budskap till läsaren 

och det är viktigt att betraktaren kan tolka. Detta är något som går att lära sig genom 

högläsning där läraren tillsammans med eleverna tittar på bilderna, för att eleverna 

sedan ska se och tolka innehållet. Om detta sker regelbundet finns det goda 

förutsättningar för eleverna att träna sin analysförmåga och kunna tolka det okända 

(Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006:40ff). Att utnyttja bilderna i böckerna är 

något Lundberg (2010) uppmanar läsare att göra. Han nämner även att det är viktigt 

att yrkesverksamma människor, som exempelvis lärare, har goda kunskaper om 

barnlitteratur för att variera läsmöjligheterna för eleverna (ibid:33). 

När läraren högläser skönlitterära berättelser för eleverna kan hen hjälpa dem att 

diskutera olika aspekter kring texten, som exempelvis vem är karaktären som texten 

handlar om, vad har skett, vad kommer att ske och hur kommer berättelsen att sluta. 

Om läraren regelbundet diskuterar sådana aspekter ökar möjligheterna för eleverna 

att kunna resonera, se strukturer och ta in information utifrån en text (Edwards 

Santoro et al., 2008:397ff; Taube, 2007:23). Ett pedagogiskt val som Körling 

(2012:47) beskriver är att som högläsande lärare kunna välja böcker som elever inte 

ännu kan läsa på egen hand. Hon påpekar att detta är något som eleverna kommer att 

kunna göra framöver. På detta vis får eleverna möjlighet till att tänka och uppleva 

kreativitet samt vidgar ord och begrepp. 

Chambers (2011) skriver i sin bok Böcker inom och omkring oss, om viktiga aspekter 

som en berättare kan ha nytta av. Han beskriver begreppet tid och påpekar att en 

läsare bör vara medveten om att läsning är någonting som alltid tar tid. Hemerick 

(1999:8) delar samma synpunkt som Chambers angående tid och anser att det ska 
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finnas tid för eleverna att läsa i undervisningen i skolan så att de får en god relation 

till böcker. Stensson (2006:47) rekommenderar att en lärare bör högläsa i cirka 30 

minuter, för att eleverna ska få möjlighet att samtala om texten i boken. Chambers 

(2011) skriver däremot att lästiden ska vara så lång ”som ett barn kan behålla 

koncentrationen och intresse, och lite till” (s. 41). Han beskriver även att äldre barn 

kan koncentrera sig längre än små och yngre barn. Därför är det positivt om läraren 

har lagom tid avsatt till läsning i förhållande till elevernas ålder, för att på så sätt 

kunna bidra till att utveckla elevernas läsutveckling. Den avsatta tiden beror också på 

vilken typ av text läsaren väljer att läsa. Skönlitterära böcker är ett exempel som 

kräver tid och koncentrerad uppmärksamhet. Läsning kräver också regelbunden 

övning för vissa elever, därför är det viktigt att läraren väljer att pröva och högläsa 

olika böcker i olika genrer för eleverna. Men det är även viktigt att ge eleverna 

möjligheten att själva få pröva att läsa många olika böcker på egen hand (Chambers, 

2011:19). Han skriver även att barn borde få uppleva läst litteratur varje dag och att 

det är lärarens ansvar att se till att hen eller någon annan lärare ger detta till 

eleverna. Han anser även att den som inte uppfyller detta mål inte kan ses som en 

kompetent lärare. Vidare skriver han att de som enbart tror att högläsning är lämpat 

för de yngre eleverna har misstagit sig, då läsprocessen är något som ska genomsyra 

hela skoltiden. För de elever som har svårigheter med att hålla samma tempo som 

sina klasskamrater är högläsningen ett viktigt verktyg i undervisningen oavsett ålder 

(ibid:53,64). 

2.1.3 Högläsningens negativa effekter 

I boken Lyssnandets pedagogik, som är riktad till förskolan, förklarar författaren att 

det kan uppkomma negativa konsekvenser under högläsningens gång. Vad hon 

menar med detta är att det finns elever som inte upplever högläsningen eller bokvalet 

intressant, vilket få till följd att dessa elever stör sina övriga kamrater. Kamraterna 

som egentligen vill lyssna får i sin tur svårigheter att följa bokens handling eftersom 

läraren blir tvungen att stoppa och göra pauser på fel ställen under läsningens gång. 

Författaren förklarar vidare att högläsning istället är något som eleverna själva får 

välja att delta i för att undvika störande moment och skriver vidare: ”När barnen får 

möjlighet att själva välja om de vill lyssna på saga blir sagostunden både spännande 

och avkopplande” (Åberg & Lenz Taguchi 2005:72ff).  
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Barn behöver en läsmiljö där de kan koncentrera sig och Dominković et al. 

(2006:141ff) skriver att större grupper kan påverka eleverna negativt genom att de 

blir mer passiva under högläsningen, vilket i sin tur kan påverka elevernas 

diskussions- och koncentrationsförmåga. Författarna rekommenderar att läraren 

reflekterar kring gruppstorleken när läraren ska högläsa. De anser att eleverna får 

större möjlighet att samtala och delta i diskussioner i mindre grupper (idib:141ff).  

 

Stensson (2006:17, 23) skriver att en lärare kommer möta olika typer av läsare i ett 

klassrum. Enligt henne kommer en lärare möta eleven som är trött eller rastlös men 

även eleven som har språksvårigheter. Elever kan ha svårigheter att koncentrera sig 

och komma ihåg vad läraren tidigare läst, vilket kan leda till alla inte lyssnar eller 

förstår det hen läser. Författaren påstår att det är viktigt att vara medveten om dessa 

svårigheter som högläsare och att läraren alltid behöver reflektera över metoder som 

inkluderar alla elever. En metod Stensson nämner är att ”Stanna upp och tänka högt” 

(s. 122). I denna metod får eleverna möjlighet att följa med och förstå en bok.  Syftet 

är att läraren ska stanna upp i läsningen och fråga: ”Vad betyder detta eller vad 

tänker ni?” (s. 122). På detta sätt bjuder läraren in eleverna att tala, däremot påpekar 

hon att läraren måste bedöma situationen så att läraren inte stannar upp för ofta och 

vid fel tillfälle, vilket kan påverka läsningen negativt. Hon nämner även att det är 

vanligt förekommande att elever får samtala om böckerna efter läraren har läst 

boken. Detta tycker dock Stensson är något som borde ske efter och under läsningens 

gång för att eleverna ska förstå och komma ihåg. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Vår studie grundas i det sociokulturella perspektivet vilket står för att 

kunskapsutvecklingen sker genom samspel med andra människor. Lev Vygotskij var 

en rysk pedagog och filosof, som utvecklade detta perspektiv (Säljö, 2012:185). Han 

grundar sin teori på att barnets utveckling sker i samband mellan vad det klarar av att 

lära sig på egen hand och vad barnet lär sig genom andras erfarenheter, detta kallas 

för den proximala utvecklingszonen. När små barn ska lära sig något nytt krävs det 

oftast att en erfaren person visar barnet hur det går till. Den vuxna vägleder barnet 

genom att hjälpa till och detta leder till att barnet känner sig säkrare i det hen gör och 

behöver endast hjälp av den erfarna när det uppkommer svårigheter. Efter att barnet 
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har fått träna sig i något så lär sig barnet tillslut och kan göra saker och ting på egen 

hand (Gibbons & Sandell Ring, 2016:30; Säljö, 2012:210). 

I sin bok Lärande i praktiken skriver Säljö (2000) om språkets viktiga betydelse 

inom det sociokulturella perspektivet. Han förklarar att ”Genom språket har vi en […] 

unik förmåga att dela erfarenheter med varandra” (ibid:34). Vad han menar med 

detta är att alla individer bär på olika kunskaper och har olika erfarenheter, genom 

att dela dem med andra kan det främja andra individers utveckling.  

För att uppnå detta behöver individen få kunskaper i hur man uttrycker sig med hjälp 

av olika verktyg. Dessa beskriver Säljö (2012:187), som hänvisar till Vygotskijs tankar 

kring mediering, vilket betyder att individen behöver använda sig av verktyg för att 

förstå eller bli förstådd (ibid: 187). Det intellektuella verktyget är det första som 

beskrivs, vilket kan vara symboler, bokstäver eller olika begrepp som hjälper oss att 

kommunicera med talet eller skriften. Det andra är det fysiska verktyget vilket 

exempelvis kan vara en dator eller tavla. Säljö (2012:189) beskriver att det 

sociokulturella perspektivet inte särskiljer dessa verktyg ifrån varandra och bildar 

istället ett nytt begrepp när de binds ihop, det kulturella verktyget. Det kulturella 

verktyget bygger ”på att det finns både intellektuella redskap (ett siffersystem, ett 

alfabet eller någon annan form av skrift) och ett fysiskt material på vilket man kan 

fästa symbolerna” (ibid: 189), exempelvis en bok med tryckta bokstäver. Boken är 

den fysiska artefakten som går att ta på och studera dess innehåll medan bokstäverna 

är det intellektuella redskapet som individen ska tyda. 

Det sociokulturella perspektivet är lämpat för vår studie eftersom högläsning är en 

aktivitet som bygger på samspel, då lärare och elever tillsammans skapar 

gemensamma upplevelser genom boken. Högläsningen är ett verktyg som kan hjälpa 

läraren att sprida ny kunskap eller ta upp svåra frågor som sedan kan diskuteras 

tillsammans med eleverna (Dysthe, 2003:44; Säljö, 2012: 194ff).  

3 Metod 

I detta kapitel beskriver vi vilka datainsamlingsmetoder vi använt oss av och hur vi 

gått tillväga för att kunna genomföra och bearbeta studien. Vi kommer även att 

beskriva hur studien har tagit hänsyn till de etiska principerna. 
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3.1 Metodologi  

Vi valde att använda oss av observationer. Anledningen till detta val var att vi ville få 

en fullständig bild av verkligheten av det vi studerat. Løkken & Søbstad (1995:37) 

skriver att observationer kan vara en lämplig metod när forskare vill ta del av det som 

sker i exempelvis klassrummet. Genom att ha observerat lektionerna när lärarna 

högläste kunde vi se vad som skedde under högläsningen och observationerna gav oss 

tillfällen att uppmärksamma om det fanns socialt samspel mellan exempelvis lärare 

och elever och hur den fysiska miljön antingen skapade negativa eller positiva 

konsekvenser för gruppen. Vi valde att göra en ”öppen observation” vilket innebär att 

deltagarna som medverkar i studien är medvetna om och har accepterat att vi 

observerar. Eftersom både elever och lärare var informerade om att vi skulle 

observera en lektion ledde detta till att klimatet i klassrummet kändes naturligt och vi 

behövde inte vara oroliga över att vår närvaro påverkade undervisningen (Holme & 

Solvang, 1997:113). 

Vi ville komplettera våra observationer genom att även göra interjuver med lärare. Vi 

ville samla in en beskrivande information om lärares uppfattningar, upplevelser och 

åsikter kring ämnet högläsning. Detta kunde vi göra genom att ställa förberedda 

intervjufrågor till lärarna. Vi informerade deltagarna om att vi skulle intervjua dem 

om högläsning men de fick inte ta del av intervjufrågorna i förväg. Med en kvalitativ 

intervju får informanterna även möjlighet att berätta om egna erfarenheter, tankar 

och känslor (Dalen, 2015:14). Håkansson (2013) skriver att ”kvalitativa metoder 

inriktar sig mot att skapa underlag med hjälp av verbala beskrivningar” (s.79). 

3.2  Urval och genomförande 

Vi började med att kontakta en samordnare från högskolan via mail, som senare 

bifogade en lista med olika grundskolor i kommunen. Vidare skickade vi ut ett 

informationsbrev till de flesta grundskolor som fanns med på listan. Lärarna som fick 

förfrågan fick sedan frivilligt bestämma om de ville delta och medverka i vår studie. 

Det var dock endast en lärare från en skola som självmant valde att delta i vår studie 

vilket resulterade i att vi fick kontakta ytterligare skolor. Vi lyckades därigenom få tag 

på tre informanter som ville medverka i vår studie. Vår vision var från början att 

intervjua och observera fyra lärare som arbetar i årskurs fyra, men då det var svårt att 
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finna informanter till vår studie resulterade detta i att informanterna som valdes att 

delta arbetar i olika årskurser. I informationsbrevet beskriver vi syftet och målet med 

vår undersökning, vilket var att observera hur lärarna arbetar med högläsning i 

klassrummet och intervjua de olika lärarna kring deras förhållningssätt till 

högläsning. Vi informerade även deltagarna om ett slutdatum för hur lång tid de hade 

på sig att besvara om de ville delta i vår studie.  

Vi intervjuade alltså fyra grundskolelärare och observerade dem när de genomför 

högläsning i sin undervisning. Våra informanter arbetar på olika skolor i en 

mellansvensk kommun och kommer att namnges med fiktiva namn. Lärare Norr har 

arbetat som verksam lärare sedan 2004, det vill säga i 14 år. Hen är utbildad som 

svensk- och so-lärare för elever i årskurs 1-7 och arbetar på en skola med en årskurs 

4. Högläsning var något som var schemalagt varje dag men det kunde variera med 

tiderna. Lärare Öst har arbetat som verksam lärare i 13 år. Hen arbetar idag med en 

årskurs 4 och lärare Öst är utbildad lärare för elever i årskurs 1-7, hen är även behörig 

i alla ämnen förutom musik och idrott. Högläsning inleder lärare Öst på morgonen, 

varje dag. Lärare Söder undervisar i en årskurs 5. Hens första utbildning var som 

förskolelärare men år 2006 blev hen även utbildad som grundskolelärare 1-6. Lärare 

Söder högläser dagligen på eftermiddagen. Lärare Väst har arbetat som legitimerad 

lärare i tjugotvå år och har utbildning som lärare i årskurs 1-7 i ämnena svenska, so 

och bild. Lärare Väst har sedan fortbildat sig i ämnen som engelska, matematik och 

no. Läraren arbetar idag med en årskurs 6. Högläsning sker på eftermiddag men är 

inte schemalagt. Antalet elever i varje klass varierade, elevunderlaget var från 9-25 

stycken per grupp, inklusive lärare. Observationerna och intervjuerna skedde på olika 

tider och platser. 

I tabell 1 ges en översikt över informanterna som vi har kategoriserat i sex rubriker: 

antal år som lärare, utbildad i ämnen, utbildad för årskurser, arbetar idag med 

årskurs, när och hur ofta högläser läraren samt gruppstorlek. 

Tabell 1. Översikt över informanter 

 Lärare Norr Lärare Öst Lärare Söder Lärare Väst 

Antal år som 
lärare 

14 år 13 år 12 år 22 år 
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Utbildad i 
ämnen 

Svenska, so-
ämnen 

Svenska, so-
/noämnen, 
engelska, 
matematik och 
bild 

Svenska, so-
/noämnen, 
engelska, 
matematik och 
bild 

Svenska, so-
/noämnen, 
engelska, 
matematik och 
bild 

Utbildad för 
årskurser 

1–7 1-7 f-6 1-7 

Arbetar idag 
med årskurs 

Årskurs 4 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

När och hur 
ofta högläser 
läraren  

Läser dagligen 
på förmiddagen 
eller 
eftermiddagen 

Läser varje dag 
på förmiddagen 

Läser varje dag 
på 
eftermiddagen 

Läser ofta på 
eftermiddagen 

Gruppstorlek 22 elever 23 elever 25 elever 9 elever 

 

Vi valde att göra observationer för att se hur en lärare genomför högläsningen för 

sina elever i klassrummet. När vi observerade hade vi förberett ett 

observationsschema (se bilaga 3.) Detta observationsschema fungerade som ett stöd 

för oss när vi skulle anteckna det vi såg under högläsning men även för att kunna 

bearbeta innehållet i efterhand. Vi observerade en lektion hos respektive lärare. Då vi 

endast var intresserade av högläsningen så höll aktiviteten på i cirka 10-20 minuter 

beroende lärare och klass. Vi höll oss i bakgrunden för att inte störa lektionen men 

däremot så kunde vi ställa frågor till läraren angående exempelvis val av böcker, detta 

gjorde vi antingen innan eller efter lärarens högläsning. 

Intervjuerna gjorde vi tillsammans på lärarnas respektive skola och vi befann oss 

bland annat i tomma klassrum samt personalrum. Samtalen varierade beroende på 

vilken lärare vi intervjuade, två intervjuer tog cirka 3o minuter medan de andra två 

tog cirka 4o minuter. Vi hade även skickat en förfrågan om att få spela in samtalen 

med hjälp av digitala verktyg som exempelvis mobiltelefoner och Ipads, detta beskrev 

vi i vårt informationsbrev och vi nämnde även detta innan samtalen påbörjades. 

Deltagarna godkände att låta oss spela in samtalen. Inspelningarna gav oss goda 

möjligheter att kunna tolka, analysera och sammanställa innehållet noggrant 

gentemot om vi endast hade antecknat (Bryman, 2011:428). En annan förutsättning 

med inspelningarna var att vi kunde behålla fokus på våra informanter och ämnet. 

Under intervjun hade vi med oss intervjufrågor, vi anpassade också samtalen utifrån 
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lärarens svar där det även uppkom följdfrågor. Under intervjuerna bad vi lärarna att 

förtydliga eller motivera sina svar. 

3.3 Bearbetning 

Transkriberingen av observationerna och intervjuerna delade vi upp för att 

effektivisera processen. Observationsschemat analyserades och skrevs sedan ner i ett 

dokument vilket även gjordes med de ljudinspelade intervjuerna. Efteråt diskuterade 

vi det vi sett och hört från observationerna och intervjuerna för att få en gemensam 

bild. Vi gick tillsammans igenom alla svar och iakttagelser och sökte kopplingar och 

mönster för att se om det förekom likheter eller skillnader i exempelvis lärarnas svar. 

Detta gjorde vi efter varje intervju och observation. Utifrån den granskade datan 

kunde vi tyda tre återkommande områden som vi sedan kategoriserade. Dessa 

kategorier var samspel, konsekvenser samt arbetssätt och miljö. 

3.4 Forskningsetiska principer 

Håkansson (2013:99) skriver om vikten att beskriva och förklara de fyra etiska 

principerna för varje deltagare i en studie.  

 

1. Informationskravet innebär att forskarna ska informera deltagaren i 

undersökningen om uppgiftens syfte och villkor. Deltagaren har även 

möjlighet att inte vilja fortsätta medverka i undersökningen om personen 

önskar detta utan att utsättas för negativa konsekvenser. Därför är det viktigt 

att forskaren informera deltagaren att medverkan är frivillig. 

2. Deltagarna ska ge sitt samtycke till att vilja medverka i undersökningen. Detta 

kallas för samtyckeskravet. 

3. Konfidentialitetskravet innebär att deltagaren i undersökning ska ges 

möjligheten till att vara anonym.  

4. Nyttjandekravet innebär att undersökningens syfte inte kan ändras. 

Informationen som forskaren inhämtar av deltagaren är uppgifter som endast 

får användas till studien (Muñoz, 2017:4; Patel & Davidson, 2011:63). 

I informationsbrevet (se bilaga 1.) var vi tydliga med att förklara syftet med vår studie 

för informanterna och varför vi ville observera samt intervjua dem. Informanterna 

blev informerade i mailet om att medverkan var frivillig och att deras identiteter 
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skulle förbli anonyma genom hela studien samt att de hade möjlighet att avbryta om 

de kände sig obekväma. I informationsbrevet skrev vi även att intervjuerna skulle 

spelas in, detta var något som vi också frågade innan intervjun påbörjades för få ett 

muntligt godkännande av informanterna och säkerhetsställa att denna information 

nått fram. Efter färdigställd studie så kommer vi att ”förstöra” alla personuppgifter 

och andra typer av underlag. Däremot kommer studien presenteras i form av en 

uppsats, som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA, som andra kommer få 

tillgång till. 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet  

Om vi endast använt oss av intervjuer så hade denna studie fått ett mindre 

tillförlitligt resultat, eftersom studien skulle baserats på lärarnas tankar och åsikter. 

Vi valde därför att lägga till observationer till vår studie för att stärka tillförlitligheten. 

Eftersom vår studie grundar sig på fyra olika lärares sätt att arbeta med högläsning så 

bidrar detta till att vårt underlag inte kan generaliseras. Holme & Solvang (1997:81) 

nämner att det inte finns några garantier att informationen som informanterna ger 

baseras på sanning. Men eftersom vår studie använt sig av samma metoder med de 

olika informanter som gett oss likvärdiga svar, stärker detta studiens tillförlitlighet då 

vi ”mäter det vi vill mäta” (idib:156) vilket ger studien en giltighet. För att hålla en 

hög giltighet är det viktigt att utgå från studiens syfte. Detta har vi gjort då vi under 

hela processen kopplat till studiens forskningsfrågor och inget annat (Thurén, 

2007:34). 

4 Resultat 

I detta kapitel redovisar vi vår data som vi kategoriserar utifrån våra observationer av 

och intervjuer med informanterna.   

4.1 Observation 

4.1.1 Lärare Norr (årskurs 4) 

Läraren introducerar lektionen genom att fortsätta läsa deras högläsningsbok som 

heter PAX och är skriven av Åsa Larsson och Ingela Korsell. Denna bok är en seriebok 

vilket innebär att det är en bok som har en uppföljning. Läraren väljer att använda sig 
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av smartboarden och visar bilder ur boken. Innan läraren börjar att högläsa frågar 

hen eleverna om vad som har hänt i berättelsen. Efter att eleverna fått ge en kort 

sammanfattning vill läraren veta mer om de olika karaktärerna och frågar eleverna 

vad dessa karaktärer uttrycker för känslor i boken. Många av frågorna leder till 

följdfrågor som exempelvis: ”Hur vet ni att trädgårdsmästaren är arg?”. Läraren ger 

vid sådana tillfällen eleverna möjlighet att svara med handuppräckning. Efter en 

diskussion med eleverna börjar läraren sedan att högläsa ur boken och varierar sin 

röst beroende på vilken karaktär det handlar om. Läraren söker ögonkontakt med 

eleverna under läsningen. En elev för oljud och har sin uppmärksamhet på miljön 

utanför klassrummet och det finns andra elever som exempelvis ritar, sitter med 

huvudet ner mot bänken. Under läsningens gång ställer sig en elev upp för att hämta 

vatten. Läraren reagerar på detta och avbryter sin högläsning genom att säga till 

eleverna att inte göra störande moment när hen läser. Denna elev återvänder till sin 

plats och läraren fortsätter att läsa. Hen hinner att läsa några meningar ur boken och 

sedan avbryter en elev läraren genom att ställa frågor till läraren om de olika 

karaktärerna och eleven upplever att den boken nämner för många namn och 

karaktärer vilket gör det svårt för hen att hänga med i berättelsen. Läraren 

uppmuntrar eleverna till att fortsätta ställa frågor och hen tycker att det var bra att 

eleven påpekade sina tankar och åsikter kring karaktärerna. I detta moment stannar 

läraren till i högläsning och går igenom de olika karaktärernas namn. Läraren väljer 

att avsluta högläsningen med att hen nämner några karaktärer ur boken och frågar 

eleverna om vilka karaktärerna är och hur de vet det. Denna högläsning pågick i cirka 

femton minuter. 

4.1.2 Lärare Öst (årskurs 4) 

Läraren börjar med att be eleverna att ta fram sina ”läsloggar”. Läsloggar är ett 

anteckningsblock som eleverna får skriva i om de upplever exempelvis svåra ord eller 

oklarheter i berättelsen. Eleverna sitter på sina bestämda platser och tar fram sina 

läsloggar. Boken som hen högläser heter Galne Hugo och de två flygarna, författaren 

till denna bok heter Torsten Bengtsson. Läraren berättar att denna bok handlar om 

nazismen och andra världskriget. Innan hen börjar att högläsa så frågar läraren 

eleverna om de kan återberätta om vad som har hänt innan i berättelsen och eleverna 

får återberätta en kort sammanfattning. Sedan börjar läraren att högläsa, det 

förekommer att hen tittar upp mot sina åhörare under läsningen. Det finns elever 
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som ritar eller antecknar i sina läsloggar medan andra elever fokuserar på oss 

lärarstudenter som satt i bakgrunden. Närvarande är även ytterligare student som 

precis har börjat sin verksamhetsförlagda utbildning på skolan. Läraren läser några 

sidor och under läsningen uppkommer det en mening som hen väljer att diskutera 

med eleverna. Läraren frågar klassen om någon vet vad som menas med uttrycket 

”faller i fel händer”. En elev räcker upp handen och svarar: ”När något farligt kan 

hända”, läraren bekräftar elevens svar genom att hålla med. Därefter passar läraren 

på att fråga eleverna om någon hittat konstiga eller svåra ord som eleverna får dela 

med sig av om de vill. Det finns ingen elev som påpekar någonting, läraren fortsätter 

att läsa. Efter cirka tio minuter avslutar läraren högläsningen och frågar eleverna om 

råd och tips på hur man kan sammanfatta texten som hen precis läst. Läraren 

konkretiserar frågan för eleverna: ”Vad handlade kapitlet om och hur kan ni 

sammanfatta detta för någon annan?”. Det uppstår en tystnad från eleverna och hen 

försöker hjälpa till genom att säga: ”Det räcker med några meningar när man 

sammanfattar en text”. Sedan instruerar läraren eleverna att ta fram sina 

matematikböcker för att arbeta med räkning. 

4.1.3 Lärare Söder (årskurs 5) 

Det första läraren gör är att fråga eleverna om de tycker att det finns svåra ord i deras 

högläsningsbok. Läraren säger sedan att i boken förekommer det ett gammeldags 

språk. Ingen elev svarar något muntligt men det finns elever som nickar och håller 

med läraren. Läraren fortsätter med att fråga om någon kan återberätta vad som har 

hänt i berättelsen. Hen väljer en elev som räcker upp handen och låter eleven berätta 

hur boken avslutades senast de läste. Boken som läraren läser heter Skämmerskans 

dotter och författaren heter Lene Kaaberbøl. Läraren säger till eleverna att hen ska 

läsa förgående sidor för att eleverna ska minnas tydligare var de slutade. Läraren 

förstärker sin berättarröst när hen läser. Hen försöker ändra rösten beroende på om 

det är en manlig karaktär eller kvinnlig. Många gånger under högläsningen stannar 

läraren till och diskuterar ord och begrepp med eleverna. Läraren tar hjälp av 

Whiteboard-tavlan för att illustrera olika begrepp för eleverna. Under högläsningen 

kommer det in elever från andra årskurser, för att arbeta med sina studier. Eleverna i 

klassrummet får möjlighet att äta och dricka under högläsningen, många elever äter 

frukt och dricker vatten. Det finns elever som ritar när läraren högläser, andra som 

bara sitter men även elever som ligger med huvudet neråt mot bänken. När läraren 
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har läst i cirka femton minuter avslutar läraren med att säga: ”Här stoppar vi”. 

Eleverna protesterar mot läraren och vill inte att hen ska sluta läsa. Läraren påpekar 

att hen läser för eleverna hela tiden, dock så finns det elever som inte är eniga med 

läraren och hävdar att läraren endast läser några minuter. Till slut säger läraren att: 

”Det måste finnas tid till att skriva”. Eleverna plockar ihop sina saker och förbereder 

sig för en skrivuppgift i ett annat ämne. 

4.1.4 Lärare Väst (årskurs 6) 

Läraren har dragit fram en stol till en rund matta som finns på golvet och när 

eleverna kommer in från rasten, säger läraren att eleverna ska samlas runt mattan. 

Läraren säger sedan att hen tänker läsa i femton minuter för eleverna. 

Högläsningsboken heter Bröderna lejonhjärta och författaren heter Astrid Lindgren. 

Läraren börjar snabbt att högläsa ur boken och under läsningen sitter eleverna tysta i 

en cirkel. Det finns elever som tittar runt på olika föremål och det finns andra elever 

som fokuserar på vad vi lärarstudenter gör. När läraren läser något spännande ur 

boken, börjar två elever fnissa åt det läraren läser. Eleverna viskar och hinner att byta 

några ord med varandra, läraren fortsätter att läsa utan att reagera på detta. Läraren 

har oftast samma berättarröst när hen läser men uppkommer det något spännande i 

berättelsen så försöker läraren att läsa med inlevelse. Läraren har nu läst i cirka 

femton minuter och avslutar med att säga: ”Boken är nästan slut och vi fortsätter att 

läsa ut den imorgon”. Eleverna går sedan tillbaka till sina bänkplatser.  

4.2 Intervju 

4.2.1 Lärare Norr (årskurs 4) 

Högläsning är något som läraren försöker använda sig av varje dag och finns alltid 

inlagt i schemat, men däremot så kan det variera gällande tider. Högläsning behöver 

inte bara vara en skönlitterär berättelse utan det finns skönlitterära böcker och texter 

som handlar om värdegrunden. Läraren menar att skolan arbetar mycket med 

värderingsfrågor som de kan koppla till högläsning i elevernas undervisning.  

Läraren har upplevt att många barn inte får ta del av högläsning hemifrån och att 

dessa barn tycker att det är skönt att lyssna när läraren läser högt. Detta gäller även 

för de elever som inte tycker om att läsa. Läraren säger att hen använder sig av 

högläsning för att eleverna ska få möta nya och gamla böcker men även ge eleverna 
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ett bättre språk då det kan variera mellan elevernas språkutveckling. Hen menar att 

vissa elever förstår hela innebörden med en text medan andra inte uppnått den 

förståelsen. Därför är tyst läsning något som läraren känner sig kluven till, men 

förklarar vidare att det är många elever som älskar att läsa på egen hand och måste 

därför låta dessa elever få den möjligheten. Läraren brukar i en sådan kontext 

erbjuda eleverna att antingen rita eller ha tyst läsning så att de känner att det finns 

tid för egenläsning, för att varva ner.  

När läraren väljer böcker utgår hen från vad de har läst tidigare i klassen. Läraren 

förklarar att det även förekommer att hen väljer böcker som har filmatiserats som de 

sedan kan se efteråt och jämföra. Däremot är det viktigt för läraren att först läsa 

boken innan eleverna får titta på filmen, för att eleverna själva ska träna sin 

”fantasiförmåga”.  

Valet av högläsningsbok är något eleverna till viss del får vara med att påverka. Vad 

som menas med detta är att läraren låter eleverna komma överens om vilka genrer de 

ska läsa istället för en specifik bok. Boken som de läser nu är en rekommendation 

från eleverna. Många elever har påpekar för läraren att de vill läsa PAX-böcker men 

upplever att språket är för svårt för dem, därför högläser läraren just denna bok för 

eleverna. Läraren säger: ”Ibland kan dom få välja på vilken genre dom vill ha, som 

PAX-boken till exempel. Den skulle inte jag ha valt för jag har inte läst den heller. 

Men det finns en serie på tre delar”. Vi ställer läraren en följdfråga: ”Kommer du 

fortsätta att läsa den andra delen?” då svarar läraren: ”Jag tänkte det, första delen 

slutar som en cliffhanger”.  

Eleverna brukar få skriva en bokrecension tillsammans efter de läst ut 

”högläsningsboken” berättar läraren. De får även, utifrån vissa texter, föra dialoger 

med varandra där eleverna får gå in i olika karaktärer. Läraren nämner ett exempel 

på en aktivitet som de får göra är att intervjua varandra, då eleven som gått in i en 

roll ska försöka tänka hur karaktären skulle ha kunnat svara. 

Läraren berättar att hen har haft sin klass sedan eleverna gick i första klass och att de 

är ”sjövilda”. Läraren säger att hen testat många olika strategier för att få eleverna att 

lyssna under läsningen. Bilderböcker är en av strategierna läraren använde sig av 

som dessvärre inte hjälpte att få elevernas uppmärksamhet under högläsningen. 

Däremot så hade skolan en ”svenska som andraspråkslärare” som använde sig av 
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något som kallas ”Storböcker”. Läraren förklarar att det är jättestora böcker med 

mycket bilder i. När den ordinarie läraren använde sig av dessa storböcker kände 

läraren att hen lyckats fånga elevernas intresse för att lyssna på högläsningen. Hen 

berättar vidare att hen har ett eget stort intresse för högläsning och har gjort detta 

ända sen hen gick i skolan själv.  

Negativa konsekvenser är någonting som läraren inte kan se med att högläsa för 

eleverna. Däremot om hen enbart skulle använda sig av högläsning i sin undervisning 

tror läraren att det skulle kunna skapas negativa inställningar till läsningen från de 

elever som inte uppskattar att läsa. 

4.2.2 Lärare Öst (årskurs 4) 

Högläsning är något som läraren brukar ha på morgonen och försöker ägna 20 

minuter åt detta varje dag, men lägger till fler tillfällen om eleverna exempelvis 

behöver varva ner. Under högläsningen får eleverna använda sig av olika lässtrategier 

när de efteråt analyserar texten som de läst. Läraren berättar att hen brukar stanna 

upp under läsningen vid begrepp som kan vara svåra för eleverna att förstå eftersom 

eleverna vid tidigare tillfällen haft svårigheter med att tolka texten som helhet.  

Läraren förklarar att det är många barn som inte blir lästa för i hemmet och anser 

därför att det är viktigt att eleverna får möta högläsningen i skolan. Genom 

högläsning upplever läraren att eleverna blir stimulerade till sin självständiga läsning 

eftersom de får upptäcka nya genrer och texter. Läraren tillägger även att syftet inte 

är att eleverna ska förstå varje ord som läses, tyngdpunkten ligger i att de förstår 

textens sammanhang. Läraren säger: ”Ibland när jag märker att någonting är svårt 

som det idag ”faller i fel händer” så tar man upp det på en gång. För många elever 

låtsas ibland att de förstår det och då förstår jag att det kanske inte är så, därför 

brukar jag ta upp det”. 

Det är läraren som väljer vilken bok som ska läsas högt och gör valet utifrån sina egna 

erfarenheter samt rekommendationer från kollegor och sociala medier. När läraren 

väljer högläsningsbok utgår hen ifrån att boken ska vara något som eleverna i vanliga 

fall inte hade läst, som vid detta tillfälle hade hen en bok om andra världskriget. Hen 

vill även att eleverna ska få större kunskaper kring författarna och fäster därför 

information på tavlan när en ny bok introduceras. Genom högläsning får eleverna 
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uppleva nya begrepp och använda sin fantasi och diskutera texter tillsammans utifrån 

olika lässtrategier, säger läraren. Eleverna får även en inblick i att språket kan skilja 

sig mellan olika böcker och hur de är uppbyggda beroende på genrer.  

Läraren följer inte upp högläsningsboken mer än att hålla en diskussion tillsammans 

med eleverna i klassen. Däremot är detta något som läraren vill bli bättre på och 

förklarar att det ibland känns som en press att gå vidare till nästa bok istället för att 

bearbeta vad som läst och använda sig av den information eleverna fått utifrån den 

nuvarande boken. ”Vi har kunnat diskutera böcker lite så där men det har inte vart 

bra. Där skulle jag kunna göra på ett annat sätt. Har ni några tips så får ni gärna 

berätta!”. 

Läsning är något som läraren uppskattar väldigt mycket och berättar att det är extra 

roligt när det är böcker som hen är bekant med sedan tidigare, då det är lättare att gå 

in i de olika karaktärerna från boken och ”fula” sig. Läraren beskriver även eleverna 

som läsintresserade då hen berättar att de året innan deltagit i en lästävling och där 

de vann första pris.  

4.2.3 Lärare Söder (årskurs 5) 

Skönlitterär högläsning är något som läraren använder sig av dagligen i sin 

undervisning och det är schemalagt i 20 till 30 minuter efter lunchrasten. Läraren 

förklarar att högläsningen är något som eleverna uppskattar väldigt mycket och vill 

alltid höra mer av. Under högläsningen försöker läraren att gå in i olika roller, detta 

har resulterat i att eleverna inte låter vikarier läsa ur högläsningsboken då det inte 

blir samma upplevelse som när läraren läser. 

Läraren förklarar att hen har en slags ”buffert” med böcker som är kategoriserad efter 

årskurserna, men läser även nya böcker för att själv få en variation i sin egen läsning. 

Läraren är noggrann då hen väljer ut böcker till högläsningen för att eleverna ska få 

möta olika genrer. Hen försöker även välja böcker som utmanar eleverna och låter 

dem upptäcka olika delar av världen och kulturella skillnader. Eleverna får ibland 

vara med att rösta om vilken bok som läraren ska läsa, det händer ofta när nya böcker 

har kommit till skolan. Däremot så är det böcker som läraren valt ut, hen förklarar att 

detta görs på grund av att det kan förekomma delar som är intima eller otäcka i 

böckerna som hen inte känner sig bekväm i att läsa. Istället får de elever som 
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intresserar sig för dessa böcker läsa dem på egen hand. ”Jag försöker även välja 

böcker som inte alla klarar av att läsa, jag kanske har tre som klarar av dom själv, 

men alla klarar av att lyssna”. 

Läraren förklarar att högläsning ger: ”Hur mycket som helst”, dels den gemensamma 

och individuella läsupplevelsen men även mötet med hur en text är uppbyggd, som 

hjälper eleven att utrycka sig i sitt egna skrivande. Eleverna får kunskaper kring hur 

andra barn har det i världen, händelser från förr och nu. Högläsning är inte bara för 

avkoppling eller upplevelse, det ger faktakunskaper och beskriver känslor. För de 

elever som tycker att läsningen är svår sitter ofta med böcker som är lämpade för 

yngre åldrar. Därför ger högläsningen en möjlighet för dessa elever att få uppleva 

böcker som är anpassade för deras ålder. 

Läsning är något som läraren uppskattar väldigt mycket och är även något som hens 

elever verkar tycka om. Anledningen till detta är att läraren arbetat mycket med 

denna grupp för att skapa en lugn atmosfär så att högläsningen blir lyssnad till eller 

att det är ett lugn under egenläsningen. Läraren avslutar med att berätta att hen inte 

följer upp böcker utan fokuserar på att eleverna ska få möta på olika skönlitterära 

böcker.  

4.2.4 Lärare Väst (årskurs 6) 

Läraren berättar att skönlitterär högläsning är något som hen alltid har gjort och gör 

det några gånger i veckan för upplevelsens och språkets skull. Under en period, 

berättar läraren, att hen inte lade lika mycket tid till högläsningen och lät istället 

eleverna läsa på egen hand, när hen sedan tog upp högläsningen igen kunde hen 

märka en positiv skillnad då eleverna kunde bearbeta det som de hade läst 

tillsammans. 

Läraren förklarar att det finns alldeles för lite tid till högläsning, men försöker ägna 

10 till 20 minuter till aktiviteten när hen känner att det ges tillfälle. Eleverna hade 

ingen utsatt tid på sitt schema till högläsningen, läraren försöker dock undvika att ha 

det på morgonen då hens tidigare erfarenheter hade visat att eleverna var mest 

effektiva gällande praktiskt arbete då. Istället brukar lässtunderna ske på 

eftermiddagen som en slags avslutning på dagen.  
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Lässtunden ska vara ett tillfälle då eleverna är tysta och lyssnar, säger läraren. För de 

elever som har svårigheter med att sitta still finns möjligheten att rita under 

högläsningen, men då är läraren tydlig med att pennor och papper ska finnas på 

deras platser innan läsningen påbörjats. Detta är för att läraren inte vill tappa fokus i 

läsningen vilket leder till att läsningen inte bli bra. Detta ger även eleverna en 

möjlighet att träna på att lyssna och sitta still. Läraren är även medveten om att alla 

elever inte uppskattar alla böcker, i vissa fall får de gå med på det, andra gånger 

rådfrågar läraren om de ska läsa ut boken eller inte.  

Elever som inte blir lästa för i hemmet, inte har läsvanan eller har svårigheter med 

läsningen får även en chans att uppleva skönlitteraturen genom högläsningen i 

skolan. Därför anser läraren att det är viktigt att fortsätta med högläsningen även för 

de äldre eleverna då det handlar om så många olika komponenter för att utveckla 

sina lässtrategier. Läraren tillägger att: ”Oavsett om det är en årskurs fyra eller sexa 

så läser jag lika mycket för eleverna”. 

Det viktigaste syftet med att högläsa skönlitterära texter var enligt läraren, att skapa 

gemensamma upplevelser tillsammans och skapa erfarenheter kring andra 

människors tankar och känslor. Läraren berättar vidare att när hen väljer 

högläsningsböcker vill hen att de ska ha ett bra språk eftersom eleverna även ska få 

träna upp sin språkliga kompetens. Högläsningen ger möjligheter att vidga språket, 

men eleverna behöver inte förstå alla ord, säger läraren. Hen anser att det är bättre 

att läsa på i boken, istället för att stanna upp och diskutera kring olika begrepp som 

eleverna möjligen inte kan. Vad hen menar är att: när eleverna får höra begreppet i 

ett sammanhang kan de lättare förstå helheten. Ett annat syfte med högläsningen var 

att eleverna skulle få möta olika slags genrer som det i vanliga fall inte skulle ha läst 

själva. ”Jag läser liksom inte såhär Bert eller Harry Potter böckerna, för det läser dom 

ändå”. 

Läraren berättar att hen har en uppsättning med böcker som hen försöker läsa för 

alla elevgrupper, men tycker även att det är kul att få läsa någonting nytt. Då utgår 

läraren från andras rekommendationer eller en bekant författare.  

Högläsning ger eleverna en inblick i andra individers situationer, svåra ämnen eller 

hur det såg ut förr i världen och i nuet, på olika platser, säger läraren. Högläsningen 

är ett sätt att sätta ord på situationer som eleverna själva kan relatera till, vilket hen 
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har upplevt under läsningen, exempelvis föräldrar som skiljer sig eller andra 

familjesituationer som avviker från normen. Genom detta behöver inte eleverna 

känna sig utpekade som de hade gjort om de hade använt sig av exempelvis 

samtalsövningar, säger läraren.  

Efter högläsningen brukar läraren ha diskussions- samt skrivövningar kopplat till 

boken, exempelvis låta eleverna få göra ett eget slut på boken eller låta 

huvudkaraktären vara med i en annan berättelse.  

Många mår bra av högläsning, säger läraren och fortsätter: ”Skulle man hoppas på en 

sak som alla lärare gör så är det faktiskt högläsning, att man inte skippar det, läs högt 

för barnen, så de känner att de fattar sammanhanget”. 

5 Analys och tolkning 

I detta kapitel analyserar och tolkar vi våra resultat utifrån avsnitt 4.1 och 4.2. 

Kategorierna är: samspel, konsekvenser, arbetssätt och miljö. Vi tolkar även vår 

empiri som är relaterad till det valda teoretiska perspektivet och tidigare forskning. 

5.1 Samspel 

Utifrån Lärare Norrs (årskurs 4) observation kan vi uppmärksamma att hen ofta 

väljer att föra diskussioner med sina elever. Läraren börjar med att låta eleverna få 

återberätta vad som tidigare har hänt i berättelsen och under många moment i 

läsningen stannar läraren upp för att diskutera aspekter som exempelvis karaktärer 

och handling. Många gånger får eleverna avbryta läraren under hens högläsning för 

att uttrycka oklarheter i helklass. Vi kan också observera att lärare Norr var den enda 

av våra fyra informanter som arbetar med digitala verktyg under sin högläsning, 

detta genom att visa bilder ur boken för eleverna.  

Lärare Öst (årskurs 4) väljer även att föra dialoger gemensamt med eleverna. Detta 

gör hen genom att låta eleverna återberätta vad de tidigare läst. Läraren arbetar med 

redskap som hen kallar för ”läsloggar”, läraren är den enda som arbetar med denna 

strategi. Läsloggarna finns till för att eleverna skulle upptäcka svåra ord eller 

oklarheter och sedan skulle de lyfta det inför lärare och elever. Dock så var det ingen 

elev som sa något under observationen. När läraren högläser och det uppkommer 
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svenska ordspråk i texten väljer hen att lyfta detta i helklass och föra en diskussion 

kring ordspråket. Det vi kunde se var att det första lärare Öst gjorde var att ge 

eleverna möjligheten att beskriva ordspråket. Sedan gav läraren sitt samtycke och 

förtydligade utifall hen behövde det.  

Det samspel vi kunde se från Lärare Söders (årskurs 5) lektion var att eleverna fick 

återberätta boken. När läraren stöter på avancerade ord i läsningen så lyfter hen detta 

genom att rita på Whiteboard-tavlan för att konkretisera för eleverna. Vi tolkar det 

som att det är läraren som bestämmer när det passar att införa diskussioner. Istället 

för att ge möjligheterna till eleverna att svara på eventuella ”svåra ord” så tar läraren 

initiativet till att redogöra för orden. 

Lärare Väst (årskurs 6) var den enda som vi inte kunde observera ett elev-lärare 

samspel eftersom hen sträckläser boken utan att föra diskussioner med eleverna.  

5.2 Konsekvenser  

Eftersom lärare Norr (årskurs 4) upplever att många elever i hens klass kommer från 

en hemmiljö där läsning inte förekommer lika ofta, så tycker läraren att det är viktigt 

att högläsa för eleverna i skolan. Det är viktigt dels för att kunna möta nya och gamla 

böcker, dels för att ge eleverna ett bättre språk. Läraren berättar för oss att hen inte 

kan se några negativa konsekvenser med att högläsa för eleverna. Dock tror lärare 

Öst att om hen enbart skulle använda sig av högläsning i sin undervisning så tror 

läraren att det skulle kunna uppkomma negativa inställningar till läsningen från de 

elever som inte uppskattar att läsa. Därför tror vi att det är viktigt för läraren att hen 

varierar sina arbetssätt. 

Lärare Öst (årskurs 4) delar liknande syn som lärare Norr gällande läsning i hemmet. 

Hen tycker att högläsning stimulerar elever till att fortsätta läsa själva eftersom när 

läraren högläser så introduceras eleverna för nya genrer och texter, vilket väcker 

läslusten. Vi kan tolka att läraren arbetar mycket med att upptäcka textens struktur 

och sammanhang istället för att tyda varje ord. 

Att arbeta med textens uppbyggnad är något lärare Söder (årskurs 5) ofta gör. 

Läraren menar att många elever får kunskaper om hur andra människor lever. Både 

kunskaper om hur det var att leva förr i tiden samt hur det är att leva idag från olika 
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delar i världen. Hen tycker att högläsning ger eleverna en upplevelse och ett sätt att 

varva ner men påpekar även att läsning ger eleverna faktakunskaper samt ökad 

förmåga att kunna relatera till olika känslor.  

Lärare Söder (årskurs 6) anser att högläsning av skönlitterära berättelser skapar en 

gemenskap och ger en inblick i andra levnadsförhållanden. Texter hjälper eleverna 

att utveckla sina språkkunskaper. Hen menar även att eleverna kan relatera till 

vardagliga situationer som beskrivs i böcker. Exempel på detta är när två föräldrar 

går igenom en skilsmässa. Enligt lärare Söder är samtalsövningar kring ”svåra 

familjesituationer” något som hen undviker och arbetar istället med att läsa 

skönlitterära texter. Hen menar att eleverna inte ska behöva känna sig avvikande från 

gruppen/normen genom att behöva delta i offentliga samtalsövningar som eleverna 

eventuellt kan uppleva som obehagliga.  

5.3 Arbetssätt och miljö 

Med hänsyn till lärare Norrs observation kan vi uppmärksamma vissa elevers fokus 

inte låg på högläsningen, detta eftersom några elever förde oljud som störde andra 

klasskamrater samt läsningen. Återigen påpekar vi att detta var den enda läraren som 

tog stöd av ett digitalt verktyg, smartboarden. Många elever ritar samtidigt som 

läraren högläser. Vi upplever att läraren försöker variera sin röst i läsningen genom 

att ändra karaktärsröst samt söka ögonkontakt med eleverna. Lärare Norr 

schemalägger högläsning varje dag men har ingen specifik tidpunkt. Vi kan dra 

slutsatsen att lärare Norr arbetar mycket mer med högläsning än tyst läsning 

eftersom hen upplever att högläsning är ett mer effektivt arbetssätt. Dock så påpekar 

läraren att alla är olika och måste bli stimulerade på sitt sätt, genom att även läsa på 

egen hand. När lärare Norr väljer böcker så är det oftast hen som bestämmer vilken 

bok som ska högläsas men inkluderar eleverna vid val av genrer. Enligt läraren så 

upplever eleverna att det finns böcker med svåra ord som de uppskattar att läraren 

läser. Något som vi anser som positivt är att läraren läser böcker som även är 

filmatiserade så att eleverna kan se skillnader och likheter. Läraren nämner fler olika 

uppföljningssätt som hen gör med eleverna. Ett exempel är att eleverna får skriva en 

bokrecension i grupp och de får även gå in i olika roller genom att föra dialoger med 

varandra utifrån specifika texter.  
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Läsloggar är något som lärare Öst arbetar med, i läsloggen får eleverna möjlighet att 

anteckna svåra ord eller rita i under läsningens gång. Läraren läser för eleverna varje 

dag och försöker att läsa för dem i 20 minuter, läsning sker tidigt på förmiddagen. 

Däremot kan det variera eftersom ibland får hen lägga till högläsningsstunder om 

läraren upplever att eleverna är uppe i varv. Läraren låter inte eleverna få välja 

högläsningsbok, detta är något som hen gör och utgår från egna erfarenheter eller 

rekommendationer från andra. Det är viktigt för läraren att välja en bok som hen tror 

att eleverna inte i vanliga fall skulle ha läst och lägger även tyngd på att eleverna ska 

få kunskaper om författaren till högläsningsboken. Utifrån den enskilda intervjun 

med lärare Öst kan vi uppfatta att hen inte arbetar med uppföljning av 

högläsningsboken men däremot vill lärare Öst få mer kunskaper kring detta för att 

utveckla sina arbetssätt. 

Varje dag läser lärare Söder för sina elever. Hen schemalägger detta efter lunchrasten 

och läser i 20-30 minuter. Eftersom läraren använder sig av olika ”karaktärsröster” så 

har hen upplevt att eleverna inte uppskattar högläsningen på samma sätt när andra 

läser, för att det blir en annan upplevelse. Därför undviker läraren att låta andra läsa 

för hens elever. Det kan ske att eleverna får vara med att rösta om vilken bok läraren 

ska högläsa men läraren ger då eleverna val av olika böcker som hen valt ut. Läraren 

menar att hen vill vara medveten om innehållet i böckerna, dels för att känna sig 

bekväm under läsningen, dels för att undvika kränkande situationer eller handlingar 

som beskrivs i texten. Utifrån intervjun upplevde vi att läraren väljer att läsa flera 

böcker istället för att lägga extra tid för att arbeta med uppföljningen av en bok. 

Enligt lärare Väst så brukar hen ägna minst 10 minuter till högläsning, läraren 

högläser när hen känner att det är lämpligt. Läraren brukar dock undvika att läsa på 

morgonen just för att hen upplever att eleverna arbetar mer effektivt med praktiskt 

arbete på morgonen. Därför brukar läraren oftast högläsa för eleverna på 

eftermiddagen. Gällande val av böcker så väljer lärare Söder böcker som hen själv har 

läst eller blivit rekommenderad. Läraren är tydlig med att berätta att hen inte skulle 

välja en skönlitterär bok som Harry Potter just för att det är något barn läser ändå 

och för läraren är det viktigt att läsa böcker som eleverna själva inte hade valt att läsa. 

Lärare Söder var den enda läraren av våra informanter som samlade eleverna runt en 

matta när hen högläste och utifrån hens observation och intervju kunde vi tyda att 
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läraren uppskattar när det förekommer tystnad när hen läser för sina elever. Utifrån 

lärare Söders observation så märkte vi att hen använder samma ”berättarröst” när 

läraren läser. När det uppkom dialoger eller något spännande skedde försökte hen 

ändra sin berättarröst. Läraren säger i vår intervju att hen inte vill att eleverna ska 

tappa fokus i läsningen när exempelvis oljud inträffar. Läraren berättar vidare att 

eleverna brukar få möjlighet att exempelvis rita under högläsning men detta var inget 

vi såg under observationen. Uppföljningar som lärare Söder gör med sina elever är att 

ha diskussion- eller skrivövningar som eleverna ska relatera till boken. Annars brukar 

hen låta eleverna vara kreativa genom att de får hitta på egna slut på berättelsen. 

I tabell 2 redovisar vi en översikt över vår analys och tolkning av informanternas 
data.   
 
Tabell 2. Översikt över informanternas data 

 Lärare Norr Lärare Öst Lärare Söder Lärare Väst 

Samspel Diskussioner med 
eleverna under 
läsningen. Eleverna 
får avbryta. 
Använder digitala 

verktyg. 

Diskussioner 
med eleverna 
under 
läsningen. 
Arbetar med 
läsloggar. 

Diskussioner med 
eleverna under 
läsningen. 
Använder sig av 
Whiteboard-
tavlan för att 
konkretisera.  

Inga diskussioner 
med eleverna 
under läsningen. 

Konsekvenser Positivt med 
högläsning: ger 
eleverna ett bättre 
språk. Negativt 
med högläsning: 
att endast högläsa 
i elevernas 
undervisning kan 
leda till en negativ 
inställning till 
läsning. 

Positivt med 
högläsning: 
introducerar 
eleverna nya 
genrer och 
texter, väcker 
läslust. 

 

Positivt med 
högläsning: 
elever får 
kunskaper om 
hur andra 
människor lever. 
Ger dem en 
upplevelse och ett 
sätt att varva ner.  

Positivt med 
högläsning: skapar 
en gemenskap och 
eleverna får en 
inblick i andra 
levnadsförhållande. 
Det hjälper dem att 
utveckla deras 
språkkunskaper 
där eleverna kan 
relatera till 
vardagliga 
situationer som 
beskrivs i böcker. 

Arbetssätt 
och miljö 

Använder digitala 
verktyg, eleverna 
får rita under 
läsningen. 
Kopplar böcker 
med filmer får 
även skriva 
bokrecensioner 

Använder 
läsloggar, 
eleverna får rita 
under 
läsningen. 
Läraren väljer 
högläsningsbok. 
Hen gör ingen 

Eleverna får äta 
frukt och rita 
under läsningen. 
Det är bara 
läraren som läser 
från 
högläsningsboken 
och hen läser fler 

Läraren samlar 
eleverna på mattan 
i en cirkel. 
Läraren 
sträckläser. 
Lugn miljö. 
Eleverna får arbeta 
med diskussions- 
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där de får gå in i 
karaktärerna från 
böckerna. Läraren 
väljer oftast 
högläsningsboken. 
Livlig arbetsmiljö. 

uppföljning av 
boken. 

böcker istället för 
att göra 
uppföljningar. 

samt skrivövningar 
som uppföljning av 
högläsningsboken. 

6 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi de valda metoderna och om de var lämpade för vår studie. 

Vi kommer även att diskutera våra resultat och avslutningsvis redogöra studiens 

slutsats. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vi valde två relevanta metoder för vår studie. Genom observationer kunde 

vi ta reda på hur de fyra olika lärarna arbetar med högläsning i sin undervisning och 

intervjuerna gav oss inblick i hur läraren förhåller sig till ämnet högläsning, vilket 

även besvarar våra forskningsfrågor. Vi anser att vi gjorde rätt val gällande att 

inkludera två metoder i vår studie. Vår tanke var från början att endast använda oss 

av en metod nämligen intervjuer men vi bedömde att vi ville lägga till en 

”hjälpmetod” (Dalen, 2015:14) för att komplettera vårt forskningsmaterial. Det som 

vi upplevde som svårt för oss var att få tag på informanter till vår studie vilket 

resulterade att några observationer och intervjuer skedde senare än planerat. Detta 

påverkade oss både negativt och positivt eftersom resultaten försköts i tid.  

Två av intervjuerna skedde efter observationen. Detta tyckte vi påverkade intervjun 

positivt eftersom vi fick möjlighet att ställa frågor kring iakttagelser från våra 

observationer och det gav oss en djupare förståelse av det vi sett. Detta är något vi tar 

med oss till nästkommande studie. Gällande intervjufrågorna (se bilaga 2.) så höll vi 

oss till studiens syfte och forskningsfrågor när vi formulerade dem, vilket resulterade 

i att många frågor liknade varandra. Detta ser vi som en fördel för att informanterna 

gav likvärdiga och fylligare svar under samtalets gång. 

Många informanter var tydliga och noggranna med att lyfta den positiva inverkan 

med högläsning, däremot får detta oss att fundera och reflektera över hur man kan 

säkerställa att det är lärarens högläsning som ger en ”positiv inverkan i elevernas 
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utveckling”. Detta med tanke på att uppföljningar inte var vanligt förekommande i 

deras undervisning. Det är nog svårt att se om just högläsningen ger en konkret 

verklighetsbild av goda framsteg och resultat men i uppföljningar skulle man som 

lärare kunna se om eleverna förstår budskapet och innehållet i en bok genom 

exempelvis boksamtal, så att högläsning används som en modell för reflektion och 

tolkning. Därför hade det varit intressant för oss om vi hade observerat fler lektioner 

vid olika tillfällen där läraren högläser. Detta hade även konkretiserat vår syn på om 

lärarna verkligen samspelar och diskuterar med eleverna när de högläser eller om det 

endast uppstod för att vi lärarstudenter var där och observerade. Eventuellt ledde 

detta till att lärarna fick anpassa högläsningsstunden för oss studenter. 

Något som skulle ha uppskattats var om vi hade fått möjligheten att observera och 

intervjua fler informanter (gärna lärare som arbetar i samma årskurs) eftersom detta 

skulle stärka studiens tillförlitlighet. Vad vi menar med detta är att studiens underlag 

inte kan ge en generell inblick i kring hur verksamma lärare förhåller sig till 

högläsning, vilket vi tror att en ökad mängd av informanter skulle kunna ge, inom ett 

begränsat område. Däremot stämmer delar av vårt resultat överens med vad som 

sagts i tidigare forskning och därför anser vi att studien har en tillräcklig hög 

tillförlitlighet vilket vi anser stärker vår studie (Bryman, 2011:354ff). 

6.2 Resultatdiskussion 

De flesta lärarna ansåg att högläsning gav eleverna en ökad språkutveckling när de 

samtalar kring begrepp tillsammans. Detta är något som även beskrivs i tidigare 

forskning: att samtal kring nya begrepp ökar elevens förståelse kring texter, vilket 

leder till ett ökat ordförråd. Nästan all forskning vi refererar i kap. 2 hävdar att 

högläsning har en positiv inverkan. Detta är även något som alla våra informanter är 

eniga om. Högläsning gynnar alltså inte barnen endast genom en ökad 

språkutveckling som grammatik, fonologisk medvetenhet, ordförråd utan även andra 

faktorer som exempelvis kreativitet, analysförmåga och gemenskapen. Som Körling 

(2012) uttryckte ”med högläsning kommer allt det där andra som vi inte tänker på” 

(s. 18).  

I kap. 2 redogör vi att få forskare är överens om att högläsning kan påverka eleverna 

negativt. Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser att bokvalet har en betydande roll 
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för att fånga elevernas uppmärksamhet. Upplever eleverna boken som ointressant så 

kan detta resultera i att dessa elever utför störande handlingar gentemot andra 

elever, som sedan påverkar deras koncentration negativt. Det är alltså lärarens ansvar 

att fatta olika beslut och göra val, vi tycker att läraren bör ha en generell kunskap om 

olika genrer för att kunna möta upp elevers olikheter gällande böcker. Ett bokval som 

läraren gör kommer påverka eleverna antingen negativt eller positivt, därför är det 

viktigt att läraren gör medvetna och väl genomtänkta val. Lundberg (2010) menar att 

för att variera läsmöjligheterna för eleverna så bör läraren ha goda kunskaper om 

skönlitteratur för barn. 

I det sociokulturella perspektivet beskrivs samspelet som den process som främjar 

elevers kunskapsutveckling (Dysthe, 2003:44; Edwards Santoro et al., 2008:397ff; 

Säljö, 2012: 194ff). Vi kunde utifrån våra observationer uppmärksamma att tre av 

våra informanter införde någon form av interaktion med sina elever. Det 

sociokulturella perspektivet slår fast att när barn ska lära sig något nytt är det viktigt 

att det finns en erfaren person som visar barnet hur något går till. I vår studie 

vägledde fler lärare sina elever genom att tillsammans tolka nya ord och begrepp med 

diskussioner (Gibbons & Sandell Ring, 2016:30; Säljö, 2012:210). 

Som tidigare nämnt var det endast en lärare som valde att diskutera bilderna i 

högläsningsboken. Detta kan vi relatera till det sociokulturella perspektivet som Säljö 

(2012:189) beskriver, nämligen ”de fysiska verktygen” som hjälper människor att 

förstå. I detta fall blir det fysiska verktyget: smartboarden som läraren använde sig av 

för att illustrera bilder för eleverna. Enligt Chambers (2011) så förmedlar varje bild 

ett budskap för läsaren och han menar att det är viktigt att läsaren får möjlighet att 

kunna tolka och analysera bildens budskap, genom att läraren exempelvis diskuterar 

och tittar på bilderna tillsammans. Att se och diskutera text och bilder kan även leda 

till att eleverna lär sig att resonera och se strukturer kring innehållet som Edwards 

Santoro et al. (2008:397ff) uppmanar högläsare att göra. Sociokulturella perspektivet 

hävdar att språket är ett verktyg där människor delar erfarenheter och kunskaper 

med varandra, det vill säga att det är genom språket som utveckling av tänkande och 

lärande sker (Säljö, 2000:34). I vår undersökning är detta något vi har 

uppmärksammat. När läraren högläser för sina elever finns det goda möjligheter att 

dela med sig av erfarenheter och kunskaper. Erfarenheterna kan eleverna koppla till 
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skönlitterära berättelser genom något de själva upplevt eller upplever och förmågan 

att utveckla kunskaper kan vara allt ifrån nya ord till historiska händelser från 

böcker. 

Något som däremot fångade vår uppmärksamhet var att fastän många lärare (utifrån 

våra egna erfarenheter och vår studie) idag arbetar med högläsning regelbundet i sin 

undervisning, så kunde vi inte finna ett enda begrepp angående högläsning när vi 

granskade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets digitala 

bok då vi använde oss av sökverktyget (ett verktyg som göra det lätt att orientera sig i 

en digital text). Vi tycker att det är intressant att lärarna väljer att prioritera och 

inkludera högläsning i sin dagliga undervisning trots att det inte är ”obligatoriskt” för 

lärarna att göra det eftersom kursplanen inte beskriver hur eleverna ska få möta 

exempelvis skönlitteratur. Detta är även något som Körling (2012:29) tidigare 

nämnde. Med andra ord så ingår det i lärarens kompetens att veta vikten av 

högläsning och vi upplever att den svenska läroplanen inte ger detaljerade 

anvisningar för hur lärare ska göra och vad som ska inkluderas för att främja en 

språkutveckling. Det är tolkningsfråga men det ställer samtidigt höga krav på den 

enskilda läraren. 

Majoriteten av lärarna säger i sina intervjuer att en anledning till varför de använder 

sig av högläsning i sin undervisning var att det finns elever som inte får uppleva 

skönlitterära texter i hemmet. Vi tycker att lärarna hade en positiv inställning till 

läsning, vilket de även nämnde i intervjuerna. Detta är något som vi anser är positivt 

eftersom när lärarna visar att de själva uppskattar högläsningsstunden kan detta 

beteende avspeglas på deras elever, vilket kan resultera i att eleverna får ett ökat 

läsintresse (Dominiković et al, 2006:19). För att fånga och bevara barnens 

uppmärksamhet så menar Lundberg (2010:33) att en erfaren högläsare måste 

använda ”rätt” tonläge och betoning. Utifrån våra observationer kan vi konstatera att 

samtliga lärare använde sig av förändrat tonläge och betoningar när lärarna läste och 

gick in i olika karaktärer. Dock så fanns det vissa lärare som förstärkte och uttryckte 

sig med mer inlevelse i de olika rollerna. Några faktorer som vi tror påverkar detta är: 

inställning till högläsning, läsvana och tidigare erfarenheter av boken. 

Våra förväntningar innan vi genomförde studien var att vi hoppades och trodde på att 

fler lärare skulle arbeta med uppföljningar gällande högläsningsboken. Stensson 
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(2006:123) skriver att elever oftast får samtala om böcker efter läraren har läst, detta 

är något som hon tycker borde ske efter och under läsningens gång. Detta 

resonemang är något vi instämmer i, för om eleverna ska förstå och komma ihåg 

bokens innehåll är det viktigt att skapa möjligheter för dem att diskutera. Det var två 

lärare som arbetade med att olika uppföljningsaktiviteter och det var bland annat 

aktiviteter där eleverna fick leva sig in i olika karaktärer eller så fick de skriva 

bokrecensioner men även delta i diskussions- och skrivövningar.  

Vår studie visade att lärarnas aktivitet pågick i cirka 10-15 minuter. Vi kan tycka att 

denna tidsram är för kort om läraren väljer att inkludera eleverna i ett 

diskussionssammanhang, som tre av fyra lärare gjorde. Metoden ”Stanna upp och 

tänka högt” är något Stensson (2006:122) använder sig av, vilket även lärarna i vår 

studie gjorde och försökte. Däremot så upplever vi att fokus låg i att diskutera 

exempelvis olika ord och begrepp istället för att läsa. Stensson påpekar att eleverna 

ska ges möjlighet till att samtala om texten i boken och därför tycker vi att det är 

viktigt att tiden räcker till för läsning och diskussioner. Dock vet vi inte om lärarna 

hade en tanke bakom valet av tid för aktiviteten.  

Dominković et al. (2006:141ff) påstår att mindre gruppstorlekar är förutsättning för 

eleverna att ingå i samtalsdiskussioner med varandra. De menar att i större grupper 

blir eleverna mer passiva eftersom de är många i klassrummet och ordet tilldelas inte 

lika ofta. Våra reflektioner kring detta är att en lärare bör tänka igenom 

gruppstorleken så att alla får möjligheten att samtala kring boken. Vi tror även att 

mindre grupper skapar en ”tryggare miljö” för de elever som inte vågar uttrycka sig i 

en större grupp. Tre klassrum hade utifrån vår studie en gruppstorlek på cirka 25 

elever medan en hade en klass på 9 elever. Den lärare som hade en klass på 9 elever 

var den som inte utformade diskussionsmoment med eleverna medan resterande 

lärare med större grupper arbetade på motsatta sättet. 

Något som vi upptäckte under studiens gång var att det fanns ytterst lite litteratur 

kring hur högläsningen påverkade äldre elever, då forskning till största delen har ett 

fokus på de yngre eleverna och deras språkutveckling. Detta anser vi vara ett problem 

eftersom högläsning är en process som kan introduceras i alla åldrar. Vad vi menar är 

att högläsning för de äldre eleverna kan användas som ett verktyg för att främja 

aspekter som språkutveckling men även för att se strukturer i olika texter och kunna 
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koppla egna erfarenheter med exempelvis karaktärer från skönlitterära böcker och 

texter. 

6.3 Slutsatser 

Lärare använder sig av högläsning i sin undervisning eftersom det bidrar till 

elevernas språkutveckling och skapar gemensamma erfarenheter. Högläsning är 

också ett verktyg som kan användas för avkoppling så eleverna får stöd att varva ner. 

Trots detta nämns inte högläsningen i läroplanen fastän lärare väljer att använda sig 

av detta regelbundet i sin undervisning. Uppföljning under och efter högläsningen är 

något som borde prioriteras, likväl som själva lässtunden eftersom eleverna då får en 

möjlighet att fördjupa sig i vad som lästs. Däremot ges de inte lika stort utrymme till 

båda delarna vilket tenderar i att läraren antingen fokuserar på att läsa eller diskutera 

begrepp. 

 

Forskning kring äldre elever och högläsning är även något som är begränsat och 

verkar ha glömts bort, fastän högläsning är betydelsefullt både för yngre och de äldre 

åldrarna. Dessa elever har även behov av vägledning eftersom de möter svårare texter 

ju högre upp i åldrarna de kommer. Vår slutsats är därför att högläsning borde vara 

ett verktyg som genomsyrar hela skolgången för att främja alla elever och att det är 

lärarens ansvar att planera in tillräckligt med tid för att kunna läsa och analysera det 

som lästs tillsammans med sina elever.   

6.4 Framtida forskning 

I vår kommande studie skulle vi vilja ta reda på hur äldre elever (årskurs 4-6) 

upplever högläsning i undervisningen. Då skulle metodvalen vara fler observationer i 

kombination med intervjuer. Det skulle vara intressant att se elevernas perspektiv 

och tankar om hur de förhåller sig till högläsning och på vilket sätt de upplever sig 

vara delaktiga. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Högläsning inom svenskämnet 

 

Hej!  

Vi heter Cathrine Lovén och Nicole Muñoz. Vi går termin 6 på lärarutbildningen vid 
Mälardalens högskola i Västerås. Under denna termin ska vi skriva vårt självständiga 
arbete inom svenskämnet. Där vi vill ta reda på lärarens förhållningssätt till och 
genomförande av högläsning i sin undervisning. Därför är vi intresserade av att 
utföra en observation samt en enskild intervju med respektive lärare. Observationen 
kommer innebära att vi lärarstudenter befinner oss i bakgrunden för att kunna följa 
lektionen. Intervjun kommer att beröra dina tankar och åsikter rörande högläsning 
och den beräknas ta 40-60 minuter. För oss är det viktigt att intervjun sker i ostörd 
miljö, på en tid och plats som du bestämmer. Vi kommer att spela in intervjun och 
denna ljudfil kommer sedan att transkriberas.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA, som 
verksamma lärare och andra lärarstudenter kommer få tillgång till. Intervjuerna 
kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att intervjuerna kommer att 
anonymiseras och behandlas enligt Sekretesslagen.  

Vi hoppas att du vill delta i vår undersökning. Om det uppkommer några frågor eller 
funderingar, vänligen att ta kontakt med oss eller vår handledare Birgitta Norberg 
Brorsson på birgitta.brorsson@mdh.se.  

Vänliga Hälsningar! 
 

Cathrine Lovén  

Högskolan i Västerås 

070-xxx xx xx 

cln15009@student.mdh.se  

Nicole Muñoz 

Högskolan i Västerås 

070-xxx xx xx 

nmz15001@student.mdh.se
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Hur länge har du varit lärare?  

Vad har du för utbildning? 

Hur arbetar du med högläsning i din undervisning?  

Hur mycket använder du dig av högläsning i din undervisning?  

Hur länge använder du dig av högläsning? 

Hur ofta använder du dig av högläsning?  

När på dagen brukar du använda dig av högläsning? 

Vad är ditt syfte och mål med högläsning? 

Vad anser du, att högläsning ger eleverna?  

Hur tänker du när du väljer böcker? 

Berätta om eventuella möjligheter med högläsning. 

Berätta om eventuella konsekvenser av högläsning. 

Hur följer du upp högläsning? 
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Bilaga 3. Observationsschema 

Hur introducerar läraren högläsningen? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vad läser läraren eller eleven? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Finns det samspel (diskussion eller samtal kring texten) mellan lärare och elev? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Finns det samspel (diskussion eller samtal kring texten) mellan elev och elev? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vad gör eleverna under högläsningen? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Hur avslutar läraren högläsningen? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 


