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Syftet med vår studie var att undersöka några lärares uppfattningar och erfarenheter av högläsning för ele-

verna, som pedagogiskt redskap. De frågeställningar vi utgick från var följande: 

 I vilka sammanhang används högläsning?  

 Vilka texter används för högläsning?  

 Bearbetas gemensamma textupplevelser utifrån högläsning i syfte att utveckla läsförståelse och i så-

dana fall hur? 

Vi har använt en kvalitativ metod, där vi genomfört både observationer och intervjuer. Kvalitativ metod 

valdes eftersom vi ville studera och intervjua varje lärare utifrån sin miljö. Vi valde att använda oss av både 

observation och intervju eftersom vi ville skapa oss en fördjupad förståelse av hur lärarna arbetar med hög-

läsning. Vi har i studien utgått från en sociokulturell teori som innebär att lärande sker i samspel med andra 

och att varje individs lärande är beroende av det sammanhang som han eller hon ingår i. 

Resultatet visar att samtliga deltagande lärare ser högläsningen som en stund för avkoppling, där eleverna får 

möjlighet att koppla av mellan de övriga skolaktiviteterna. Samtliga lärare menade att högläsningsstunden 

har ett pedagogiskt värde, där elevernas läsförståelse och läsintresse kan utvecklas. Samtidigt visar resultatet 

att de texter som läraren läst högt för eleverna sällan bearbetas och att tiden för högläsningen är knapp. 

Sökord: Högläsning, gemenskap, läsförståelse, literacy, val av text 
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1 Inledning 

Vårt moderna samhälle ställer höga krav på medborgarnas förmåga att kunna tolka, granska, analysera och 

förstå det stora informationsflöde som dagligen strömmar över oss. Det har utifrån den internationella 

studien PIRLS, år 2006, påvisats att antalet starka läsare med god läsförståelse har minskat med åren och 

att skolan arbetar för lite med strukturerad läsundervisning. Strukturerad läsundervisning innebär att lära-

ren aktivt förmedlar läsförståelsestrategier som eleverna behöver ha med sig för att klara sig i samhället 

(Liberg, 2010).  Vi tror att med hjälp av högläsning som pedagogiskt redskap, alltså när läraren läser högt 

för eleverna, kan läraren tydligt synliggöra och arbeta med dessa strategier tillsammans med eleverna. 

Dessa strategier kan eleverna sedan använda sig av på egen hand i sin fortsatta utveckling. Att lära och 

utvecklas tillsammans med andra anser vi likt Säljö (2000), utifrån ett sociokulturellt perspektiv, är en 

grundförutsättning för allt lärande och det är detta som är studiens teoretiska utgångspunkt. 

Fox (2003) menar att högläsning i undervisningssyfte bör göras till en vana. Vi menar att högläsningen kan 

vävas in i alla ämnen och i större omfattning än vad den kanske gör idag. Våra erfarenheter av högläsning, 

från både verksamhetsförlagd utbildning och egen skolgång, är att den används som en stund för avkopp-

ling där ingen speciell bearbetning förekommer. Tiden för högläsningen brukar inte vara längre än kanske 

en kvart om dagen, ofta i samband med fruktstund. Vi har även erfarenhet av att högläsningen inte har 

något pedagogiskt syfte och är helt fristående i förhållande till de övriga aktiviteterna på schemat. De tex-

ter som vi har uppmärksammat och själva hört i vår tidiga skolgång har ofta varit klassiker, exempelvis 

verk av Astrid Lindgren. Det är sällan som lärare använt sig av exempelvis faktatexter eller litteratur inom 

en bredare textrepertoar, vilket vi tycker är viktigt för att fånga alla elevers intresse.  

Vi båda har läst kursen ”svenska mot tidiga skolår”, där vi blev intresserade av hur lärare kan använda 

högläsningen som strukturerad aktivitet. Läraren kan då aktivt arbeta med att stärka elevernas läsförståelse 

genom att tillsammans med eleverna bearbeta den gemensamma läsupplevelsen. Detta är något som vi 

erfar att högläsningsstunden inte syftar mot. Därför har vi gjort valet att intervjua och observera några 

lärare för att se hur lärare arbetar med högläsning och hur de uppfattar och erfar detta ämne. Vi vill även 

undersöka ifall våra erfarenheter av att oftast de klassiska berättande texterna används, fortfarande lever 

kvar. I studien har vi valt att observera och intervjua lärare med olika ämnesspecialiseringar eftersom vi 

anser att högläsningen inte bör begränsas enbart till ämnet svenska. Detta eftersom vi tror att högläsning-

en har ett pedagogiskt värde i alla ämnen, då läraren enligt Dominikovic et. al (2006) kan arbeta med att 

lyfta fram, synliggöra och samtala om viktiga aspekter i innehållet och på så sätt kan elevernas förståelse 

utvecklas. 
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2 Bakgrund 

Studiens teoretiska bakgrund bygger på att försöka visa sammanhang mellan de delar som kan samspela 

under högläsning. Dessa delar presenteras i bakgrunden som fyra huvudrubriker. Under den första rubri-

ken, Högläsningen utifrån ett sociokulturellt perspektiv – studiens teoretiska ansats, presenteras det socio-

kulturella perspektivet och begreppet literacy. Textval för högläsning är bakgrundens andra rubrik där det 

redogörs varför det är viktigt att planera val av text inför högläsning. Den tredje rubriken, Högläsning – 

undervisning i läsförståelse, presenterar begreppet läsförståelse och hur lärare kan arbeta med högläsning 

som ett pedagogiskt redskap för att utveckla elevers läsförståelse. Under denna rubrik påvisas även en 

nedåtgående tendens gällande elevers läsförståelse. Den sista rubriken, Vad säger läroplanen?, presenterar 

de stöd som finns för att arbeta med högläsning som pedagogiskt redskap för att stärka läsförståelsen. 

2.1 Högläsning utifrån ett sociokulturellt perspektiv – studiens teoretiska 

ansats 

Det sociokulturella perspektivet betonar att människan lär och utvecklas i de sociala och kulturella 

kontexter han eller hon lever i. Säljö (2000) menar att människor behöver varandra för att få ny kunskap 

till utveckling och att kulturen bidrar med gemensamt tänkande. ”Vi är kulturvarelser och samspelar och 

tänker tillsammans med andra människor i vardagliga aktiviteter” (Säljö, 2000, s.17). 

 

Enligt Säljö (2000) har människan svårt att minnas information. Därför sätts individens tänkande in i ett 

sammanhang, för att han eller hon ska kunna minnas bättre. För att detta ska fungera och för att individen 

samtidigt ska lära sig och utvecklas i sitt sociokulturella sammanhang, tar han eller hon till sig olika redskap 

och verktyg i vardagen som finns i dennes omvärld. Böcker, media och det egna språket är exempel på de 

verktyg och redskap som används. Genom kommunikation kan människor ta del av varandras erfarenheter 

och verktyg för att utveckla kunskap. 

 

Högläsning, med texter som verktyg, är en gemensam upplevelse som kan ses som ett sociokulturellt 

fenomen, där den gemensamma textupplevelsen av en uppläst bok kan bidra till utvecklad förståelse för 

språkets olika dimensioner och den kultur som bokens innehåll speglar. Högläsning som gemensam 

aktivitet mellan människor kan bidra till att skapa trygghet och känslomässig kontakt (Dominkovic, 

Eriksson & Fellenius, 2006). Fox (2003) menar att mötet med en gemensam textupplevelse kan skapa en 

längtan hos barnet att på egen hand kunna läsa. I detta möte får barnet även möjlighet att uppleva känslan 

av att vara trollbunden av en bok. Enligt Dominikovic et. al (2006) kan högläsningen även bidra med att 

möjliggöra identifikation med olika typer av karaktärer som är en viktig del i barnets utforskande av sina 

egna tankar och känslor. 
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Literacy 

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv innebär literacy ett vidgat perspektiv på läs- och skrivlä-

rande. Literacy är det engelska begreppet för det svenska ordet litteracitet. Utifrån detta vidgade perspektiv 

framhålls att läsinlärning är mer än en mekanisk läsning, det vill säga avkodning bokstav för bokstav. Att 

läsa mellan raderna, dra egna slutsatser och använda sig av tidigare erfarenheter är förmågor som betonas 

inom literacy (Fast, 2008; Lindö, 2005). Barton (2007) och Heath (1982) menar att literacy är ett vidgat 

perspektiv, där sociala och kulturella kapital spelar roll för skriftspråksutvecklingen. Literacy börjar redan 

vid födseln, då barnet föds och socialiseras in i en skriftspråklig gemenskap (Dominkovic, et.al., 2006).   

Literacy events och literacy practices är begrepp som tillsammans har betydelse i perspektivet literacy. Literacy 

events är det engelska ordet för skrifthändelser och literacy practices är det engelska ordet för skriftprakti-

ker (Fast, 2008). Enligt Bagga-Gupta (2006), Barton (2007) och Heath (1982) innebär literacy events att 

människor möter olika typer av texter i olika situationer varje dag, beroende av sin egna sociala och kultu-

rella erfarenheter. Literacy practices uppstår när människan praktiserar skrifthändelsen med hjälp av sin 

läs- och skrivförmåga, där bland annat attityder, känslor och uppfattningar involveras. Literacy events och 

literacy practices hör ihop, eftersom den sociala och kulturella bakgrund som människan växt upp i påver-

kar vilka texter han eller hon kommer att möta och då vilka attityder och känslor människan skapar kring 

dessa. Som tidigare nämnts kan högläsning ses som en gemensam lärandesituation ur ett sociokulturellt 

perspektiv, där lärande kring olika typer av texter sker tillsammans. Enligt Dominikovic et.al (2006) bör 

läraren i lärandesituationen ta till vara på elevernas literacy events och literacy practices. Det handlar om 

att läraren försöker att bygga broar mellan elevernas literacyerfarenheter för att skapa en gemensam grund 

i mötet med nya texter. 

2.2 Textval för högläsning 

Barn som växer upp möter, påverkas av och deltar i olika textsammanhang. Sms, klotter, filmklipp på in-

ternet, datorspel och serietidningar är utifrån literacyperspektivet alla exempel på skrifthändelser inom en 

bred textrepertoar. Detta innefattar såväl skrivna texter som visuella och digitala (Bergöö, 2009). Inom den 

breda textrepertoaren finns populärkultur, som likt all kultur är ständigt föränderlig. De texter som barn 

ofta kommer i kontakt med på fritiden, är texter med ett populärkulturellt tema. Enligt Fast (2008) är po-

pulärkulturen en inspirationskälla för många elever i deras läsutveckling. Schmidt och Gustavsson (2011) 

menar att kunskapsutvecklingen utgår från personliga erfarenheter samt intressen och många gånger ut-

vecklas i samspel med den rådande populärkulturen.    

 

Att i skolan arbeta med högläsning som pedagogiskt redskap förutsätter att läraren väljer texter med om-

sorg.  Fox (2003) betonar vikten av att göra högläsningen i undervisningssyfte till en vana och att det där-

för är viktigt med planering av bokval för att högläsningsstunden ska bli så meningsfull och givande som 

möjligt för alla elever. Innehållet bör både stämma överens med det syfte som läraren avser att undervisa 

mot samt utgå från målgruppens intressen, språkförståelse och tidigare erfarenheter (Fast, 2001; Santoro, 
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Chard, Howard & Baker, 2008). Bokens längd, tydlig koppling mellan textens innehåll och det pågående 

arbetsområde är aspekter som både Lindö (2005) och Santoro et al. (2008) anser som viktiga vid val av 

text till ett gemensamt högläsningstillfälle. Lindö (2005) påpekar även vikten av medvetenhet kring inne-

hållets genusperspektiv. En varierad repertoar är viktig då den kan bidra till att eleverna efter en gemen-

sam läsupplevelse finner intresse i att läsa böcker på egen hand (Dominkovic, et.al. 2006; Fox 2003; Lindö, 

2005). Innehållet ska stimulera och bidra till kunskapsutveckling och ökad förståelse för elevernas omvärld 

och därför är kunskap om elevernas egna literacyerfarenheter utanför skolan viktigt att bemöta och utgå 

ifrån, som en grund i det fortsatta arbetet att tillsammans utforska nya texter så att deras textvärldar vidgas 

(Fast, 2008). 

Som tidigare nämnts har samhället blivit alltmer mångkulturellt (Eilard, 2010; Schmidt & Gustavsson, 

2011). För att kunna ta hänsyn till elevers tidigare erfarenheter, behöver lärare också utgå från litteratur 

med utgångspunkt i dessa elevers kulturella erfarenhetsvärld. Enligt Kåreland (2009) kan läraren genom 

litteraturen lyfta fram villkor för mångkulturalitet. Med hjälp av skönlitteraturen, berättande texter, kan 

förståelsen av mångkulturaliteten, som kan uppfattas som främmande av eleverna, underlättas. Litteratu-

ren kan användas som ett verktyg för att synliggöra skillnader och likheter mellan kulturer och på så sätt 

förebygga eventuella rasistiska tendenser. Kåreland menar att lika väl som att ha ett medvetet genusper-

spektiv vid val av bok, kan läraren lika gärna välja en bok om mångkulturalitet för att skildra kulturella lik-

heter och olikheter.  

2.3 Högläsning – undervisning i läsförståelse 

I dagens kunskapssamhälle möts människan ständigt av information och texter som ställer krav på för-

måga att kunna tolka och förstå (Bråten, 2007, Elbro, 2004). Utifrån ett literacyperspektiv samspelar tex-

ten och läsaren. Samspelet sker utifrån läsarens tidigare erfarenheter. Detta för att kunna tolka den text 

som läses och på så sätt möjliggöra utveckling av förståelsen. Det handlar om att skapa mening av innehål-

let utifrån det författaren förmedlar och utifrån läsarens egna erfarenheter (Bråten, 2008; Dominkovic, 

et.al., 2006; Fast, 2008; Westlund, 2009). ”Läsarens tankar vandrar fram och tillbaka mellan vad han redan 

vet och mötet med ny information” (Fast, 2008, s. 41). Alltså tolkas och upplevs inte samma text lika för 

olika läsare (Bråten, 2008). 

Läsförståelsen kan inte enbart begränsas till kunskap om ords betydelse och meningars uppbyggnad, även 

om det är två viktiga faktorer för en fungerande läsning. Det handlar även om förmågan att bland annat 

förstå underliggande betydelser, göra inferenser, göra återkopplingar till sin egen livsvärld samt återskapa 

inre mentala bilder (Elbro, 2004). Även Fridolfsson (2008) och Westlund (2009) påpekar att läsförståelsen 

är komplex, då det är många olika faktorer som måste samspela för att en förståelse för textens innehåll 

ska uppnås. Utbytet av textens innehåll är i sin tur beroende av läsarens förhandskunskap och medvetna 

tolkningar (Elbro, 2004). Exempelvis att läsaren, med sin kunskap och sina egna erfarenheter kan leva sig 

in i en text och sedan skapa sig en uppfattning om textens fortsättning. Fridolfsson (2008) menar även att 
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läsförståelsen aldrig blir automatiserad, då det krävs att läsaren hela tiden är mentalt aktiv. Med andra ord 

måste läsaren tolka orden och meningarna i dess sammanhang för att ett fullständigt utbyte ska ske. 

Läsförståelsestrategier 

”Läsförståelsestrategier kan definieras som mentala aktiviteter som läsaren väljer att sätta i verket för att 

tillägna sig, ordna och fördjupa information från text för att övervaka och styra sin egen textförstå-

else”(Bråten, 2008, s.69). Alltså tar läsaren till sig olika strategier, utifrån den sociala och kulturella världen, 

som han eller hon sedan aktivt använder sig av för att nå en djupare förståelse av sin läsning.  Bråten 

(2008) beskriver läsförståelsestrategierna utifrån fyra olika kategorier: minnesstrategier, struktureringsstra-

tegier, elaboreringsstrategier och övervakningsstrategier. De tre sistnämnda är de som han benämner som 

djupa strategier. Detta eftersom strategierna innebär att läsaren måste integrera texten med sin egen för-

kunskap så att ett utbyte mellan texten och läsaren sker, så att en djupare förståelse för innehållet kan 

skapas. Bråten menar även att det som främst är utmärkande för elever med god läsförståelse är att de har 

kunskap om dessa strategier samt att de aktivt kan  välja den strategi som passar bäst mot läsningens än-

damål.  

Liberg (2010) beskriver läsförståelse som att kunna skifta mellan olika sätt att läsa beroende av vilken typ 

av text som ska läsas. Det handlar med andra ord om att kunna skifta mellan att antingen läsa på ytan eller 

att göra en djupdykning i texten utifrån egna erfarenheter för granska textens innehåll och form. Det krävs 

även en medvetenhet hos läsaren om att kunna använda olika strategier i olika textsammanhang, för att 

läsaren ska kunna förstå det han eller hon läser. Att skapa förförståelse, se budskapet i texten, hitta me-

ningsbärande detaljer och att kunna se sambandet mellan orsak och verkan är exempel på förståelsestrate-

gier. Användandet av de olika strategierna och förmågan att kunna skifta mellan dessa i olika textsamman-

hang, är det som utgör villkor för läsförståelse. 

Att göra inferenser 

Som tidigare nämnts är förmågan att göra inferenser, att läsa mellan raderna, en viktig del för att uppnå 

god läsförståelse. Detta innebär att läsaren, i sina egna tolkningar, läser in information som inte står utskri-

vet i texten. ”Författaren utgår från att läsaren kan fylla i de medvetna tomrum som han lämnat i texten” 

(Westlund, 2009, s.101). Läsaren fyller de tomrum som finns i texten med hjälp av förförståelse och egna 

erfarenheter. Inferenser innebär även att läsaren kan se och förstå samband mellan olika delar i en text 

(Westlund, 2009). Att läsa mellan raderna är enligt Elbro (2004) den mest krävande formen av läsförstå-

else, eftersom den kräver både kunskap om textens genre samt en djupare kunskap om vår omvärld. 

Högläsning som pedagogiskt redskap 

Med högläsning utifrån ett pedagogiskt perspektiv menas att läraren på ett medvetet sätt lyfter fram viktiga 

aspekter ur innehållet i en bok för att utveckla läsförståelse hos eleverna (Dominkovic et. al., 2006). Enligt 

Elbro (2004) ställs det samma kognitiva krav på förmågan att förstå talat som skrivet språk. Under högläs-

ningen hjälper läraren eleverna med den energikrävande process som avkodning innebär, så de kan lägga 
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sin energi och fokuseringen på att förstå textens innehåll. Högläsningen bidrar även med att möjliggöra 

intresse för läsningen och att förmåga till fantasi utvecklas. Detta sker långt innan barnet har börjat läsa på 

egen hand (Fox, 2003). 

Genom att samtala kring den gemensamma läsupplevelsen kan läraren förmedla läsförståelsestrategier och 

lyfta fram de delar i innehållet som han eller hon vill att eleverna ska reflektera eller diskutera kring. Det 

kan exempelvis handla om att förklara nya ord och begrepp samt analysera bokens upplägg och struktur. 

På så sätt utvecklas elevernas ordförråd och läraren kan göra eleverna medvetna om att olika typer av tex-

ter följer ett visst mönster (Bråten, 2008; Santoro et al., 2008). Läraren kan lyfta fram eventuell problema-

tik som uppstår i innehållet och utifrån detta låta eleverna använda sin egen inlevelseförmåga för att ex-

empelvis göra ställningstaganden, vilket enligt Bråten (2008) är ett exempel på en djupare läsförståelsestra-

tegi. Läraren kan synliggöra och samtala om eventuella underliggande betydelser, där eleverna kan övas att 

göra inferenser, för att nya dimensioner av innehållet ska skapas hos eleverna så att förståelsen utvecklas 

(Dominikovic et. al., 2008; Westlund, 2009). 

Högläsningen som pedagogiskt redskap kan inte begränsas till enbart bearbetning av skönlitteratur. Det 

kan också användas som pedagogiskt redskap för att öka elevernas förståelse för innehållet i faktatexter. 

Att läsa faktatexter med god förståelse anses som kognitivt mer krävande än att läsa skönlitterära böcker 

och därför är undervisning mot förståelse av dessa typer av texter viktigt (Cummins & Stallmeyer-Gerard, 

2011). Genom att tillsammans diskutera förförståelsen av ett ämne kan en ny gemensam och utökad för-

förståelse hos eleverna skapas. Detta spelar, som tidigare nämnts, en viktig roll när eleverna tar sig an det 

okända (Bråten 2008; Elbro, 2004). När en gemensam förförståelse för ämnet har arbetats fram, kan lära-

ren hjälpa eleverna med strategin att ställa frågor kring vad eleverna vill veta mer om det valda ämnet. När 

läraren sedan fortsätter att läsa vet eleverna, utifrån de ställda frågorna, vilka delar av innehållet i texten 

som de ska rikta sin koncentration på (Santoro et al., 2008). Under läsningens gång stöttar läraren eleverna 

genom att förklara svåra ord och begrepp, något som framförallt är utmärkande för en faktatext (Cum-

mins & Stallmeyer-Gerard, 2011). Cummins och Stallmeyer-Gerard (2011) betonar även vikten av god 

förståelse av faktatexter som en viktig faktor för skolframgång. 

Det som beskrivs som problematiskt med högläsning ur pedagogiskt perspektiv är lärarens förmåga att 

fånga alla elevers intresse och koncentration under läsningen. De elever som kräver ständig ventilering av 

tankar och frågor under läsningens gång riskerar att tappa intresse och koncentration. Detta eftersom lära-

ren måste anpassa läsupplevelsen för hela klassen och inte alltid kan uppmärksamma enskilda elevers be-

hov av ständig ventilering (Dominikovic et.al. 2006). Dominikovic et. al. (2006) menar därför att medve-

tenhet om olika strategier för olika elevers agerande och behov bör tas med i beräkning för att högläs-

ningsstunden ska bli givande för alla. 
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Nedåtgående tendens 

PIRLS, Progress in Reading Literacy Study, är en internationell studie som genomförs var femte år. Detta i 

syfte att undersöka elevers läsförmåga. Senaste studien utfördes 2006, där syftet var att undersöka läsför-

mågan i årskurs 4.  Sverige är ett land av 43 som deltog i studien detta år (Skolverket, 2007). Utifrån 

PIRLS har Liberg (2010) framställt en fördjupningsstudie i syfte att visa hur läsförmågan hos elever i års-

kurs 4 ser ut och vilka betydelser texter och textuppgifter har för elevernas läsförståelse. Fördjupningsstu-

dien utgår från resultaten som PIRLS fick fram gällande den svenska skolan. 

I studien framkommer bland annat att starka läsare har minskat sedan år 2001. Detta visar sig i de tester 

där eleverna fick göra avancerade slutsatser, göra värderingar, jämföra och göra inferenser. Det tydliggjor-

des även i studien att elevernas kulturella och sociala erfarenheter påverkar individens utveckling. Utifrån 

enkätundervisningen, som lärare deltog i, dras slutsatsen att knappt en femtedel av undervisningen går till 

så kallad strukturerad läsundervisning, vilket innebär att låta eleven förklara det han eller hon läst för att 

visa sin förståelse, dra slutsatser och göra jämförelser av det lästa, finna budskapet i texten samt att analy-

sera textens struktur är några exempel på strategier och färdigheter inom den strukturerade läsundervis-

ningen. Studien visar att dessa strategier var ett mindre förekommande sätt att arbeta utifrån. Ytterligare 

resultat som framkom i studien var att den svenska skolan inte i tillräcklig utsträckning arbetar med att 

utveckla avancerade läsförmågor hos eleverna. ”Därmed stödjer svensk skola elevers utveckling av en 

grundläggande läsförmåga men den stödjer däremot inte elevernas vidare utveckling av mer avancerade 

förmågor att läsa såväl skönlitterära texter som faktatexter i olika ämnen i tillräcklig utsträckning” (Liberg, 

2010, s.13). 

2.4 Vad säger Läroplanen? 

Läroplanen utgör den riktlinje som lärarna ska bygga sin undervisning utifrån för att utveckla alla elever, 

utifrån de krav som samhället ställer. Att använda sig av elevernas tidigare erfarenheter och bakgrund är 

något som lärarna, i sin undervisning, måste göra för att främja individens lärande och utveckling. Det 

innebär att undervisningen ska inkludera kunskap som är nödvändig för varje individ (Skolverket, 2011). 

Läroplanen betonar vikten av att utveckla en god läsförmåga hos alla elever. ”Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2011, s.9). Att lyssna och återberätta, att använda strategier i läs-

ningen för att tolka och förstå texter samt att  använda strategier för att anpassa läsningen till textens upp-

lägg är centrala innehåll i undervisningen för årskurs 1-3. Dessa centrala innehåll grundar sig i kunskaps-

kraven för årskurs 3, alltså den kunskapsnivå som eleven ska uppnå för att bli godkänd i ämnet. I Läropla-

nen, under rubriken Kunskapskrav, nämns bland annat att: 

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i 

huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av 

innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra 
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enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfa-

renheter (Skolverket, 2011, s.227). 

2.5 Konklusion 

Högläsning ses i denna studie som ett sociokulturellt fenomen, där lärande sker i den gemensamma upple-

velsen av en läst text mellan lärare och elever (Dominikovic et.al. 2006; Säljö, 2008). Utifrån den variation 

av elevernas sociala och kulturella erfarenheter och språkliga resurser kan läraren med hjälp av högläsning-

en som ett pedagogiskt redskap skapa en gemensam och vidgad förförståelse inför det nya och okända 

som eleverna tillsammans ska möta (Fast, 2008; Lindö, 2005). För att kunna möta den breda variation av 

erfarenheter som varje individ bär med sig behöver läraren utgå från en bred textrepertoar, eftersom de 

skriftspråkssammanhang som eleverna ingår i utanför skolan utgör den bas som varje lärare ska bygga vi-

dare på (Bergöö, 2009; Fast, 2008; Santoro et al., 2008). Enligt PIRLS (2006) finns det en nedåtgående 

tendens gällande elevers läsförståelse som har ett samband med för lite strukturerad läsundervisning (Li-

berg, 2010). Utifrån högläsning i gemenskap kan lärare lyfta fram och tillsammans med eleverna synliggöra 

strategier för att utveckla läsförståelsen. Dessa strategier kan eleverna sedan använda på egen hand för 

fortsatt utveckling (Bråten, 2008; Liberg, 2010). I Läroplanen betonas vikten av en god läsförmåga, där 

användning av strategier för att utveckla läsförståelsen är ett centralt innehåll (Skolverket, 2011).  

Som ett sätt att illustrera den forskning som studiens bakgrund bygger på sammanfattas högläsningen i en 

figur som är uppdelad i tre cirklar: Högläsningens gemenskap utifrån ett sociokulturellt perspektiv, Val av 

högläsningstexter och Högläsning som pedagogiskt redskap utveckla läsförståelsestrategier.                                   

Med stöd i det som refererats till i bakgrunden finns ett samband mellan innehållet i dessa cirklar. För att 

högläsningen ska bli  ett så effektivt redskap som möjligt, bör innehållet i cirklarna samspela med 

varandra.                   



 

9 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka några lärares uppfattningar och erfarenheter av högläsning, det vill säga när 

läraren läser högt för eleverna. 

Frågor som studien söker svar på: 

1 I vilka sammanhang används högläsning?  

2 Vilka texter används för högläsning och hur väljs de?  

3 Bearbetas gemensamma textupplevelser utifrån högläsning i syfte att utveckla läsförståelse och i 

sådana fall hur? 
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4 Metod 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar och erfarenheter av högläsning. För att under-

söka detta användes intervju och observation som kvalitativ datainsamlingsmetod. Enligt Bryman (2002) 

bygger den kvalitativa metoden på att först studera praktiken för att få en förståelse. Det som studeras är 

bland annat åsikter, beteenden och värderingar i deltagarnas naturliga miljö som sedan ligger till grund för 

bildandet av en teori. Eftersom studien syftar till att ta del av deltagarnas uppfattningar och erfarenheter, i 

deras naturliga miljö, gjordes detta val. 

 

Studiens syfte är att finna lärares uppfattningar och erfarenheter utifrån studiens frågeställningar, vilket 

den kvalitativa forskningsintervjun syftar mot. Den vill skapa mening ur den intervjuades personliga be-

skrivningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Fokuseringen i studien låg alltså på innebörden i deltagarens upp-

fattningar och erfarenheter, utifrån studiens tema, ur hans eller hennes livsvärld (Bryman, 2002).  ”Livs-

världen är världen som den påträffas i vardagslivet och upplevs direkt och omedelbart oberoende av och 

före förklaringar” (Kvale & Brinkmann, 2009, s 44). Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är i mötet 

mellan två livsvärldar, den som intervjuar och den som blir intervjuad, som kunskap gror. För detta krävs 

att den som intervjuar har ett intresse och förkunskap kring det utvalda temat. I studien användes öppna 

intervjufrågor (se bilaga 1), vilket innebär att det inte finns några fasta svarsalternativ (Bryman, 2002). 

Som komplement till de intervjuer som gjordes, utfördes även observationer i varje lärares klassrum. Ob-

servationerna utfördes i en undervisningssituation, där läraren läste högt för eleverna. Detta för att få en 

mer tydlig bild av det som studien syftar mot och för att stärka sambandet mellan det som sägs och det 

som faktiskt görs (Bryman, 2002, Patel & Davidson, 2003). Patel och Davidson (2003) påpekar att, med 

hjälp av observationer, får forskaren tillfälle att observera beteenden i ett här-och-nu-perspektiv. Detta är 

något som inte kan uppnås vid intervju och därför ansågs denna metod som viktig för att starka trovär-

digheten i studien. Under observationen användes ett observationsschema (se bilaga 2) i syfte att göra ob-

servationen mer strukturerad. Observationsschemat var utformat efter studiens syfte och frågeställningar. 

4.1 Urval 

I studien ingår fem grundskollärare för tidiga åldrar som är verksamma i årskurs 1-3. Dessa lärare har olika 

ämnesspecialiseringar. Detta för att säkerställa att inte enbart svensklärare ingår i studien, då högläsning i 

studien ses som ett pedagogiskt redskap som inte bör begränsas enbart till ämnet svenska. Intervjuerna 

samt observationerna gjordes på fyra olika skolor, för att få en mer rik variation bland de uppfattningar 

och erfarenheter som finns utifrån studiens syfte. På grund av tidsbegränsning baserades urvalet på skolor 

där kontakter tidigare har knutits. Enligt Bryman (2002) är detta ett urval som bygger på att målgruppen 

som ska studeras är lättillgänglig för forskaren. 
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4.2 Genomförande 

Innan insamlingen av data kunde påbörjas, skickades förfrågningar via E-post till olika lärare på olika sko-

lor, där information om studiens syfte och upplägg beskrevs. När svar anhölls, bestämdes dagar när ob-

servation och intervju kunde äga rum. 

 

Som tidigare nämnts genomfördes både observationer och intervjuer hos samtliga lärare. Denna insamling 

av empirisk data delades upp. Under observationerna deltog en observatör och under en intervju fanns två 

personer: informant respektive respondent. Detta val gjordes för att situationen skulle kännas bekväm för 

respondenten. Upplägget gick till så att observation genomfördes före intervju. Detta för att inte påverka 

lärarnas agerande utefter intervjuns frågor. Under observationerna användes ett observationsschema, där 

högläsningsstunden dokumenterades (se bilaga 2). Innan observationsschemat utformades togs det ställ-

ning till Patel och Davidsons (2003, s. 90) frågor gällande vad observationen är till för att synliggöra: 

 

 Vad ska vi observera? 

 Hur ska vi registrera observationerna? 

 Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 

 

Det som observerades var hur läraren introducerade högläsningsstunden, vilken typ av text som läraren 

läste, hur samspel; elev-elev, lärare-elev fungerade under tiden läraren läste och hur högläsningsstunden 

avslutades och möjligtvis bearbetades. Observationsschemat var utformat för att, utifrån studiens syfte, 

utgöra ett stöd vid senare analys. Det var en icke-deltagande observation, där observatören studerade lära-

ren i dess naturliga undervisningsmiljö, utan att interagera med omgivningen eller aktivt påverka situation-

en. Observatörens inställning till situationen var därmed ”tänk-bort-mig” (Bryman, 2002). Efter observat-

ion genomfördes intervju på avskild plats, utan störande inslag, på samtliga skolor. Tid till intervju varie-

rade, men avsatt tid var innan bestämd till minst 20 minuter. Som introduktion till intervjun ställdes ne-

utrala frågor kring deltagarens pedagogiska bakgrund. Detta för att skapa en trygg och avslappnad stäm-

ning inför den kommande intervjun. Enligt Patel och Davidson (2003) är det även viktigt att intervjun 

avslutas på ett neutralt sätt, något som togs fasta på vid samtliga intervjutillfällen i denna studie. Intervju-

erna var semistrukturerade, vilket innebär att frågorna i förväg var fastställda utan krav på strukturerad 

ordning samt att utrymme för följdfrågor fanns (Bryman, 2002). Intervjufrågorna (se bilaga 1) utgick från 

en de frågeställningar som studiens syfte bygger på. Strävan var att utifrån syftet skapa så öppna frågor 

som möjligt, för att kunna erhålla detaljerade och rymliga uppfattningar och beskrivningar som svar. Det 

var från början bestämt att det skulle ingå fyra grundskollärare i studien, men eftersom en tillräcklig mätt-

nad inte hade uppnåtts valdes att observera och intervjua ytterligare en grundskollärare (Kvale & Brink-

mann, 2009). 
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För att kunna vara mer observant och koncentrerad på respondenten gjordes valet att spela in samtliga 

intervjuer, vilket Bryman (2002) och Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar. Att använda ljudin-

spelning minimerar risken för eventuellt bortfall av information. Samtliga respondenter gav sitt godkän-

nande angående inspelningen och de var väl informerade om att informationen endast används för forsk-

ningens ändamål samt att inga obehöriga skulle få ta del av det inspelade materialet (Vetenskapsrådet, 

2002). 

4.3 Etiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som gäller all forskning i 

Sverige. Dessa finns till för att skydda de individer som väljer att ingå i någon form av undersökning. 

Forskningsetiska principerna är följande: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Informationskravet innebär att forskaren informerar den berörda målgruppen, som är tänkt att delta, om 

studiens syfte och upplägg. I denna studie informerades samtliga tilltänkta lärare och rektorer på skolorna 

om syftet med studien samt vilka metoder som skulle användas. De blev även informerade om att delta-

gandet var frivilligt och inte nödvändigtvis bindande, vilket stämmer med Vetenskapsrådets krav för sam-

tycke. Personliga uppgifter och all data som samlades in under intervjuerna och observationerna förvara-

des på så sätt att ingen obehörig kunde ta del av informationen. Detta gjordes för att bevara deltagarnas 

konfidentialitet, vilket samtliga deltagare blev informerade om. Uppgifter som lämnades ut behandlades 

med respekt för deltagarna och användes enbart forskningssyfte. 

4.4 Trovärdighet 

Trovärdigheten grundar sig i huruvida alla delar i studiens process undersöker det som är tänkt att under-

sökas (Kvale & Brinkmann 2009; Patel & Davidson, 2003). Patel och Davidson (2003) påpekar följande: 

”Vidare kopplas validiteten till hur forskaren lyckas fånga det som är mångtydigt och kanske motsägelse-

fullt, t.ex. relationen mellan det normala, typiska och det speciella” (s, 103). Med detta menas att en gene-

rell bild av verkligheten inte är det som har eftersträvats, vilket stämmer med kvalitativa studier. 

I denna studie har, som tidigare nämnts, både intervju och observation använts för att komplettera 

varandra och på så sätt stärka trovärdigheten. Observationerna syftar mot att tydliggöra det som frågorna i 

intervjun bygger på. Detta för att tolkningar av intervjuerna ska bli så trovärdiga som möjligt (Patel & Da-

vidson, 2003). Fem deltagare observerades och intervjuades i denna studie, för att få ett mer nyanserat 

perspektiv på ett gemensamt fenomen, i detta fall högläsning. Vid transkriberingen av intervjuerna finns 
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medvetenhet om att betoningar och pauser är sådant som kan bli osynligt. Detta är viktigt att tänka på då 

det kan komma att ha betydelse för tolkningen vid senare analys. Betoningar och pauser är därför, i denna 

studie, utskrivna i transkriberingarna och inspelningarna har lyssnats på vid ett flertal tillfällen (Patel & 

Davidson, 2003).   

4.5 Analys 

Datan i studien analyserades aktivt mot studiens frågeställningar (Dahlgren & Johansson, 2009). Analysen 

utgick delvis efter en analysmodell av Dahlgren och Johansson (2009) som innehåller sju olika steg. Denna 

modell är vanligt förekommande bland fenomenografer, men valdes som analysverktyg i denna studie ef-

tersom den ansågs som tydlig och passande utifrån studiens syfte. Analysen gjordes utifrån de transkribe-

ringar som tidigare skrivits ned ordagrant av de inspelade intervjuerna. Dessa lästes igenom ett flertal 

gånger, för att lära känna materialet och bli förtrogna med det, vilket överensstämmer med Dahlgren och 

Johanssons beskrivningar om det första steget i modellen. Därefter användes överstrykningspennor i olika 

färger för att på ett mer tydligt sätt finna betydelsefulla uttalanden. Dessa klipptes sedan ut, vilket är steg 

två i modellen. Under steg tre jämfördes det utklippta materialet för att finna centrala innehåll och i steg 

fyra grupperades detta utifrån de frågor som ställdes i intervjun. Under analysen påträffades likheter i de 

olika uttalandena som sedan kategoriserades, steg fem i analysmodellen. Eftersom studien inte syftar till att 

finna en generell bild, har även olikheter lyfts fram under analysen. I steg sex namngavs kategoriseringarna 

och till sist, steg sju, granskades de olika kategorierna för att se om fler av dem fick plats i en och samma 

kategori, med gemensam rubrik.  

Observationerna analyserades med utgångspunkt i samtliga ifyllda observationsscheman (se bilaga 2). 

Varje observation diskuterades utifrån de aspekter som skulle observeras. Utifrån aspekterna framkom 

mönster som skrevs ner. Dessa ansågs vara viktiga för studiens syfte. Respektive intervju med tillhörande 

observation jämfördes för att få en mer tydlig bild över hur en högläsningsstund för respektive lärare ser 

ut i förhållande till deras uttalanden. Sedan jämfördes de olika observationerna för att se om det fanns lik-

heter och skillnader mellan arbetssätten på de olika skolorna.  
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5 Resultat 

I resultatet presenteras det som framkommit i intervjuer och observationer. Utifrån analysen, grundad på 

studiens frågeställningar, har fem kategorier kunnat urskiljas; Högläsningen som en gemensam stund, 

Skönlitteraturen dominerar, Läsförståelsen utvecklas, Högläsningen på schemat, Högläsningen bearbetas 

sällan. I resultatet har citat lyfts fram för att påvisa de likheter och skillnader som kommit fram under ana-

lysarbetet. De deltagande lärarna presenteras som Anna, Bertil, Carina, Diana och Erik. I resultatet an-

vänds följande tecken vid citat: …//, […]. Det förstnämnda tecknet betyder att citatet är taget mitt i en 

mening. Det andra tecknet betyder att en hel mening eller flera meningar inte skrivits med i citatet. Detta 

på grund av att informationen i dessa meningar varit irrelevanta. 

5.1 Högläsning som en gemensam stund för avkoppling 

Studiens resultat visar att högläsningen oftast blir en gemensam stund för avkoppling, där eleverna får an-

vända sin fantasi och inlevelseförmåga. Eleverna får möjlighet att koppla av, vilket av fler av lärarna anses 

som svårt för många. Högläsningen används ofta i syfte att samla eleverna i samband med fruktstund eller 

efter rast. Den används som en stund avslappning när lärarna anser att eleverna är för trötta för att kunna 

koncentrera sig på mer krävande uppgifter. Detta brukar ske i början eller mot slutet av skoldagen.  

…//så känner jag med högläsningen att det blir en jättefin stund tillsammans med klassen och 

det har jag ju kanske då i början på morgonen eller också kanske man slutar dagen med det 

(Anna). 

Ja, det kan ju vara en morgonsamling alltså att man läser och så det är ju om man säger, ja, en 

samling och ibland kan man behöva göra det för att samla ihop gruppen lite, lugna liksom ned 

gruppen också (Bertil). 

Vi ser det som en mysstund. Alltså vi läser till frukten varje dag och även på fredagar (Bertil). 

Att högläsningen ofta ses som en gemensam stund för avkoppling har även påvisats under observationer-

na, då eleverna vid varje högläsningstillfälle samlats i ring på golvet, i soffan och vid bänkar och ofta ned-

släckt med levande ljus. Detta uttrycktes även verbalt, då en lärare innan högläsningen påbörjades sa till 

eleverna: ”Nu ska vi ha det lite mysigt”. Vid ett observationstillfälle observerades detta då läraren inte ville 

göra anspråk på mysfaktorn under högläsningen. De soffor som vanligtvis används vid högläsning i denna 

klass var vid detta tillfälle svårtillgängliga, då lådor med material stod på sofforna. Istället för att välja en 

annan plats att läsa på, gjorde läraren valet att städa undan. Hon uttryckte: ”Eleverna vill så gärna sitta här, 

jag vill inte ta det ifrån dem”. Det observerades även att eleverna fick rita samtidigt som lärarna läste. 
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5.2 Berättande och tryckta texter dominerar 

Två av lärarna betonade vikten av högläsning för de elever som inte funnit intresset och lusten för att läsa. 

Bokvalet bör, enligt samtliga lärare, ske efter elevernas intresse. I bokvalet nämns att olika genrer ska ingå. 

Tre av lärarna uttryckte även att elever som har erfarenheter av högläsning i hemmet, innan de kommer till 

skolan, visar ett större intresse för högläsningen och lär sig fortare att läsa på egen hand. De elever som 

inte fått denna erfarenhet behöver tid för att förstå vitsen av och finna intresset för att läsa en bok. Det 

framgick även att lärarna uppfattar att det kan ta lång tid för dessa elever innan de lär sig att lyssna och 

komma in i den gemensamma läsupplevelsen. 

För man tänker ofta på de här som inte har hittat lusten att läsa att de ska förstå att det är inte 

bara en massa text på ett papper utan att det har ett innehåll, det är något roligt...det är en upp-

levelse...det, det vill man gärna få dem att förstå (Carina).  

…//och de som inte blivit lästa för…dem ser man ganska snabbt. De avslöjar sig. De har ing-

en vana och de kan ta lång tid innan de kan lyssna…de har liksom inte förstått vitsen (Erik).  

Resultatet visar att de texter som samtliga lärare främst använder när de läser högt för eleverna är berät-

tande och tryckta texter med fiktiv handling. Kapitelböcker med karaktärer som ger möjlighet till identifi-

kation hos eleverna, är vanligt. I resultatet framgår även vikten av att välja en bok med ett budskap som 

ska förmedlas, som eleverna vid senare tillfälle kan diskutera kring. Exempelvis väljs böcker utifrån högti-

der eller andra aktuella händelser. 

Annars så kanske jag använder något…just nu är det ju inför julen, adventstider då läser jag 

”Marias lilla åsna” som de tycker är jättemysig liten saga runt när Josef och Maria skulle ner till 

Betlehem och skatteskrivas allt som händer (Anna). 

Det är ju för det mesta skönlitterära böcker, barnböcker då som är anpassade för dem. Försö-

ker ju välja något med något budskap så att, ja, så att det inte bara, ja för att det ska ge något 

också så det finns någonting som man kan diskutera runt omkring då (Bertil). 

Ett annat vanligt inslag där berättande texter används för att förmedla ett budskap, är vid värdegrundsar-

bete. Detta för att förebygga mobbning och diskutera etik och moral.  

…//men också att man läser kanske texter där man kanske ska prata om etik och moral. Lite 

olika vardagshändelser, varför gjorde man så, kan man göra på det viset eller hur skulle man 

gjort istället (Anna). 

Högläsningen används även i olika ämnen, där den berättande texten är central. Det används böcker med 

en fiktiv handling som egentligen baseras på fakta. Exempelvis används en skönlitterär bok vid namn 

”Sketna Gertrud” i samband med arbete om medeltiden, där karaktären och delar av historien är faktaba-

serad. Andra exempel som benämns på böcker med liknande karaktär är ”Marias lilla åsna” och läromedlet 
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”Pojken och tigern”. Studien visar att den berättande texten även används i ämnet engelska, där enklare 

barnböcker med bilder läses. Berättande texter förekommer även vid bokstavsinlärning.  

Ja, det är klart på engelskan läser man ju mycket högt och de svarar och härmar. Mm, fast nu 

har de ju inte kommit så långt men där kan man ju annars välja lite lättare barnböcker så som 

är lagom att läsa på engelskan så de hänger med på bilder och text och så (Carina). 

Mm…nu är det en etta jag har så nu läser jag ju en liten berättelse kanske som förknippas med 

just den, det ljudet, den bokstaven. Så är det bokstaven ”t”, då läser jag kanske sagan om 

”Törnrosa” någonting som har med som sagt veckans bokstav att göra (Anna). 

Studien visar att rena faktatexter förekommer i mindre uträckning, då fakta som tidigare nämnts 

förekommer invävd i en berättande text, fiktiv berättelse, eller i ett läromedel. Under observat-

ionerna läste samtliga lärare ur en bok med berättande text och flera av dessa var kapitelböcker. 

Det observerades även att de böcker som tidigare använts för högläsning bestod av böcker med 

berättande texter. Vid observationstillfällena introducerades de böcker som lärarna ansåg var bra 

högläsningsböcker. 

5.3 Läsförståelsen utvecklas 

Intervjuerna visar att samtliga lärare anser att elevernas läsförståelse gynnas och utvecklas under högläs-

ningen. Genom att tillsammans samtala om, diskutera kring texten, och förklara svåra ord och begrepp, 

menar lärarna att elevernas läsförståelse stärks eftersom deras ordförråd utvecklas. Det framkom från en 

lärare att detta är viktigt vid undervisning av såväl elever med svenska som både första- och andraspråk. 

Förförståelse byggs upp genom gemensam återkoppling inför varje ny högläsningsstund, där läraren sam-

lar elevernas tankar så att uppmärksamheten kan riktas mot det som komma skall. Detta görs även för att 

alla elever ska få känna delaktighet i det som skall läsas. 

…//att man stannar upp i texten och förklarar ord och begrepp för alla barn men kanske spe-

ciellt för de med annat hemspråk. Man kan ju tycka att det handlar om självklara begrepp och 

ord så som de inte har...så man får med dem på tåget också...men det är även många svenska 

barn som inte har alla begrepp och ordspråk och så (Diana). 

Innan man börjar läsa så börjar man ju med att återberätta och koppla tillbaka till vad som 

hände sist och så…för allas skull och även om någon varit borta och ledig och så (Erik). 

Kroppsspråk, tonläge och olika former av rekvisita används ofta för att hjälpa eleverna att bättre förstå 

texten och det påpekas att god inlevelseförmåga, hos den som läser, är viktigt för att fånga eleverna. I re-

sultatet framgår att samtliga lärare använder ögonkontakt med eleverna under högläsningen för att se 

huruvida eleverna är med och förstår. En läst text avslutas även med frågor för att se om eleverna har för-

stått. 



 

17 

 

När man läser så försöker man ju med tonläge och med kroppsspråk göra det väldigt intressant 

och så och då så ser man ju på eleverna om dem är med. […] Och man lyssnar ju liksom inte 

kanske på någonting som man inte riktigt förstår, utan det man hänger med på det lyssnar man 

ju på.  Men sen frågar man ju lite efteråt och så och då märker man (Anna). 

Samtliga lärare stannar upp under läsningen för att förklara ett ord eller begrepp i texten. Ett annat sätt att 

utveckla och stärka elevernas förståelse under tiden läraren läser är att lägga till synonymer eller bygga in 

en förklaring i meningen på de ord som läraren anser vara svårbegripliga för eleverna. Detta sker per 

automatik, alltså utan att läraren behöver stanna upp under läsningens gång. Detta är ett sätt att förklara 

svåra ord och begrepp utan störa flödet i läsningen.  

Sen kan det ju också vara…ja…ett ord så kan man ju ibland i samma veva som man läser det 

så förklarar man det med lite andra ord utan att man liksom egentligen avbryter utan att man 

bara tar det på något mer förklarande sätt (Bertil). 

…//om man läser ett ord i en mening som man tänker att eleverna nog inte kan, kanske man 

automatiskt lägger till en synonym till i förklaringen…utan att man egentligen stannar upp i 

texten så mycket. Aa, så man säger ett eller två ord extra för att de ska få något att hänga upp 

det på (Erik). 

Det har i studien observerats att samtliga lärare introducerade högläsningsstunden genom att återkoppla 

till vad som hänt tidigare i texten. Detta gjordes genom att läraren ställde frågor till eleverna som exempel-

vis: ”Kan någon berätta vad som hände sist?” Ofta fick fler elever berätta vad han eller hon minns från det 

tidigare högläsningstillfället. Under läsningens gång förklarade och diskuterade lärarna ord och begrepp 

tillsammans med eleverna. Vid förklaringar av vissa ord ställde läraren först frågor såsom: ”Vad tänker ni 

när ni hör Bronsåldern?” och ”Vad tror ni att en skriftrulle är?”. Det observerades att samtliga lärare sökte 

elevernas ögonkontakt under läsningen. Vid de fall där läraren inte fick ögonkontakt med eleven, påkalla-

des elevens uppmärksamhet genom exempelvis att läraren lade en hand på elevens axel eller tilltalade den-

nes namn. Autentiskt material till bokens innehåll, såsom historiska verktyg och smycken, användes och 

skickades runt bland eleverna i samband med högläsningen. Samtliga lärare läste med inlevelse, då de an-

vände kroppsspråk och förställd röst och lade extra betoning på betydelsebärande ord. I studien observe-

rades det även att två av lärarna var utklädda till en karaktär för att samspela med innehållet i texten.  

5.4 Högläsningen bearbetas sällan 

Det framgår i resultatet att det gällande vidare bearbetning av de upplästa texterna ser olika ut hos lärarna. 

Arbetsmetoder som används är beroende av i vilket syfte högläsningen sker. De böcker som läses av en 

speciell anledning bearbetas på så sätt att eleverna får arbeta med exempelvis frågeställningar utifrån varje 

kapitel. Det påvisades under intervjuerna och observationerna att det även till vissa böcker finns läromedel 

att arbeta utifrån.  
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En del böcker läser vi bara för nöjes skull, som kanske Sune och sådär. Och en del böcker läser 

vi av en speciell anledning. Och då jobbar vi med texterna och kanske jobbar med varje kapitel 

eller jobbar efter en viss frågeställning. Men det gör vi inte vid varje högläsningsbok, utan att vi 

försöker variera det (Carina). 

Däremot visar studiens resultat att mer omfattande bearbetning av läsförståelsen efter en uppläst text säll-

an förekommer. Det uttrycktes att det är själva upplevelsen av innehållet under läsningens gång som vill 

uppnås.  

Alltså…ibland arbetar vi med bilder efter texten...men oftast är det ju mest upplevelsen man 

vill åt (Diana). 

Samtliga lärare är medvetna om flera arbetssätt och metoder som kan användas för att bearbeta en text. 

Ett vanligt förekommande uttryck i samband med olika metoder var ”kan man ju…”. Detta eftersom flera 

av lärarna i dagens läge  inte använder sig av speciella metoder och arbetssätt för bearbetning av texter.  

Sen…kan man ju naturligtvis innan boken är riktigt slut så kan man ju låta barnen: Hur tror ni 

att det slutar? Och då kan de själva få skriva och så kan de få lyssna på slutet sen och se om de 

kanske hade rätt. Kan ju också vara: Hur önskar ni att det slutar? (Anna). 

Det kan ju vara så att man får fortsätta lite, vad händer sen, att de får skriva och berätta om det 

(Bertil). 

Under observationstillfällena observerades endast en lärare som valde att bearbeta innehållet av den upp-

lästa texten. I detta fall fick eleverna diskutera vad läraren hade läst. Läraren skrev upp elevernas återberät-

telse på tavlan och de fick sedan skriva ner dem i sina böcker. Vid de övriga observationstillfällena gjordes 

ingen bearbetning av texterna, utan efter avslutad högläsningsstund övergick läraren till nästa lektion. Ef-

ter observationerna ställdes frågan om lärarna kommer bearbeta texterna de läst. Majoriteten svarade ”nej” 

eller ”kanske”.  Vid ett tillfälle blev en observatör introducerad för en bearbetningsmetod som har använts 

efter tidigare högläsningstillfällen. Metoden gick ut på att eleverna skulle sortera bilder utifrån den lästa 

texten i kronologisk ordning. Dessa bilder klistrades sedan fast på ett färgat papper och sattes upp på väg-

gen.  

5.5 Tid för högläsning 

Studiens resultat visar att samtliga lärare försöker läsa högt varje dag för eleverna. Det påpekades att de vill 

läsa mer, men att det inte finns tillräckligt med tid till det och därför har högläsningen ett begränsat ut-

rymme på schemat. Det framkom att eleverna behöver tiden till allt annat de ska hinna med att lära sig.  

Men tyvärr så är det ju så att det får mindre plats egentligen för det är så mycket som barnen 

ska kunna idag så att man får lägga ner…man…som på lågstadiet prioriterar man väldigt 

mycket…mycket med svenska och matte och det är ju mycket med bokstavsinlärning och 



 

19 

 

mycket med lästräning med barnen…så att högläsningen tar kanske inte så mycket tid av dagen 

egentligen (Anna).  

Det framgick även att en av lärarna hade blivit ifrågasatt för att hon tar tid från undervisningen till att läsa 

högt, eftersom det finns åsikter om att eleverna behöver tiden till annat. Hon uttryckte även att hon hade 

fått försvara varför högläsningen  bör användas i den dagliga pedagogiska verksamheten gentemot mindre 

övertygade kollegor. 

För vi pratade faktiskt om det för några veckor sedan för då var det någon som sa: Ska vi verk-

ligen ta tid till lektionen för att läsa högt? Och då så får man fundera varför vi läser högt egent-

ligen… […] Det är ju liksom inte bara för att de ska äta sin frukt, utan det har så många andra 

fördelar också (Carina). 

Vid samtliga observationstillfällen läste lärarna högt för eleverna mellan 15-20 minuter. Observationerna 

gjordes vid schemalagd högläsning och det framkom från lärarna att den avsatta tiden för högläsning oft-

ast är mellan 15-20 minuter. Under observationerna uppmärksammades att dagens schema stod utskrivet 

på tavlan, där högläsningen stod som egen aktivitet.  

5.6 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av studien går att sammanfatta med att högläsningen i första hand används som en gemensam 

stund där eleverna får tid att koppla av mellan de övriga aktiviteterna. Den har ett pedagogiskt värde, då 

samtliga lärare uttrycker att läsförståelsen hos eleverna kan utvecklas med hjälp av högläsning. Under hög-

läsningens gång hjälper lärarna eleverna att reda ut svåra ord och begrepp och på så sätt öka deras ordför-

råd. Med lärarens eget kroppsspråk och betoningar kan han eller hon förtydliga textens innehåll. Mer om-

fattande bearbetning av texter, som läraren läst högt för eleverna, används nästan aldrig. Det påpekas att 

högläsningen är viktig för att skapa intresse för fortsatt läsutveckling hos alla elever och att lärarna främst 

använder sig av berättande och tryckta texter när de läser högt. Även om högläsningen ses som viktig del i 

den pedagogiska verksamheten har den ett litet utrymme på schemat. Det uttrycks att det finns annat som 

bör prioriteras.  
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Detta val gjordes för att vi ville komma åt en-

skilda lärares egna uppfattningar och erfarenheter av högläsning. Eftersom vi inte var ute efter en generell 

bild av hur högläsning används och uppfattas ute på skolorna, ansåg vi enligt Bryman (2002) och Kvale 

och Brinkmann (2009) att kvalitativ metod var ett naturligt val för vår studie. Den kritik som riktas mot 

den kvalitativa metoden är bland annat att forskningen kan ses som allt för subjektiv på grund av att det är 

forskarens eget intresse och åsikter som ligga till grund för insamling och analys av data. Det är alltså fors-

karen som är det centrala vid insamlingen av data (Bryman, 2002). Vi är väl medvetna om att denna studie 

kan ha påverkats av våra åsikter och erfarenheter kring ämnet. Därför har vi vid samtliga intervjuer och 

observationer försökt att vara så neutrala som möjligt för att minimera påverkan på de deltagande lärarna. 

Vi gjorde vårt urval bland de lärare som fanns lättillgängliga för oss (Bryman, 2002). Vi ansåg att lättill-

gängligheten var viktig eftersom vi var tidsbegränsade och att de redan etablerade relationerna skulle un-

derlätta inför observationerna och intervjuerna. Om vi istället hade valt att intervjua och observera för oss 

okända lärare hade vi behövt lägga mer tid på att etablera kontakt och skapa förtroende.   

Valet att inte skicka ut frågorna till de deltagande lärarna innan intervjun skulle äga rum, gjordes eftersom 

vi ville ha spontana svar. Vi ville inte att lärarna i förväg skulle läsa in sig på ämnet och då kunna planera 

sina svar vilket Patel och Davidson (2003) varnar för. Hade intervjufrågorna däremot skickats ut till de 

deltagande lärarna innan intervjun, hade det kunnat bli mer nyanserade och omfattande svar. Detta ef-

tersom lärarna då hade varit mer förberedda, men risken är att vi då kanske inte hade fått en bild av lärar-

nas faktiska verklighet. När vi hade transkriberat och skulle analysera kände vi att vi kanske borde haft fler 

följdfrågor för att få ytterligare djup i några av frågorna. Något vi upplevde efter att samtliga intervjuer 

genomförts var att vi tyckte att det var svårt att inte bli allt för engagerade i lärarnas svar, eftersom vi själva 

är lärare mot grundskolans tidiga år.  

Under intervjun användes inspelning för att vi som informanter skulle kunna fokusera mer på lärarnas 

svar (Kvale och Brinkmann, 2009). Om intervjun hade antecknats hade vi behövt lägga mer fokusering på 

själva skrivningen istället för samtalet. Vid enbart anteckning kan viktig information missas, vilket hade 

kunnat resultera i att analysmaterialet hade varit för tunt. Vi anser därför att inspelning för oss har varit 

nödvändig. Vi känner att det var bra att lärarna redan i förväg var medvetna om inspelningen, då det an-

nars hade kunnat uppstå en nervositet hos dem. Vid nervositet kan respondenter känna sig osäkra, vilket i 

sin tur kan påverka intervjun.  

Från början hade vi tänkt  intervjua omkring åtta lärare, men efter ett samtal med vår handledare bestämde 

vi att minska antalet intervjuer och istället lägga till en observation till varje lärare. Detta för att få en mer 

tydlig bild av hur högläsningen används i skolan. Patel och Davidson (2003) menar att observationer som 
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komplement bidrar till ökad förståelse inom forskningsområdet för forskaren. I och med att observation-

erna genomfördes före varje intervju kunde lärarna inte i sin undervisning, som vi tidigare nämnt, påverkas 

av intervjun. Det var bra att använda sig av observationsschema (se bilaga 2), eftersom det blev en mer 

tydlig observation när vi redan innan visste vad vi skulle fokusera på. Om vi inte hade använt oss utav ob-

servationsschemat, hade risken funnits att vi hade lagt fokusering på sådant som kanske inte hade varit 

relevant för studien (Bryman, 2002).  Nu efter observationerna har genomförts känner vi att vi kunde gjort 

fler observationer än en hos varje enskild lärare. Hade vi gjort två eller kanske tre observationer hade vi 

förmodligen fått se mer av hur lärarna, enligt deras egna beskrivningar, arbetar med högläsning. En annan 

tanke som vi har fått är att vi båda, vid alla observationstillfällen, kunde deltagit som observatörer. Ef-

tersom vi då hade kunnat få djupare diskussion kring observationerna, då vi båda hade varit med och upp-

levt de olika observationstillfällena. Fyra ögon ser mer än två, därav resonemanget.  

Vi använde oss av Dahlgrens och Johanssons (2009) analysmodell, eftersom vi kände osäkerhet inför vår 

analys. Att ha denna modell att stödja sig på, gjorde att vi kunde analysera vår data med större säkerhet, då 

denna analysmodell sedan tidigare är väl beprövad. Vi anser att denna modell är tydlig att följa, eftersom 

den stärker våra beskrivningar av genomförandet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från resultatdelens fem kategorier: Högläsningen som en gemensam stund för 

avkoppling, Skönlitteraturen dominerar, Läsförståelsen utvecklas, Högläsningen på schemat, Högläsningen 

bearbetas sällan.  

Avkoppling under högläsningsstunden 

Enligt samtliga intervjuade lärare används högläsningen oftast i syfte att lugna ner gruppen eller för att ha 

en mysig stund tillsammans. Samtliga uttryckte att de läser högt antingen på morgonen när eleverna kom-

mit till skolan, i samband med fruktrasten eller på eftermiddagen innan eleverna ska gå hem från skolan. 

Att högläsningen används i samband med avkoppling är inget vi blev förvånade över, då vi båda har erfa-

renheter av detta från både tidigare skoltid och under tidigare verksamhetsförlagd utbildning. Vi vill inte 

förkasta tanken om att högläsningsstundens mysfaktor har ett värde, eftersom vi likt Dominikovic et. al 

(2006) anser att den bidrar till att skapa känslomässig kontakt och trygghet mellan lärarna och eleverna. 

När läraren läser högt får eleverna, enligt Fox (2003), möjlighet till att använda och utveckla sin fantasi. 

Högläsningen är en gemensam stund, där klassen får möjlighet att tillsammans utforska egna och andras 

tankar till det som läraren läser. Enligt Säljö (2000) är vi människor kulturvarelser och vi lär oss i samspel 

med varandra. Med utgångspunkt hos Säljö (2000) och Dominikovic et. al  (2006) menar vi att högläsning-

en är en gemensam textupplevelse och ett gemensamt lärtillfälle utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

En av lärarna uttryckte att högläsningen används för att lugna ner gruppen. Vi tror att när läraren läser 

högt blir eleverna lugnare, då vi själva har erfarenhet av att den gemensamma högläsningsstunden bidrar 

till lugn och ro. I denna stund lägger eleverna undan sitt skolarbete och samlas i en gemenskap kring den 
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höglästa texten. Under observationerna som gjordes hos varje deltagande lärare uppmärksammades att 

lärarna exempelvis släckte ned och tände ljus för att skapa en lugn och mysig stämning. Under denna 

stund får eleverna enligt Fox (2003) möjlighet att träda in i en gemenskap och bli trollbundna av en bok. 

Att använda högläsningen för att lugna ned eleverna tror vi är ett vanligt argument hos lärare för att läsa 

högt. 

Även om vi, som vi tidigare nämnt, anser att högläsningen som en stund för avkoppling har ett värde i sig 

tycker vi att den kan användas i större utsträckning i den dagliga verksamheten. Utifrån figuren ”Tre kom-

ponenter i högläsning”, som är uppbyggd utefter studiens forskningsbaserade bakgrund, kan vi dra slutsat-

sen att lärarna främst använder högläsning i syfte att skapa en gemenskap utifrån ett sociokulturellt per-

spektiv. Detta är en cirkel i figuren. Vi anser att högläsningen ska användas mer som ett pedagogiskt red-

skap. Enligt Dominikovic et. al (2006) kan lärarna arbeta med den höglästa texten genom att lyfta fram, 

synliggöra och samtala om viktiga aspekter i innehållet och på så sätt kan elevernas förståelse utvecklas. 

Därför tycker vi att högläsningen bör användas i fler sammanhang, i olika ämnen. Vi anser att högläs-

ningsstunden kan vara ett effektivt redskap att använda i skolan och därför bör den inte endast användas i 

syfte som gemensam mysstund, för att lugna gruppen eller i samband med fruktrast. Varför inte använda 

högläsningen för att diskutera matematiska problem med syfte att utveckla förståelse för detta? Det kan 

fortfarande vara en mysig stund tillsammans, där eleverna får tillfälle att lära och utvecklas i samspel med 

andra under högläsningen.  

Berättande texter mest förekommande under högläsning 

Samtliga lärare uttryckte att de främst använde skönlitterära böcker när de läste, alltså berättande och 

tryckta texter. Vi tror att detta har ett samband med det faktum att lärarna såg högläsningen som en 

mysstund. Vi observerade att kapitelböcker var populärt hos lärarna vid högläsningsstunden. Vi tror att 

kapitelböcker är vanligt eftersom lärarna kan läsa ett kapitel åt gången vid varje tillfälle samt att eleverna 

får möjlighet att under en längre tid följa och lära känna de karaktärer som finns i texten.  

Varför faktatexter förekommer sällan tror vi beror på att lärarna kanske främst inte använder högläsningen 

i undervisningssyfte. Däremot ifrågasätter vi varför lärarna inte använder faktatexter under den så kallade 

avkopplingsstunden. Det kanske beror på att lärarna inte tycker att faktatexter skapar det intresse hos ele-

verna för den gemensamma läsupplevelsen på samma sätt som en berättande text gör. Vi anser likt Sch-

midt och Gustavsson (2011), Fast (2008), Bagga-Gupta (2006), Barton (2007) och Heath (1982) att läraren 

ska utgå utifrån elevernas tidigare erfarenheter av skriftspråket utanför skolan. Fast menar att de texter 

som eleverna kommer i kontakt med utanför skolan ofta har en koppling till den rådande populärkulturen. 

Under observationerna i studien observerade vi att de böcker som lärarna läste högt var böcker som lärar-

na ansåg som bra och som de använt under flera år. Vi är osäkra på om begränsningen till enbart dessa 

berättande texter och kapitelböcker verkligen möter alla elever. Även här har man då kanske inte i tillräck-

lig uträckning utgått från elevernas erfarenheter och intressen, då dessa ofta bottnar i någon form av po-



 

23 

 

pulärkultur. Det handlar om att ta tillvara på elevernas erfarenheter av literacy events och deras känslor 

och attityder som uppstår vid deras literacy practices. Att läsa ur kortare faktatexter om exempelvis dino-

saurier, bilar och ridning eller läsa en serietidning med en populär karaktär kanske lockar och fängslar fler 

elever än vad de berättande texterna som lärarna valt att läsa gör. Det som vi tycker är intressant i detta fall 

är lärarnas medvetenhet kring populärkultur och elevernas intresse. Tar lärarna tillvara elevernas intresse 

och erfarenheter? Våra tankar utgår här från figuren ”Tre komponenter i högläsning”, där val av högläs-

ningstexter är en viktig del och bör, som tidigare nämnts utifrån forskning, utgå från eleverna.  

Några av lärarna uttryckte under intervjun att val av text är beroende av dess budskap. De budskap som 

nämndes av dessa lärare var bland annat etik och moral och högtider med historiska ursprung, som moti-

verade den berättande och tryckta texten som val av högläsningstext. Dock anser vi att lärarna bör vara 

medvetna om att begreppet budskap kan vara diffust, eftersom det kanske många gånger är oklart i texten 

vilket budskap som ska förmedlas. Budskapet kan också vara tillrättalagt av förlaget eller författaren som 

skrivit texten. Vi anser ändå att högläsningen även i detta fall ett pedagogiskt syfte och att det är just det 

pedagogiska syftet som bör stå till grund för val av text. Detta påpekas även av Fast (2001) och Santoro et. 

al (2008). Vi tror att vid värdegrundsarbete, där etik och moral diskuteras, är den berättande texten ett ef-

fektivt val eftersom eleverna då får möjlighet att känna empati för karaktärerna i texten. Eleverna får även 

möjlighet till att ta ställning till innehållet. Att läsa en faktatext om exempelvis mobbing kanske inte är lika 

engagerande som att höra om en karaktär som blir mobbad. Att använda den berättande texten i samband 

med högtider, exempelvis vid jul, tror vi även här är ett effektivt sätt att förmedla ett budskap till eleverna. 

Däremot måste lärarna även här reflektera över vilket budskap som ska förmedlas. Den berättande texten 

med fiktiv handling, tror vi, ger eleverna tillfälle att uppleva historia och skapa en känsla för hur traditioner 

har utvecklats. Vi tror inte att eleverna får samma känsla om läraren skulle läsa en faktatext högt inför 

dem.  

Att utveckla läsförståelse genom högläsning 

I resultatet framkom att lärarna ansåg att läsförståelsen utvecklas då de läser högt för eleverna. Under ti-

den läraren läser hjälper läraren eleverna att reda ut svåra ord och begrepp genom samtal och diskussion. 

Några av lärarna påpekade att detta är viktigt för att öka elevernas ordförråd och enligt Elbro (2004) är 

kunskap om ords betydelse och uppbyggnad en viktig komponent i läsningen. Lärarna startade varje hög-

läsningsstund med att återkoppla till det som tidigare lästs för att skapa delaktighet och förståelse till det 

som ska läsas. Att introducera varje högläsningsstund med att återkoppla till det föregående är ett sätt att 

skapa förförståelse hos eleverna. Förförståelsen är enligt Elbro (2004) betydande för det utbyte som läsa-

ren får av texten. Att läraren förklarar svårbegripliga ord anser vi är bra eftersom det många gånger före-

kommer svåra ord som kan vara betydelsebärande för textens innehåll. Att de deltagande lärarna gör detta 

under tiden de läser tycker vi är bra, då det utvecklar elevernas ordförråd och på så sätt förståelsen i ett 

här-och-nu-perspektiv. Detta är viktigt för att eleverna ska kunna skapa de inre mentala bilder som Elbro 

(2004) menar att förståelsen bland annat handlar om. Genom att lärarna låter eleverna göra återkopplingar 
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till det som lästes sist kan förförståelse för den kommande upplästa texten skapas. Detta tycker vi är vik-

tigt, eftersom eleverna här får sätta ord på sina egna tankar och förmedla dem till de övriga. Enligt Bråten 

(2008) och Elbro (2004) kan den gemensamma diskussionen under återkopplingen skapa en djupare för-

förståelse hos alla elever inför den fortsatta läsningen. 

Kroppsspråk, tonläge och betoningar observerades att samtliga lärare använde för att förstärka innehållet i 

texten. Två av lärarna var utklädda till karaktärer som fanns i texten. Vi tror att detta kan bidra till att för-

stärka förståelsen och upplevelsen av den upplästa texten samt skapa intresse och fantasi, som enligt Fox 

(2003) menar att högläsningen kan bidra med.  

Bearbetning av högläsning sker sällan 

Starka läsare har minskat sedan år 2001. Detta har påvisats genom PIRLS år 2006 (Skolverket, 2007). Det 

handlar framförallt om elevernas förmåga att använda följande läsförståelsestrategier för att utveckla läs-

förståelsen: dra egna slutsatser, göra värderingar, jämföra och göra inferenser. Studiens resultat visar också 

att den strukturerade läsundervisningen förekommer i mindre utsträckning (Liberg, 2010). Vi menar att 

det här finns ett samband mellan denna nedåtgående tendens och lärares sätt att arbeta med strukturerad 

läsundervisning. Utifrån studiens resultat arbetar de deltagande lärarna med att stärka elevernas förståelse 

under tiden de läser, exempelvis genom att förklara svåra ord och begrepp. Däremot förekommer vidare 

bearbetning av gemensamma textupplevelser sällan. Det vill säga att lägger ner lite tid på att låta eleverna, 

efter avslutad höguppläst text, få öva sig i ovanstående strategier, vilket är en del i figuren ”Tre kompo-

nenter i högläsning”. Dessa förmågor utgör, enligt Bråten (2008) och Liberg (2010), det som läraren till-

sammans med eleverna kan synliggöra som strategier för att öka sin egen läsförståelse. Bråten (2008) me-

nar att läsförståelsestrategier är viktiga att ta till sig för att kunna, som tidigare nämnts, tillägna sig, ordna 

och fördjupa information från en text. Vi blir nyfikna på varför lärare inte arbetar mer med det som Li-

berg (2010) menar är strukturerad läsundervisning, då det finns en nedåtgående tendens kring detta. Lä-

rarna verkar ha en medvetenhet kring bearbetning, då de själva uttrycker vad man kan göra. Frågan är var-

för de inte gör det? Anser de kanske inte att bearbetning av höglästa texter är något som påverkar den 

nedåtgående tendens som finns gällande elevernas läsförståelse?  

Vi ansluter oss till Säljö (2000) och hans uppfattning att människor lär och utvecklas i samspel med andra 

och vi ser högläsningen som en gemensam lärandesituation där eleverna tillsammans med läraren utfors-

kar och använder olika strategier. Dessa olika strategier kan eleverna sedan använda på egen hand. Vi an-

ser att det är lättare att ta sig an något nytt tillsammans med andra, för att sedan enskilt kunna använda 

den nya kunskapen på egen hand. Vi menar att högläsningen kan fungera som ett redskap i arbetet med 

strukturerad läsundervisning. Resultatet i studien visar att de deltagande lärarna arbetar med att stärka ele-

vernas läsförståelse under tiden lärarna läser en text högt, men vi anser att denna typ av bearbetning inte 

räcker till. Detta eftersom läsförståelsen är komplex och inte kan automatiseras (Elbro, 2004; Fridolfsson, 

2008; Westlund, 2009). Att läraren förklarar ord och begrepp för eleverna, kan här inte anses som en stra-
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tegi som eleverna sedan kan använda på egen hand. Att likt Bråten (2008) och Liberg (2010) arbeta aktivt 

med att utveckla läsförståelsestrategier är något som vi tror att lärarna måste arbeta mer med för att vända 

denna nedåtgående tendens.  

Att de deltagande lärarna ser högläsningsstunden som en stund för avkoppling tror vi hör samman med 

att de väljer att inte göra någon vidare bearbetning av texten lästs högt för eleverna. Lärarna kanske inte 

vill lägga den tid som krävs vid bearbetning av något de själva anser står utanför själva undervisningen och 

att det först och främst är upplevelsen lärarna är ute efter att förmedla till eleverna.  

Begränsat utrymme för högläsning 

I studiens resultat framkommer att högläsningen har ett begränsat utrymme på schemat och att lärarna 

skulle vilja läsa mer. Flera av de deltagande lärarna uttryckte att tiden inte räcker till åt högläsning eftersom 

det finns så mycket annat eleverna ska lära sig idag. Detta stärker vår känsla av att högläsningen egentligen 

inte används som ett pedagogiskt redskap i undervisningssyfte, utan som något separat när läraren känner 

att det finns tid till det. Fox (2003) påpekar att högläsning i undervisningssyfte bör göras till en vana och vi 

menar därför att högläsningen inte kan tidsbegränsas till den lilla tid den har hos dessa lärare idag. Vi tyck-

er att lärarna borde vara mer öppna för de möjligheter som högläsningen kan innebära när det gäller att 

utveckla elevernas läsförståelse. Inte minst med tanke på det mångkulturella samhälle vi lever i idag (Sch-

midt & Gustavsson, 2011).  

Vi kan inte uttala oss om ifall dessa lärare aldrig arbetar med strukturerad läsundervisning, för att stärka 

elevers läsförståelse. De kanske de gör, fast med hjälp av andra arbetssätt eller pedagogiska verktyg. Där-

emot undrar vi om det är så att eleverna arbetar för mycket på egen hand med sin läsutveckling? Då 

kanske de inte får den dos av gemensam undervisning som vi tror behövs. Vi undrar även om det inte kan 

bero på den knappa tid som läggs åt den gemensamma bearbetningen som har medfört att det idag finns 

en nedåtgående tendens gällande elevernas läsförståelse? En av de deltagande lärarna nämnde att hon hade 

blivit ifrågasatt varför tid skulle läggas till högläsning i skolan. Vi funderar i detta fall vad dessa lärare som 

uttrycker detta har för syn på högläsning? Då dessa åsikter finns, är det kanske inte så konstigt att högläs-

ningen trots allt inte får en större roll i undervisningen ute på skolorna.  
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Slutord och vidare forskning 

Högläsning har en stark tradition i skolan och som studien påvisar används högläsning främst för avkopp-

ling. Det finns forskare som menar att högläsning kan användas till mer än avkoppling. Det vi hört och 

sett under våra intervjuer och observationer är att traditionen om att använda högläsning för avkoppling 

fortfarande lever kvar. Detta ser vi inte som något fel, men vi kan inte bortse från att undra om lärarna 

tagit del av den forskning gällande andra aspekter som  högläsning kan bidra med . Utifrån denna figur 

drar vi slutsatsen att de deltagande lärarna utgår från en cirkel av de tre när de läser högt för eleverna. Vi 

tror att medvetenhet om alla tre cirklar och hur de samspelar är viktigt för att högläsning som pedagogiskt 

redskap ska bli så effektiv som möjligt. 

 

Liberg (2010) menar att kulturella och sociala erfarenheter är faktorer som påverkar elevernas utveckling 

av läsförståelse. De är också något som har framkommit i PIRLS internationella tester. Därför skulle det 

vara intressant att forska vidare om hur lärare tar tillvara elevers olika sociala och kulturella erfarenheter i 

högläsningssammanhang för att stärka alla elevers läsförståelse.  Det skulle även vara intressant att forska 

vidare i hur lärare använder sig av populärkultur när han eller hon ska läsa högt för eleverna. Detta för att, 

som tidigare nämnts, elevernas skriftspråksverksamheter utanför skolan många gånger präglas av den rå-

dande populärkulturen (Fast, 2008). Att studera närmare kring lärarnas val av text för högläsning, skulle 

vara ett annat intressant ämne att forska vidare i.  

 

 

Figur 6.1 Delar i högläsning 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

1.Vad tänker du på när du hör begreppet högläsning? 

Exempel på följdfråga: 

Vad är dina erfarenheter av att arbeta med högläsning med eleverna? 

 

2. I vilka sammanhang Läser du högt för eleverna? 

Exempel på följdfråga:  

Kan du nämna något mer sammanhang? 

 

3. Vilka typer av texter använder du när du läser högt? 

Exempel på följdfråga: 

Använder du några andra typer av texter? Och i vilket syfte? 

 

4. Vilka arbetssätt använder du dig av för att bearbeta en höglästext med eleverna? 

Exempel på följfråga: 

Vill du utveckla det lite mer? 

 

5. Har du tänkt på hur arbetet med högläsning kan stärka elevernas läsförståelse? 

Exempel på följdfråga: 

Hur vet du att eleverna förstått det du läst?  

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. Observationsschema 

Introduktion: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Val av text: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samspel lärare- elev: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samspel elev- elev: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avslut/ bearbetning: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


