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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att redogöra för hur fenomenet högläsning används 

i klassrummet. Sedan tidigare finns det forskning gjord om högläsningens 

positiva påverkan på elevernas läs- och skrivinlärning i skolan. Desto mindre 

står det skrivet om hur arbetet runtomkring högläsningen ser ut, vilka strategier 

som används före, under och efter lektionstillfället, hur momentet tolkas av 

pedagogerna, samt hur det används rent praktiskt i klassrummet. Huvudfokus 

i denna uppsats ligger därför på själva pedagogerna, snarare än vilken inverkan 

högläsningen har på elevernas förmågor.  

Resultatet visar att aktiva lärare och lärarstudenter ser på högläsningen både 

som ett verktyg för inlärning, samtidigt som de anser det vara ett medel för att 

fånga elevernas intresse för läsning och för litteraturen. På grund av detta så 

hävdar de att högläsningen, beroende på vad det specifika ändamålet med 

lektionstillfället är, kan användas olika och med varierande arbetssätt.  

Högläsningen kan därför delas in i två olika typer, den spontana hög-

läsningen och den planerade högläsningen. De har båda sina fördelar samt 

nackdelar, och används därför vid olika tillfällen i klassrummet beroende på 

vad läraren har för mål med undervisningen. Den spontana högläsningen är 

något lärarna använder då de vill att fokus ska ligga på elevernas upplevelse av 

berättelsen, medan den planerade högläsningen istället används när syftet är 

tydligt inriktat mot att utveckla elevernas läsförståelse, ordförråd och förståelse 

av olika typer av texter.  
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Inledning 

Syftet med min studie är undersöka hur aktiva lärare och lärarstudenter ser på 

fenomenet högläsning, samt hur de använder sig av detta i klassrummet. För 

att undersöka detta har jag genomfört kvalitativa intervjuer med tre aktiva 

lärare, samt tre stycken lärarstudenter. Frågorna har inriktats mot att försöka få 

fram de intervjuade individernas egna erfarenheter om högläsning och dess 

syfte.  

Min tidigare erfarenhet, både från min verksamhetsförlagda utbildning och 

från vikariatsanställningar på olika skolor, är att högläsning i klassrummet 

ofta används som ett tidsfördriv eller något man avbryter en lektion med när 

eleverna börjar bli lite oroliga och stökiga – istället för som det 

inlärningstillfälle det faktiskt är.  

Visserligen har jag en viss förståelse för de pedagoger som väljer att 

använda högläsningen som ett lugnande medel, då högläsningstillfällena ofta 

är en av de gånger som eleverna sitter tyst, lyssnar och är fokuserade på vad 

deras lärare säger. Däremot tycker jag att denna koncentration från elevernas 

sida känns bortkastad, ifall läraren inte tar tillfället i akt och tar vara på den 

höga intressenivån som infinner sig. Nästintill all forskning som har gjorts 

inom området visar att högläsningen har en positiv inverkan på eleverna och 

deras inlärning, detta gäller även om ingen speciell planering eller strategi 

används. Man kan då tänka sig att denna positiva effekt skulle vara ännu 

större om pedagogerna använde sig av högläsningen som en inplanerad 

aktivitet i deras verksamhet, istället för som utfyllnad och avslappning.  

För många elever, speciellt i de yngre åldrarna, uppfattas längre texter oftast 

bara som en jobbig vägg av svarta bokstavstecken, vilket framstår som ett 

hinder eleverna måste ta sig över, istället för den känsla av förundran och magi 

som skönlitteraturen ofta försöker uppnå. Genom att då använda sig av en 

metod som högläsning får man tillträde till fler, längre och mer komplicerade 

texter för dessa elever. Utöver detta försvinner det tidigare nämnda hindret 

med att behöva läsa krångliga ord och texter, vilket leder till att fokus dras från 

själva läsningen och eleverna kan istället låta själva innehållet av berättelsen stå 

i centrum. Om man då dessutom för samtal efter högläsningstillfället, där läsare 

och lyssnare diskuterar sin förståelse av texten, så framhävs berättelsen ännu 

mer. 

För fenomenet högläsning och dess användning inom skolväsendet finns ett 

stort intresse, både från de som är verksamma inom skolorganisationer och från 

de författare som har skrivit berättelserna som lärarna läser för eleverna. Ann-

Marie Körling, Mem Fox och Aidan Chambers är exempel på personer som 

både arbetat som pedagoger, skrivit en hel del om fenomenet högläsning samt 

att de två sistnämnda även har skrivit egen barnlitteratur.  
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Det finns flera olika sätt att se på högläsning och hur den ska användas. Vissa 

menar att högläsning är ett bra verktyg för att stärka elevernas läs- och 

skrivinlärning och på så vis bör fungera som alla andra schemalagda aktiviteter 

i skolan, med planering innan och återkoppling efteråt. Medan andra, som 

exempelvis ovannämnda Fox, säger att det viktigaste med högläsning är att 

lyssna på, och njuta av, det skönlitterära verket som man läser.  
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Syfte och metod 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur högläsning används i skolan, med 

fokus på hur pedagogerna upplever och arbetar med högläsning i sin 

pedagogiska verksamhet. För att göra det lättare att avgränsa min studie till 

pedagogernas arbete har jag skapat ett par frågeställningar att följa; 

 

▪ Vad är syftet med högläsning enligt aktiva lärare och lärarstudenter? 

▪ Hur arbetar pedagoger med högläsning i klassrummet?  

Metod 

Som grund för denna studie ligger den fördjupning jag har gjort inom den 

tidigare forskningen inom området högläsning som är relevant för min 

problemställning. En bred och välutvecklad förståelse över aktuell forskning 

om högläsning anser jag vara ett krav för att kunna genomföra denna studie på 

ett korrekt sätt. 

Med denna grund att stå på skapade jag två formulär (se bilaga 1 och 2), där 

jag konstruerade frågeställningar som inriktade sig mot antingen aktiva eller 

framtida lärare och deras relation till fenomenet högläsning. Dessa frågor är 

utformade för att få fram kvalitativa data inom området, då jag anser att det är 

en mer djupgående typ av information som behövs för att besvara min fråge-

ställning. Min empiriska fakta samlades alltså genom att intervjua båda aktiva 

och framtida lärare. Anledningen till att jag valt att intervjua individer från 

båda dessa grupper var för att se om det fanns någon skillnad på hur de såg på 

högläsning, och om det på något vis kan komma att betyda en framtida 

förändring för högläsningen i den pedagogiska verksamheten.  

Eftersom att jag var ute efter att undersöka likheter och skillnader lärarna 

sinsemellan, utan att aspekter som kön, skolmiljö och olika förutsättningar 

skulle spela in, så valde jag ut lärare som arbetade på samma skola. Jag har 

intervjuat tre stycken aktiva lärare som alla hade goda erfarenheter av att arbeta 

med högläsning. På min utvalda skola så fanns inga manliga lärare, vilket ledde 

till att alla intervjuade är kvinnor. Det finns både för- och nackdelar med detta 

enligt mig. Det hade varit intressant att se hur arbetet med högläsning skiljer 

sig mellan könen, men på samma gång tror jag att en mer homogen intervju-

grupp gör det lättare för mig att få relevanta svar på min frågeställning, då jag 

inte behöver fundera över om vissa svar kanske varierar på grund av vilket kön 

den intervjuade personen har. Mina intervjuer skedde under veckan när 

eleverna hade läslov, det som tidigare kallades för höstlov, för att lärarna som 

intervjuades inte skulle känna sig stressade av att behöva hinna iväg på någon 

lektion. Nu kunde de istället koncentrera på de frågor jag hade. Innan 
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intervjuerna så informerades lärarna om att de hade rätten att avbryta när de 

ville och att intervjun skulle spelas in för att sedan transkriberas. De inspelade 

intervjuerna raderades efter att de hade transkriberats, dock kommer transkri-

beringarna i sig att finnas kvar en längre tid, ifall de till exempel skulle vara av 

intresse vid kommande opponering. I mina transkriberingar har jag dessutom 

valt att ta bort småljud som inte tillför något, exempelvis ”öh…”, ”hmm…” och 

så vidare, för att göra det lättare för mig att bearbeta. 

Jag har dessutom intervjuat tre lärarstudenter, för att undersöka om deras 

svar skiljde sig något från de aktiva lärarnas. Jag valde att intervjua studenter 

som antingen har erfarenheter av högläsning från verksamhetsförlagd 

utbildning eller från vikariat. Innan jag intervjuade dem så gjorde jag en 

förundersökning i en lite större grupp för att ta reda på vilka som var 

intresserade av fenomenet högläsning. Därefter valde jag ut de tre studenter 

som enligt mig verkade vara mest insatta i ämnet och motiverade att delta. 

Studentintervjuerna skedde på distans, på så vis att jag mailade mina frågor och 

bad dem svara så utförligt som möjligt. Jag hade hellre intervjuat även 

studenterna öga mot öga, men detta var inte genomförbart på grund av att de 

helt enkelt bodde för långt bort.  

Frågorna som ställdes var av blandad sort, där vissa var mer övergripande 

och något båda grupperna kunde svara på. Medan andra frågor var mer 

specifikt inriktade mot exempelvis aktiva lärare, och då inte fanns med bland 

intervjufrågorna som ställdes till lärarstudenterna. Dock så var de båda fråge-

formulären uppbyggda på samma sätt med tre olika delar – bakgrund, syn på 

högläsning och övriga tankar.  
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Bakgrund  

Detta kapitel behandlar tidigare forskning samt forskningsresultat som berör 

ämnet högläsning. De vetenskapliga artiklar och avhandlingar som jag har 

använt mig av är inte alla specifikt inriktade mot högläsningen eller 

pedagogernas planering och arbete med detta, men samtliga av dem behandlar 

detta område ur en eller flera synvinklar, vilket gör att jag har gjort 

bedömningen att de är relevanta för min studie. 

Allmän bakgrund 

Begreppet högläsning kan betyda ett par olika saker, till exempel används 

begreppet både när eleverna själva läser högt för att få träna på att ljuda 

bokstäver, eller när man har gemensam högläsning i klassen och varje elev läser 

en eller ett par meningar ur ett kapitel inför sina klasskamrater. Men i detta fall 

menar jag med begreppet högläsning den läsning som sker i helklass, eller i 

mindre grupper, där en lärare är den som läser och i många fall även ställer 

frågor och för en diskussion runt litteraturen som används. Eftersom att hög-

läsningen sker i en större eller mindre grupp där man gemensamt läser, lyssnar 

på och diskuterar en berättelse, uppstår det ett naturligt socialt samspel mellan 

den som läser och åhörarna. På grund av detta så skriver många av artikel-

författarna ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där mycket handlar om 

att skapa mening i texten genom interaktion med andra. Det finns såklart även 

tillfällen då högläsning sker utan något socialt samspel, till exempel när man 

lyssnar på en ljudbok, men det är inte den typen av högläsning som jag avser i 

detta arbete.  

Dessutom har jag, efter att ha läst Karin Jönssons avhandling Litteratur-

arbetets möjligheter (2007), blivit uppmärksammad på att varken Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2016) eller Kommentarmaterial 

till kursplanen i svenska (2017) nämner något om ”högläsning”, ”läsa tillsammans” 

eller ”gemensam läsning”. Då Jönssons avhandling är från 2007, och mycket av 

den övriga forskningen jag har hittat beträffande högläsningen är skriven efter 

det, så var min första tanke att det kan vara något som tillkommit på senare år 

och därför inte var med i läroplanen 2007. Det vill säga att det i sådana fall borde 

vara med i läroplanen och kommentarmaterialet från 2011, eller åtminstone i de 

reviderade versionerna från 2016, respektive 2017. Men detta är alltså 

fortfarande inte något som står med. Jag finner detta väldigt intressant eftersom; 
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• forskning visar att högläsning främjar elevernas läs- och 

skrivinlärning. 

• forskning visar att högläsning motiverar eleverna, ökar deras intresse 

för litteraturen och för det svenska språket i stort. 

• forskning visar att högläsning förbättrar inlärningen hos elever som 

anses vara svagare inom läs- och skrivförståelse.  

(se nedan för referenser) 

 

Trots att alla dessa punkter pekar mot att högläsningen borde vara ett stående 

inslag i den pedagogiska verksamheten, så nämns det inte i läroplanen. Ingen 

rekommendation att använda sig av högläsning i vissa situationer, ingenting 

om att använda högläsning som strategi för att förhöja elevernas upplevelser 

av läsning och inte något om hur högläsningen kan användas som intresse- och 

motivationshöjare för att lättare fånga elevernas uppmärksamhet. 

I min forskningsbakgrund har jag använt mig av källor som behandlar hög-

läsningen på olika sätt och med olika inriktningar. Att se detta fenomen ur olika 

synsätt är något som kan hjälpa mig att få en bredare översikt över hur 

individer med olika bakgrunder ser på högläsning.  

Jag har delat upp den tidigare forskningen i två rubriker. Under 

rubriken ”Varför högläsning” redovisar jag vad de olika källorna säger om hög-

läsningens påverkan på elevernas läs- och skrivinlärning. Rubriken ”Olika syn 

på högläsning” har delats upp i två underrubriker, den första handlar om att se 

på högläsningen som alla andra inlärningstillfällen i skolan, det vill säga att 

man förespråkar ett arbetssätt som innefattar planering, ett tydligt syfte med 

läsningen samt en återkoppling efteråt. Den andra underrubriken beskriver en 

syn på läsningen som mer handlar om att fånga elevernas intresse genom den 

magi som skönlitteraturen försöker förmedla – och att det är berättelsen och 

upplevelsen i sig som är viktig, snarare än vad man använder för strategier före, 

under och efter högläsningen.  

Tidigare forskning inom högläsning 

Innan jag gjorde valet att studera högläsning som fenomen hade jag föreställ-

ningen att det skulle vara ett område där det fanns relativt mycket forskning. 

Med tanke på hur ofta jag hade hört lovord om detta arbetssätt både från aktiva 

lärare under min verksamhetsförlagda utbildning och från mina lärare på 

universitetet. Detta visade sig vara delvis felaktigt, i alla fall ur det perspektiv 

av högläsningen jag var intresserad av att undersöka – nämligen hur detta 

används och tolkas utav pedagogerna själva.  

 

Varför högläsning? 

Karin Jönsson skriver i sin avhandling Litteraturarbetets möjligheter (2007) i 

kapitlet ”Läsning tillsammans” om varför många lärare väljer att använda sig 
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av ett pedagogiskt redskap som högläsning i undervisningen. Jönsson (2007:61) 

menar att en lärares beslut att använda detta i grund och botten ligger i ett 

allmänt antagande om att en form av gemensam läsning ska vara gynnsamt för 

eleverna. Hon skriver att högläsningen, oberoende av ålder, kan vara ett sätt att 

skapa gemensamma upplevelser för eleverna, och något som man sedan kan 

arbeta vidare med inom klassen. När det gäller yngre elever så menar Jönsson 

att denna uppläsningsform av en pedagog gör att man får tillträde till mer 

komplicerade, fler och längre texter. Till skillnad från om eleverna själva ska 

läsa texterna, då den mesta energin och tiden skulle gå till avkodningen, istället 

för att fokusera på själva berättelsen och innehållet. (2007:61-62) 

Även Sipe och Brightman belyser i sin artikel ”First Graders ’Signature’ 

Responses During Picturebook Readalouds” (2008) högläsningens effektivitet 

och menar att elevernas läs- och skrivförståelse förbättras, eftersom de under 

den gemensamma läsningen utökar sitt ordförråd, får en bättre förståelse för 

hur berättelser är uppbyggda. Samt att de även får en grund som ger dem bättre 

flyt i läsningen när de sedan ska läsa själva. Dessutom påpekar de även att 

eleverna ser på högläsningen som en rolig aktivitet, i jämförelse med ordinarie 

lektioner, och på så vis även blir det något som ökar elevernas motivation och 

intresse (2008:18-19).  

När det gäller motivation så förklarar Varga, Hultgren och Widhe (Att 

stimulera elevers läsintresse – ett samverkansuppdrag, 2015) den som något med två 

olika delar; den yttre motivationen, då eleverna ser på läsningen som en uppgift 

från någon annan, och som de blir skyldiga att genomföra. I motsats till detta 

finns den inre motivationen, som man förespråkar när det gäller läsningen, 

vilket innebär att eleverna ”uppslukas” av litteraturen och att motivationen då 

kommer från det egna intresset. Om detta då kopplas till högläsningen ur ett 

sociokulturellt perspektiv innebär det inte att motivationen nödvändigtvis 

måste vara något som eleverna har med sig till lektionen, utan snarare något 

som ska uppstå under berättelsens gång, i den gemenskap som uppstår och de 

samtal och aktiviteter som arrangeras före, under och efter högläsningstillfället. 

(2015:6-7)  

En annan syn på varför man ska använda sig av högläsning kommer från 

högläsningsförespråkaren och entusiasten Mem Fox, som är väldigt påläst och 

insatt i den gemensamma läsningen samt dess förmåner. Hon skriver i sin 

artikel “What next in the read-aloud battle? Win or lose?” (2013) om hur 

forskning över hela världen pekar på att barn som får ta del av högläsning regel-

bundet har lättare för att lära sig att läsa. Till skillnad från tidigare nämnda 

källor så talar Fox inte endast om högläsning, utan att det även är viktigt att det 

är just ”beloved stories” som eleverna får möjlighet att lyssna på. Utöver detta 

så menar hon dessutom att det inte är nödvändigt att samtala under eller efter 

högläsningen, utan att man istället ska låta eleverna få bli förtrollade av 

berättelsen – och att de kommer lära sig av bara det (2013:4).  
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I kontrast till det Fox hävdar om att det specifikt är populära berättelser som 

ska läsas, för att fånga elevernas intresse och på så vis göra högläsningen 

relevant, så skriver Santoro, Baker, Fien, Smith och Chart (”Using read-alouds 

to help struggling readers access and comprehend complex informational text”, 

2016) om hur högläsningen även har en positiv påverkan när man läser fakta-

texter. I informationstexter finns det vanligtvis ord och begrepp som inte 

används i vardagliga sammanhang, samt att dessa texter ofta har en väldigt 

komplex meningsuppbyggnad. Detta leder till att texterna blir svåra att jobba 

sig igenom, framförallt för elever med läsproblem, vilket i sin tur leder till 

motivationsbrist och att eleverna inte kommer framåt i texten (2016:282). Trots 

detta så menar de att informationstexter bör introduceras så tidigt som möjligt 

för eleverna, eftersom att ett aktivt engagemang i komplexa texter är en av 

nycklarna för en elevs tillväxt när det gäller exempelvis deras vokabulär och 

generella språkkunskap. Och en lösning för att kunna använda sådana 

komplicerade texter i klassrummet med unga elever skulle då kunna vara 

genom högläsning, då de menar att detta skapar ett tillfälle där eleverna lättare 

kan engagera sig, ställa frågor, diskutera, samt måla upp mentala bilder med 

lärarens hjälp (2016:283). 

 

Olika syn på högläsning 

Som pedagog kan man välja att arbeta med högläsning på flera olika sätt, 

beroende på vad målet med lektionen är. Forskning visar dock att vare sig du 

arbetar metodiskt med att planera och strukturera upp högläsningen, eller om 

du istället tycker att högläsningen är till för att endast njuta av de skönlitterära 

verk som läses upp – så kommer elevernas förmågor och intresse att på något 

vis påverkas positivt av den gemensamma läsningen.  

Läsa för att lära 

Varga et al. (2015) skriver att lässtrategier är något som måste användas 

systematiskt och medvetet för att ta sig an texter i olika form och öka sin 

förståelse. De menar även att dessa strategier inte bara är något som bör 

användas endast i en viss genre eller typ av text, utan istället ska vara en ständig 

process under elevernas skolgång (2015:3). Inom högläsningen kan detta 

konkretiseras genom att man som lärare exempelvis försöker skapa en för-

förståelse innan man börjar läsa, att man ”förbereder texten” genom att prata 

om saker som framsida, boktitel eller vanligt förekommande saker för den 

specifika genren man ska läsa. De menar också att det är viktigt att försöka 

koppla berättelsen till elevernas förkunskaper och vardagliga liv, och på så vis 

bygga broar som kan hjälpa eleverna att relatera till och bättre sätta sig in i 

texten (2015:4). Vidare så pekar de på forskning som talar för att samtal under 

läsningen där eleverna får uttrycka sina tankar är något som skapar goda 

förutsättningar för att utveckla deras lässtrategier. Ett exempel på hur man 
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skulle kunna uppnå detta är genom att medvetet ställa frågor som är 

konstruerade för att pedagogen ska kunna tolka elevernas tankar kring texten, 

exempelvis frågor som; ”hur tänker du?” och ”hur kom du fram till den 

tolkningen?” (2015:4-5). 

Både Jönsson (2007:61-62) samt Sipe och Brightman (2008:18) menar att hög-

läsningen är något som används för att skapa gemensamma erfarenheter i 

klassen. Dessa upplevelser ska sedan bearbetas på olika sätt, och de menar att 

det är denna interaktion mellan läsare och åhörare som skapar en känsla av att 

undervisningen blir mer intressant och levande för eleverna. Denna syn på hög-

läsningen, där eleverna uppmuntras att vara deltagande i diskussioner och en 

del av ett ömsesidigt samspel med läraren, delas även av Karen J. Kindle 

(Vocabulary development during read-alouds: examining the instructional sequence, 

2010). Hon menar att högläsningen är ett av de viktigaste utvecklingsstegen 

som används i grundskolan, när det gäller att utveckla elevernas språkliga 

förmåga, deras textförståelse och bygga upp ett bra ordförråd (2010:66) – och 

för att nå den utveckling man vill komma åt, så behöver läraren skapa ett aktivt 

inlärningstillfälle (2010:67). Precis som Varga et al. (2015), påpekar Kindle 

vikten av att ha ett systematiskt tillvägagångssätt under högläsningen. Men 

utöver de frågor som Varga et al. förespråkade, talar Kindle även om hur 

läraren bör föra in korta förenklade förklaringar av komplicerade ord och fraser 

under läsningens gång (2010:67). 

Santoro et al. (2016), som främst har skrivit om hur högläsning kan användas 

för informationstexter, har gått ett steg längre och menar att arbetet måste 

struktureras upp än mer. De förespråkar ett välstrukturerat planeringsarbete, 

där pedagogen ska ha ett tydligt före-, under- och efterarbete förberett inför 

undervisningstillfället. Det vill säga att man är noggrann med instruktioner 

innan högläsningen, att man har förberett egna frågor och svarar på frågor från 

eleverna under läsningens gång, samt att man förberett diskussionspunkter att 

använda sig av efter läsningen (2016:283-284). 

Läsa för att uppleva 

En annan syn på detta fenomen finns hos till exempel den tidigare nämnda 

högläsningsförespråkaren Mem Fox, den brittiske barn- och ungdoms-

författaren Aidan Chambers samt författaren och pedagogen Ann-Marie 

Körling – som alla tre skriver om högläsningsmomentet som en spännande 

upplevelse och att det är den känslan man vill att åhörarna ska känna när man 

läser något för dem.  
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Ann-Marie Körling (Den meningsfulla högläsningen, 2012) skriver att högläs-

ningen handlar om att få och att dela något.  

 
Att få lära sig läsa handlar om att få uppleva vad läsning är och 

att få förståelse för att vår förmåga att läsa ständigt utvecklas. 

Därför är högläsning så viktigt. (Körling, 2012:6) 

 

Detta är ett citat som på ett bra sätt förklarar vad högläsningen är enligt 

henne. Att det är ett sätt för åhöraren att lyssna sig in i skriftspråket och på så 

vis utveckla dennes läsande förmåga i gemenskap med andra.  

Likt skribenterna i den tidigare underrubriken, tar Fox (2013) upp de 

positiva effekterna av högläsning. Även hon nämner att högläsning leder till ett 

ökat ordförråd hos eleverna och att de får en grundläggande förståelse för hur 

en mening, en bok eller en berättelse är uppbyggd. Därefter kommer hon in på 

elevernas intresse och motivation för språk. Fox menar att genom att lyssna på 

en pedagog som har mycket inlevelse och som läser en bra berättelse, är något 

som ger det grundläggande engagemang för böcker, sagor och sånger – som 

enligt henne, är något varje barn måste få uppleva innan den formella 

inlärningen av läsning kan påbörjas (2013:4). Precis som Jönsson (2007) samt 

Sipe och Brightman (2008), nämner hon den gemenskap som byggs upp i en 

klass där eleverna tillsammans har upplevt lyckan i högläsning. Fox jämför 

detta fenomen med en familj, där eleverna som har upplevt samma hög-

läsningstillfälle, får egna interna skämt, fraser och referenspunkter som bara de 

förstår sig på (2013:6). 

Det som skiljer Fox från övriga författare är att hon inte anser att böcker 

ska ”användas”, det vill säga att man inte ska förbereda texten, inte ställa frågor 

eller arbeta vidare med böckerna överhuvudtaget efter läsningen (2013:7). Fox 

påstående bygger på elevernas intressenivå, och att oberoende på vad du säger 

innan eller efter en högläsning, så kommer elevernas intresse alltid vara som 

störst under själva läsningen (2013:6-7). Hon menar att läsningen ska upplevas 

som något magiskt och minnesvärt för eleverna, och att inlärningen i ett sådant 

fall kommer automatiskt medan de lyssnar på berättelsen – utan att man 

behöver stanna upp och slösa tid på ”fåniga” frågor (2013:7).  

Körling (2012) skriver att högläsningen inte behöver vara tids- och 

resurskrävande med exempelvis den planering och arbete som kan ske 

runtomkring. Utan att det viktigaste är att man har en insikt om högläsningens 

betydelse för elevernas lärande och välmående, samt att man litar på denna 

(2012:45-46).  

Aidan Chambers (Böcker inom och omkring oss, 2011) tar upp den avdrama-

tiserande effekten av högläsning och menar att ansvaret ligger på läsaren och 

inte åhöraren, i skolans fall så betyder det att läraren är den som måste prestera 

och fånga elevernas intresse och uppmärksamhet. Vilket leder till att eleverna 

kan slappna av och lyssna på berättelsen (2011:65). Medan eleverna lyssnar så 
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menar Chambers att de vänjer sig vid ”text”. Och då syftar han inte på de 

tryckta orden i sig, utan han menar att det eleverna vänjer sig vid är 

upplevelsen av berättelsen och den känsla som de får av den. De får en upp-

fattning av vad för slags ”text” som kan gömma sig i bokens text. När sedan 

eleverna har förståelse för vad en berättelse kan tänkas säga oss, så kan de på 

egen hand lättare ta sig an den trycka texten (2011:65).  

Hela denna process blir till slut en uppgift som allt mer och mer tas över av 

läsaren, något som inte kan ske utan hjälp av högläsningen. Chambers skriver 

om upptäckten av den skrivna textens dramaturgi och hur detta förändrar 

enstaka ord till något magiskt. Genom att till exempel en lärare som läser högt 

gestikulerar, använder olika röster eller tempoväxlingar i läsningen så kan 

denna förmedla hur hen tolkar en text och förvandla de tryckta tecknen i boken 

till något som känns levande och dramatiskt (2011:66-67).  
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Teoretisk utgångspunkt  

Då mitt fokus i denna studie ligger på aktiva lärare och lärarstudenters egna 

synpunkter och erfarenheter av högläsningsmomentet, så har jag försökt hitta 

en teoretisk utgångspunkt som avspeglar detta synsätt och lägger fokus på 

subjektets egna erfarenheter. Därför har jag valt att använda mig av ett 

fenomenologiskt och hermeneutiskt utgångsläge.  

Hermeneutik och fenomenologi 

Både hermeneutiken och fenomenologin är inriktade mot det subjektiva. Vilket 

inom vetenskapsteori innebär att det är något som har sin utgångspunkt i 

människan själv. En människas tankar, erfarenheter och känslor utgår ifrån 

dennes medvetande, dennes subjektivitet – och det är alltså detta förhållandet 

som både hermeneutiken och fenomenologin intresserar sig för. Dessa två 

vetenskapsteoretiska inriktningar uppstod båda på 1800-talet och hör båda till 

human- och samhällsvetenskaperna, och de står då i motsättning till natur-

vetenskapen. Oftast, dock inte alltid, så betecknas även fenomenologi och 

hermeneutik som kvalitativa forskningsperspektiv (Vetenskapsteori för lärar-

studenter, Brinkkjær och Høyen 2013:59). 

Brinkkjær och Høyen (2013) skriver att ordet hermeneutik innebär att man 

tolkar, förklarar eller översätter något. Hermeneutikens mål är att försöka tolka 

meningen bakom ett fenomen, och för att kunna tolka detta så måste man också 

ha en viss förståelse för i vilket sammanhang som det fenomen man undersöker 

har tillkommit inom. Hermeneutikerna menar alltså att det man tolkar, 

exempelvis en text, en handling eller en berättelse, är skapat med en mening – 

det vill säga att den som skapar en text alltid har ett syfte när denne skriver, 

som den vill förmedla till läsaren (2013:73).   

Man kan säga att en forskare inom hermeneutiken försöker svara på 

frågan; ”vad är det som visar sig och vad betyder det?”, och det man använder 

som forskningsmetod är då tolkningen av ett ting eller ett fenomen. Det som då 

blir intressant för mig i min studie ur ett hermeneutiskt perspektiv blir alltså 

människors erfarenheter av fenomenet högläsning, detta gäller då både 

intervjuade pedagoger, samt texter skrivna av forskare och pedagoger som 

berör området. På ett enkelt sätt kan man förklara hermeneutiken om vad ett 

fenomen betyder för någon, exempelvis ”vad är högläsning för dig?”. 

Väldigt snarlik hermeneutiken är fenomenologin, i direkt översätt-

ning ”läran om det som visar sig”, som hävdar att ingen ”ren kunskap” 

egentligen finns, eftersom att all kunskap kommer från en individs egna 

erfarenheter. För att översätta till ett scenario med högläsning så kan man alltså 

inte påstå att högläsningen i sig är på ett bestämt sätt. Utan att dess betydelse 

varierar beroende på vem du frågar, och hur den personen tolkar detta fenomen 

(2013:60). Fenomenologin betonar dessutom vikten av att kunna lägga sin 
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förförståelse åt sidan. För att kunna erfara, uppleva och iaktta ett fenomen så 

fördomsfritt och rent som möjligt (2013:70). 
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Resultat 

Lärarintervjuer 

Jag har, som tidigare nämnt, intervjuat tre olika lärare från samma grundskola 

om deras syn på högläsning, hur de arbetar med detta moment och hur de tror 

att detta skulle kunna förbättras. Samtliga av de tre lärarna verkade väldigt 

pålästa inom ämnet och hade klart för sig redan innan hur de såg på fenomenet 

högläsning. Detta blev tydligt när de svarade direkt på alla mina frågor, utan 

att de behövde stanna upp och fundera. 

Jag kommer i denna resultatdel att sammanfatta varje intervju för sig, för att 

sedan under rubriken ”Analys” gå in djupare med att jämföra de olika svaren, 

samt koppla dessa till den aktuella litteraturen inom området. För att de jag har 

intervjuat ska förbli anonyma kommer jag att kalla dem för ”Lärare 1”, ”Lärare 

2” och ”Lärare 3”. Jag rekommenderar att man kollar igenom ”Bilaga 1: 

Intervjufrågor till lärare” som finns i slutet av detta arbete innan man läser 

resultaten från intervjuerna, för att få en tydligare bild över hur intervjuerna är 

uppbyggda och vilka frågor som har ställts.  

 

Lärare 1 

Utbildningsbakgrund: 

Den första läraren jag intervjuade påbörjade sin utbildning, som hon själv 

uttryckte det, i fel ände. Hon började med att gå en sexårig utbildning till musei-

pedagog, samt ett års arbete inom detta område, innan hon insåg att det 

egentligen var läraryrket som hon var intresserad av. När det gäller lärar-

utbildning så har hon en ganska bred grund att stå på, då hon är behörig från 

förskoleklass ända upp till årskurs 9. I högstadiet är hon behörig i svenska, 

historia och religion. Hon började sin karriär som lärare i en förskoleklass, där 

hon var i två år. Därefter flyttade hon och arbetade inom årskurserna 4-6 i 

ungefär tre år – och nu har hon återgått till de lägre åldrarna och har arbetat i 

årskurs 1 och 2 i snart två och ett halvt år.  

Syn på högläsning: 

Hon menar att högläsning först och främst handlar om att utveckla ett intresse 

hos eleverna, både för själva läsningsmomentet och för litteraturen. Dessutom 

så anser hon att högläsningen är det allra första verktyget en lärare kan använda 

för att ge eleverna en förståelse för hur en berättelse är uppbyggd. För även om 

inte alla elever kan läsa själva, så kan man ändå föra diskussioner om till 

exempel en berättelses struktur, med början, en handling i mitten och ett slut. 

Hon förklarar att detta blir en slags läsförståelse-träning, redan innan eleverna 

ens har läskunskap. Utöver detta så hävdar hon att eleverna, genom högläsning, 
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automatiskt får ett större ordförråd. Detta sker främst genom att de frågar 

läraren om okända ord, begrepp och ordspråk.  

 
Högläsning används för att väcka ett intresse för läsning. För att få 

ett intresse av att höra berättelser och kunna berätta saker. och även 

få lite uppfattning om hur språk är uppbyggda och kunskap kring 

det. Innan man kan läsa själv. 

 

Även om hon menar att högläsning ska användas som ett verktyg för 

inlärning, så använder hon det både som ett schemalagt lektionstillfälle och 

som ett utfyllnads-moment när hon får lite extra tid över. Valet att använda 

högläsningen på två olika sätt är ett medvetet val, då hon anser att båda sätten 

har sina fördelar. När de gäller de schemalagda högläsningstillfällena de ur en 

speciellt utvald bok, som de även har förberett arbetsuppgifter runtomkring. 

Det vanligaste arbetssättet är boksamtal, där de delar upp klassen i två mindre 

grupper där eleverna får diskutera det nyligen lästa kapitlet. Detta säger hon 

är genomförbart eftersom att de har turen att vara två lärare i en klass på 16 

elever, och att 8 elever i varje grupp är genomförbart när det gäller boksamtal, 

även om hon tycker att det är på gränsen till för många. Om boksamtal inte är 

möjligt på grund av någon anledning, så arbetar de istället med exempelvis 

förberedda frågor runt det kapitel man har läst, eller genom tolkning och 

diskussioner runt specifika textcitat och begrepp som man har stött på. Den 

andra typen av högläsning, som används när de får en stund över, menar hon 

används mer som ett avslappningsmoment för eleverna. Men hon påpekar att 

även detta är positivt för elevernas språkliga kunskaper – då högläsningen i 

sig är något som utvecklar både deras läsförståelse och ordförråd.  

Före högläsningen brukar hon förbereda eleverna genom att prata om vad 

de läste senast, vilka huvudpersonerna är och vad som har hänt hittills i 

berättelsen. Om det handlar om en helt ny bok så brukar de istället kolla på 

framsidan och läsa sammanfattningen på baksidan av boken, för att sedan 

diskutera vad det är för typ av bok, om den är läskig, rolig, spännande och så 

vidare, samt vad den kommer att handla om.  
 

Är boken ny introducerar vi den och berättar vad den handlar om. 

Sen håller vi på med läsfixare som till exempel spågumman och 

tänker "vad kan den här handla om?", om du kollar på framsidan. 

Förutspå om det är en läskig, spännande eller glad bok till exempel. 

 

Dessutom brukar de presentera författaren varje gång de börjar på en ny bok. 

Utöver detta så har de en speciell bokhylla där de ställer upp andra verk av 

denne författare, och ibland även böcker från andra författare som skriver på 

ett liknande sätt. Dessa böcker är ofta väldigt populära när eleverna själva ska 
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läsa böcker, och hon har märkt en tydlig ökning av intresse för läsning från 

elevernas sida efter att de börjat använda sig av denna hylla.  

När det kommer till hennes egen förberedelse inför högläsningstillfället, så 

är det något hon brukar göra, i alla fall när det gäller den högläsning som är 

schemalagd. Hon skulle vilja förbereda sig även när det gäller den 

mer ”avslappnade” läsningen, genom att läsa igenom boken i förväg till 

exempel, men menar att tiden till detta helt enkelt inte finns. För att lösa detta 

brukar hon ofta läsa böcker som hon är bekant med sedan tidigare och på så vis 

har relativt bra koll på ändå. Dock påpekar hon att detta är väldigt synd, 

eftersom att hon då inte kan välja någon nyare och modernare bok, som 

förmodligen skulle gå hem bättre hos eleverna, då en sådan bok har fler 

kopplingar till deras vardag än vad äldre böcker har.  

Under högläsningens gång tycker hon att det är helt okej att man stannar 

upp och svarar på frågor från eleverna, även om detta gör att man förlorar lite 

av berättelsens ”flow”. Enligt henne är det nödvändigt att förklara olika 

begrepp eller ordspråk för att eleverna ska kunna förstå och hänga med i 

berättelsen. Dessutom beror det på vilken sorts bok man läser, i hennes fall så 

läser hon oftast en bok som de sedan ska arbeta vidare med, vilket gör att 

förklaringar av olika begrepp nästan känns som ett måste för att nästa moment 

ska bli lyckat. För att göra högläsningen ännu mer intressant för eleverna så 

menar hon att det är viktigt att försöka få berättelsen att kännas levande och 

spännande. När de ska börja läsa en bok så brukar hon ofta komma utklädd till 

något som har med just den boken att göra, exempelvis klä ut sig till en häxa 

om det är en bok som handlar om just häxor, och på så vis trollbinda eleverna 

redan från början.  

Avslutningsvis berättar hon att, även om den mesta högläsningen sker i 

anknytning till svenskan, så händer det ofta att de integrerar den med andra 

ämnen. De arbetar ofta tematiskt i klassrummet, till exempel så arbetade de 

nyligen med forntiden på SO:n och har då samtidigt läst skönlitteratur som kan 

kopplas till den tiden.  

Övriga tankar: 

När det gäller högläsningsarbete i stort och vad som skulle kunna utvecklas så 

menar hon att det, precis som med mycket annat, är tiden som begränsar hur 

man arbetar. Om hon hade mer tid till planering innan och återkoppling efter 

högläsningen så tror hon att man skulle kunna få ut ännu mer än vad man redan 

får, men att den tiden helt enkelt inte finns. Hon hade även gärna velat 

undersöka mer modern litteratur lite noggrannare, men eftersom hon arbetar 

på en väldigt liten skola med ett nästintill obefintligt urval av böcker, så skulle 

det innebära att hon måste åka till ett större bibliotek för att genomföra detta – 

och återigen är det då tiden som sätter stopp för detta.  
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Hon berättar att ett bättre skolbibliotek på skolan är något som de har 

efterfrågat en längre tid, så även detta är något som enligt henne skulle kunna 

förbättras, dock inser hon att detta just är ett problem på hennes skola och inte 

nödvändigtvis är något som är ett bekymmer för lärare på större skolor. 

Däremot nämner hon att det nyligen har anställts en bibliotekarie i kommunen 

som ska åka runt på de mindre skolorna i distriktet, något som hon tror kan 

underlätta just arbetet med att hitta aktuell och bra skönlitteratur – både för 

elevernas egna läsning och för det gemensamma högläsningstillfället.  

 

Lärare 2: 

Utbildningsbakgrund: 

Lärare nummer två gick sin utbildning på Umeå universitet, där hon studerade 

till lärare i årskurserna 1-7, med fokus på matematik och NO-ämnena. För 

tillfället arbetar hon i en blandad klass, som består av elever från både årskurs 

4 och 5. Hon har dock arbetat i ungefär 17 år som lärare, och har på den tiden 

hunnit med att jobba i både låg-, mellan- och högstadiet, även om den största 

delen av hennes verksamma år har varit inom årskurserna 4-6.  

Syn på högläsning: 

Denna lärare menar att högläsningen först och främst fungerar som ett medel 

för att få eleverna nyfiken på, och intresserad av, litteraturen. Men hon berättar 

också att det är viktigt att eleverna får höra ett språk talas och att de på så vis 

utökar sin språkliga kunskap på ett naturligt sätt, främst genom att de får höra 

nya ord och får även höra dessa i ett sammanhang – istället för bara en glosa i 

en läxa.  

Användningen av högläsning i hennes klassrum sker på två olika sätt. För 

det första så försöker hon alltid att starta dagen med högläsning, även om detta 

inte bokstavligt talat är en schemalagd aktivitet, så menar hon att det mer eller 

mindre är en daglig rutin ifall inte någon speciell aktivitet är inplanerad. Det 

andra tillfället när hon använder sig av högläsning är när hon känner att hon 

behöver bryta en lektion, exempelvis om det är högljutt eller stökigt, och då 

använder läsningen mer som ett lugnande medel.  

Före varje högläsningstillfälle så frågar hon eleverna om vad de minns hände 

i tidigare kapitel och eleverna får då själva berätta vad de kommer ihåg. Om det 

rör sig om en ny bok så börjar hon med att läsa den sammanfattning som står 

på baksidan, varpå hon låter eleverna fundera en stund och sedan var och en 

förklara vad de tror att boken kommer att handla om.  

Hennes egna förberedelse inför läsningen tycker hon att det sällan finns tid 

till, speciellt om det är en bok som eleverna har valt till högläsningen, och någon 

hon själv inte är bekant med sedan tidigare. När hon istället själv väljer 
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högläsningsbok brukar hon ofta återkomma till böcker hon själv tycker om och 

har läst tidigare, och menar att hon på så vis redan är väl insatt och förberedd.  

 
Ibland kommer dom ju med böcker som de önskar att man ska 

läsa, och då är det inte alltid jag hinner sätta mig in i det… 

 Sedan har jag ju några böcker som jag brukar återkomma till, som 

jag tycker är bra och har läst flera gånger. Så då är jag väl förberedd 

automatiskt. 

 

Till skillnad från Lärare 1 så är det sällan hon integrerar högläsningen i andra 

ämnen, utan ofta är det under svensklektionerna som högläsningen sker. Hon 

har vid några tillfällen även haft högläsning på engelska, detta är dock på 

grund av att eleverna valt ut böcker som hon inte har kunnat hitta på svenska. 

Hon nämner att tiden för att jobba tematiskt som på lågstadiet, inte riktigt 

finns där i mellanstadiet, eftersom att det är så mycket mer de ska hinna med. 

De fåtal gånger som hon läser högt inom NO- och SO-ämnen så är det ifall det 

rör sig om informationstexter som har många krångliga begrepp och 

facktermer. Om eleverna ska läsa denna typ av texter själva så kommer det 

dyka upp ord som de aldrig har hört förut, vilket innebär att eleverna varken 

vet vad ordet betyder eller hur de ska uttalas. Då tycker hon att det är bättre 

att läsa texten högt, och allt eftersom förklara vad alla dessa nya begrepp 

innebär. Hon poängterar även att denna typ av texter blir ännu svårare för de 

elever som är lite svagare på att läsa och att högläsningen då kan fungera som 

ett hjälpmedel för att minska kunskapsavståndet mellan dem och övriga 

elever.  

När det kommer till speciella strategier att använda under högläsningen, 

som till exempel att gestikulera och använda olika röster, så menar hon att detta 

ibland kan vara något som irriterar de lite äldre eleverna. Hennes uppfattning 

är istället att man som lärare inte ska låta sin egen tolkning vara för stor, utan 

att det är bättre att förbli neutral när man läser – och istället låta eleverna själva 

får tolka de olika händelser och karaktärer som dyker upp.   

 

Jag kan ju tänka mig själv om jag lyssnar på en bok, så kan jag bli 

väldigt irriterad om det är någon som inte låter som jag tycker dom 

ska låta. Så det kan jag också tänka ibland, att man inte ska dra det 

för långt. Jag vill inte att min tolkning ska vara för stor. Att jag istället 

är mer neutral och de får tolka själva. 

Övriga tankar: 

Hur väl högläsningen når sin potential anser hon ofta beror på vilka elever, 

samt vilken typ av klass man har. Vissa klasser älskar högläsningen och kan i 

princip lyssna hela dagarna, medan andra snarare tycker det är jobbigt att 

lyssna en längre tid och blir alldeles för rastlösa. Det vill säga att hur effektivt 
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högläsning är som ett verktyg för inlärning beror på eleverna själva, och har du 

en klass som tycker att detta är jobbigt, så använder du inte heller det verktyget 

så ofta.  

Hon nämner även problemet med att det inte finns tillräckligt med tid att 

hinna med allt man vill. Det finns ingen tid att leta nya böcker att använda, och 

även om man hittar några nya böcker, så finns det inte heller någon tid att läsa 

igenom och sätta sig in i dessa. Hon menar att det blir en balansgång mellan 

vad man vill lägga fokus på i undervisningen, om man lägger mer tid på att 

arbeta med högläsningen genom till exempel diskussioner, så måste den tiden 

tas från något annat – och på så vis blir någon annan del av undervisningen 

lidande.  

Avslutningsvis så berättar hon att högläsningen tyvärr ofta är något som 

avtar på mellanstadiet, då det är så pass mycket mer som ska tryckas in i ett 

redan fullspäckat schema. Högläsningen, i den form där man planerar innan 

och arbetar med texterna efteråt, blir satt åt sidan på grund av att det är för 

tidskrävande.  

 

Lärare 3   

Utbildningsbakgrund: 

Den sista läraren jag intervjuade påbörjade sin utbildning på Idrottshögskolan 

i Stockholm, där hon under tre år utbildade sig till idrottslärare, men inte fick 

med sig alla poäng. Efter detta läste hon fem terminer på Mittuniversitetet i 

Sundsvall, där hon kompletterade ihop sina tidigare poäng till sin nya examen. 

Det vill säga att hon nu är grundskolelärare mot yngre åldrar, förskola och 

fritidshem, men även har full behörighet som idrottslärare ända upp till 

gymnasiet. För tillfället arbetar hon i årskurs 2, men har tidigare arbetat både 

som idrottslärare ett år och på olika förskolor under sex års tid.  

Syn på högläsning: 

Precis som Lärare 1 och Lärare 2 tar hon upp högläsningens betydelse för att 

väcka ett intresse för litteratur hos eleverna. Men Lärare 3 menar dock att det 

först och främst handlar om läsförståelse, eller hörförståelse, och berättar att 

eleverna drar nytta av högläsningen när de sedan själva ska läsa olika texter. 

Detta både genom att de utvecklar sitt ordförråd och att de får en ökad 

förståelse för hur texterna är uppbyggda. Hon pratar sedan om två typer av 

högläsning, beroende på vilken ålder det är på eleverna. Den första typen är 

högläsning är ”nära läsning” som ofta sker med de yngre eleverna, vilket 

innebär att läraren sitter med två-tre elever nära sig och läser ur en bilderbok. 

Vid denna typ av högläsning så kan eleverna lätt följa med i berättelsen 

eftersom de ser bilderna och kan peka och fråga om det är något. Den andra 

typen av högläsningen är den mer klassiska metoden, där läraren läser ur en 
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kapitelbok inför helklass. Så beroende på vilken ålder det är på eleverna och 

vad du har för grupp, arbetar man på olika sätt och betonar olika saker. Hon 

menar att båda typerna av högläsning är bra på sitt sätt, men att den läsning 

som sker inför helklass kräver mycket mer, både från elevernas och lärarens 

sida. För eleverna krävs det mer eftersom det enligt henne oftast är svårare att 

hänga med i en kapitelbok än i exempelvis en bilderbok, samt att det är fler 

elever som måste ha ork att koncentrera sig över en längre tid. För lärarna blir 

högläsning inför helklass mer krävande för att medan de läser boken så ska de 

inte bara hålla koll på kluriga begrepp och försöka leva sig in berättelsen – utan 

läraren ska även ha ett öga på ett tjugotal elever på samma gång. 

Hur man använder sig av högläsning i klassrummet menar hon beror 

mycket på dynamiken i klassen. Vissa klasser kanske behöver ha det som en 

rutin i dagen, att man exempelvis läser ett kapitel varje dag efter lunch. I andra 

grupper kan det istället används efter raster för att få ner eleverna lite, så att 

man sedan kan komma igång att arbeta med något annat. Medan att i en tredje 

grupp kanske använder högläsningen som en belöning i slutet av lektionen ifall 

eleverna har arbetat på bra. Det kan alltså användas både som en schemalagd 

aktivitet och något som passar för stunden.  

 
Det är både och. Jag har varit på ställen där vi hade det som 

återkommande varje dag efter lunch till exempel, där man behövde 

samla ihop sig lite efter rasten. Sen kan det helt enkelt att man tar det 

som belöning om eleverna har jobbat på bra, så läser man ett kapitel. 

Eller så är det för att försöka få ner eleverna, att få klassen lugn. 

Alltså, att man gör högläsningen för att sedan kunna sätta igång 

något annat. Det beror lite på vilken situation det är, kan både vara 

schemalagt och i stunden. 

 

Dock påpekar hon att man alltid har ett skäl till varför man väljer att använda 

högläsning och att även de spontana högläsningstillfällena har en 

bakomliggande tanke.  

 
Man har ju alltid ett skäl till det. Det är väldigt sällan jag upplever 

att "ja, men nu vet jag inte vad jag ska göra... jag läser en bok". Utan 

man har en tanke bakom det hela, man utnyttjar möjligheten när den 

presenterar sig om jag säger så. 

 

Före högläsningen tycker hon att man alltid ska förbereda eleverna genom att 

gå igenom vad man har läst gången innan. Hon menar dock att det finns olika 

typer av förberedelser, exempelvis om du har högläsning som inte endast är 

av skönlitterärt syfte, utan ska jobba vidare med texten efteråt. Då måste du 

som lärare förbereda eleverna genom att påminna dem att lyssna noga, så att 

de kan lösa de problem som kommer komma efteråt. Hon brukar även 
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förbereda sig själv, om det är en bok som hon inte är bekant med, genom att 

läsa igenom ett par kapitel i början. Hon berättar att denna typ av förberedelse 

är extra viktig om berättelsen berör känsliga områden, som till exempel 

mobbning, vilket gör att vissa elever kan reagera kraftigt – och att du som 

lärare då måste vara beredd redan innan på att det kan komma både frågor 

och reaktioner.  

 
Jag har lite framförhållning. Speciellt om det är känsliga ämnen 

och sådana saker, då vill jag gärna veta i förväg. Sen beroende på vad 

det handlar om, handlar det om till exempel mobbning så kan det ju 

faktiskt vara barn som drabbas av det, alltså som reagerar kraftigt på 

det. Och det kan vara bra att vara förberedd på att "nu kan det 

komma frågor här efteråt" och "nu kan det vara folk som reagerar". Så 

förberedelsen beror på vad det handlar om och vad du gör. 

 

Hon upplever att det är väldigt sällan, nästintill aldrig, som hon behöver 

stanna upp i högläsningen på grund av frågor från eleverna, utan de brukar 

endast lyssna på och följa med i berättelsen. Dock brukar hon själv välja att 

stanna upp ibland, när hon känner att det kommer något ordspråk eller 

begrepp som hon tror att eleverna är osäkra på. Hon berättar även om sina 

erfarenheter av arbete i en klass där få elever haft svenska som modersmål, 

och att dessa pauser för att förklara saker blir än viktigare i en sådan grupp.  

När det gäller integration med andra ämnen så återkommer hon till det hon 

berättade tidigare om att utnyttja de möjligheter som presenterar sig. Till 

exempel om man ska arbeta med superhjältar eller stenåldern – så läser man 

böcker som handlar om dessa områden.  

Arbetet runt högläsningen är något hon anser vara väldigt intressant och 

givande. Hon tycker att satsningen på läslyftet, en kompetensutvecklingsinsats 

i språk-, läs- och skrivutveckling (Skolverket 2017), har gett resultat, och menar 

att även lärare från andra skolor har samma uppfattning. De arbetar ofta med 

boksamtal efter högläsningstillfällena, dessutom brukar eleverna ibland få 

träna på att skriva recensioner efter vissa kapitel. Men hon menar att det gäller 

att verkligen ta sig tid för planering, låta genomförandet ta tid och att även 

lägga tillräckligt mycket tid på att utvärdera allting, och precis som Lärare 1 och 

Lärare 2 så menar hon att tiden inte alltid räcker till.  

Hon tycker om att använda olika strategier medan hon högläser, som till 

exempel olika röster för alla karaktärer och olika volym beroende på om det är 

spännande, om någon skriker eller viskar. Under hennes egen skolgång så 

tyckte hon att detta var det bästa med högläsningen och har därför gjort det till 

en stor del av sin egen läsning. Dock kräver detta förhållningssätt att man måste 

ligga lite före i texten samtidigt som man läser. Hon menar att detta kan 

innebära att man ibland inte har så bra koll på ordningsproblem runtomkring i 
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klassrummet. Det blir en balansgång mellan att använda inlevelse och att hålla 

koll på eleverna.  

Övriga tankar: 

Hon tycker att högläsning är ett väldigt bra och flexibelt verktyg att använda 

sig av i klassrummet. Men som tidigare nämnt, så är tidsbrist ett väldigt verkligt 

problem. För att få ut det mesta av högläsningen så måste man sätta sig in i 

boken, man måste planera, förbereda eventuella frågor och även få tid för 

återkoppling.  

När det kommer till valet av böcker hon använder, så berättar hon att de 

böckerna som läses är samma böcker som hon själv tyckte var bra när hon var 

liten. Men att det garanterat finns minst lika bra, om inte bättre, och moderna 

böcker. På samma gång tycker hon att vissa böcker hör till allmänbildningen, 

som till exempel flera verk av Astrid Lindgren. Hon föreslår att man skulle 

försöka skapa en policy inom skolan där man läser åtminstone en sådan typ av 

bok per läsår, då hon menar att det är en del av det svenska kulturarvet och 

något som eleverna helt enkelt ska vara bekant med.   

 

Studentintervjuer 

Precis som med lärarna så har jag valt att intervjua tre stycken framtida lärare, 

det vill säga personer som för tillfället går lärarutbildningen, och hur de ser på 

högläsningen. Jag har valt att lägga upp denna del precis som lärarintervjuerna, 

med varje students svar för sig. Inför denna del så uppmanar jag dig som läsare 

att se igenom ”Bilaga 2: Intervjufrågor till lärarstudenter” innan du läser vidare.  

 

Student 1 

Bakgrund: 

Den första studenten jag intervjuade har arbetat som timvikarie sedan 2012, 

alltså två år innan hon påbörjade utbildningen, och har då arbetat minst 10 

dagar i månaden sedan dess. Hon har under vissa perioder jobbat mycket mer 

än så, beroende på hur stort behovet av vikarier har varit. Under 2015 hade hon 

en anställning som resurslärare, där hon jobbade tre dagar i veckan, samt att 

hon då även tog på sig extra arbete de dagar hon hade möjlighet. Då hon har 

jobbat i snart sex år betyder det att hon påbörjade sitt arbete som lärare innan 

hon valde att utbilda sig inom yrket, och har även kontinuerligt fortsatt detta 

arbete genom utbildningens gång.  

Arbete med högläsning: 

När det kommer till syftet med högläsningen så menar hon att den, precis som 

all annan läsning, kan användas för att fånga elevernas intresse. Vidare så 
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berättar hon att högläsning inte bara lockar till läsning, utan att den även låter 

alla människor att få uppleva ”bokens värld”. Med detta menar hon att hög-

läsningen ger alla elever samma förutsättningar att bli förtrollade av en 

berättelse, oberoende på om de har knäckt läskoden eller ej.  

 

Jag ser högläsning som ett redskap till att öppna dörrar till nya 

verkligheter – verkligheter som man som läsare och lyssnare kan 

leva sig in i. 

 

Det sista hon säger om högläsningens syfte är att det är något som för ihop en 

grupp individer, till exempel en klass, eftersom att den gemensamma läsningen 

kräver ett ömsesidigt samspel mellan både den som läser och de som lyssnar.  

De upplevelser hon har från aktiva lärare som arbetat med högläsning är lite 

blandat, vissa använder det som ett inlärningsverktyg och andra använder det 

mer som ett medel för att eleverna ska få känna en stunds lugn och ro under 

dagen. Utöver detta så har hon uppmärksammat att många lärare väljer hög-

läsningsbok utifrån den övriga undervisningen och på så vis använder denna 

bok som ett komplement till det temat man arbetar med för tillfället. Hon 

poängterar även att mycket av hur arbetet ser ut beror på vilken klass man har 

och hur väl eleverna klarar av högläsningen, vissa älskar det och andra klarar 

inte av att lyssna mer än ett par minuter. Detta påverkar även val av bok för 

läsningen. De elever som ogillar högläsning vill ofta ha korta böcker, med 

många bilder som tar slut snabbt. Medan de som gillar högläsning snarare vill 

ha böcker utan bilder, med mycket text och handling, samt en bok som räcker 

över en längre tid.  

Hon har erfarenhet av högläsning både från sitt ordinarie arbete och från sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Dock har dessa tillfällen aldrig varit en 

schemalagd aktivitet, utan snarare någon hon själv har planerat in tid för. Hon 

förklarar att hon alltid frågar läraren som hon ska vikariera för om det finns en 

högläsningsbok att läsa ur, då det är något hon gärna gör. Enligt henne så är 

detta något som väldigt lätt fångar elevernas uppmärksamhet och kan få dem 

att bli mindre stressade, något som kan vara väldigt hjälpsamt ifall man 

vikarierar i en ny klass. För att ytterligare höja intresset så brukar hon dessutom 

välja att avsluta läsningen på händelser i boken som är extra spännande, så att 

eleverna verkligen ska se fram emot nästa läsningstillfälle. Andra knep för att 

motivera eleverna till att vilja lyssna på högläsningen kan vara att göra det lite 

extra mysigt, speciellt under vinterhalvåret, då hon ofta använder sig av 

levande ljus.  

Under högläsningen brukar hon försöka att inte avbryta, och om det finns 

möjlighet så sparar hon frågor tills efter läsningen. Men ibland känner hon även 

att hon måste stanna och förklara vissa ord, för att eleverna ska kunna hänga 

med i berättelsen. Eleverna brukar ofta få reflektera över högläsningen, både 
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innan läsningen då hon frågar vad som hände i förra kapitlet. Men även efter 

läsningens slut, då hon brukar fråga eleverna vad som hände medan de läste 

och vad de tror kommer hända härnäst.  

Hennes mål efter avklarad utbildning är att hon skulle vilja använda hög-

läsning några gånger varje vecka, men inser att man måste ha i åtanke att detta 

kanske inte kommer vara möjligt rent tidsmässigt, då det är mycket som ska 

hinnas med. Hon menar att det är viktigt att se nyttan i högläsning på det vis 

att man kan välja bok utifrån vilket område man vill beröra. Att läsa 

tillsammans kan både fungera som ett sätt att presentera olika textgenrer och få 

förståelse för hur dessa hur dessa är uppbyggda, men det kan även vara en 

metod för att få eleverna mer intresserade och insatta i ett specifikt tema som 

man arbetar med i den övriga undervisningen. Därför kommer hon välja att 

blanda urvalet av böcker mycket, alltifrån lättare barnböcker och populära 

serier till klassiker och diktsamlingar. Då hon menar att ju mer varierat utbudet 

av litteratur är, desto större chans är det att man fångar alla elevers intresse, 

samt att de kanske får upp ögonen för en textgenre som de kanske aldrig hade 

tänkt på att läsa själva.  

Under hennes utbildning så upplever hon inte att högläsningen som tema 

inte varit av så stor vikt. Hon har läst en kurs om svenskans läs- och skriv-

utveckling, men tycker inte att högläsningens roll och funktion lyftes fram 

särskilt mycket där. Däremot fick hon läsa en kurs i litteraturvetenskap, där 

klassen fick möjlighet att både läsa och diskutera barnlitteratur och annan 

litteratur. Detta var en kurs hon personligen tyckte var väldigt givande, då den 

lyfte fram litteratur ur olika tidsepoker, olika författares sätt att skriva samt hur 

man borde tänka när man väljer böcker som ska läsas. Saker som hon känner 

att hon kan använda sig av inom sitt framtida yrke. Något som hon däremot 

tycker har saknats i utbildningen är det mer praktiska runtomkring den 

gemensamma läsningen. Saker som hur man kan planera in tid för högläsning, 

hur man kan arbeta med högläsningsböcker, samt vad man bör tänka på när 

man läser högt för andra, är alla moment som hon tycker borde ha behandlats 

mer under hennes utbildning.  

Övriga tankar: 

När vi diskuterar övriga tankar runtomkring högläsningen kommer hon 

återigen in på spåret med att läsningen bör planeras, precis som alla andra 

inlärningstillfällen. Hon betonar även vikten av att ha en medveten tanke 

bakom valet av varje bok och varje stund som ägnas åt högläsning, då hon anser 

att man kommer få ut mycket mer av detta då. Utöver detta så berättar hon om 

hur skolan ska erbjuda varierade arbetssätt och arbetsformer – och att även hög-

läsningen kan varieras. Det vill säga att det inte bara behöver vara att läraren 

läser högt för klassen, utan att även eleverna kan läsa högt inför klassen, 

alternativt att de läser för varandra i mindre grupper. Hon skulle även vilja att 



27 
 

det gavs mer tid för eleverna när det gäller reflektion över vad de har läst, 

exempelvis i form av boksamtal. Ett sätt att genomföra det skulle vara att 

försöka inkludera högläsningen i fler ämnen och på så vis få fler tillfällen för 

reflektion av läsningen.  

Avslutningsvis så berättar hon att högläsning för henne är något som ska 

vara lustfyllt och kännas intressant – och att i hennes klassrum så kommer 

eleverna själva låtas vara med och bestämma vilka böcker som ska användas 

under högläsningen, då det trots allt är de som ska lyssna på berättelsen.  

 

Student 2 

Bakgrund: 

Den andra studenten visade sig vara den som har minst erfarenhet av att jobba 

inom skolan. Hon har arbetat som resurs till en specialpedagog under tre 

månaders tid, samt arbetat som vikarie i en årskurs ett under några månader. 

Utöver detta så har hon även genomgått två stycken femveckors-perioder av 

verksamhetsförlagd utbildning, där hon stött på högläsning flera gånger. 

Arbete med högläsning: 

Förutom att eleverna genom högläsningen får möta nya ord och på så vis utöka 

sitt ordförråd, så tror hon att en av de största fördelarna med högläsningen är 

att eleverna under detta tillfälle får möjligheten att lyssna på lite längre kapitel-

böcker. Vilket blir som en helt ny värld, i jämförelse med de väldigt korta 

böckerna de klarar av att läsa själva. De blir bekanta med hur en berättelse är 

uppbyggd och hur spännande en ”riktig” berättelse kan vara.  

Hon upplever att många lärare gärna använder sig av högläsning, men det 

är sällan som hon uppfattat att det skulle finnas någon speciell tanke bakom 

detta. Istället tycker hon det verkar som att många lärare snarare ser hög-

läsningen endast som ett tidsfördriv, och på så vis inte riktigt tar till vara på de 

möjligheter som finns under högläsningstillfället. 

Hon har fått arbeta med högläsning både under sin verksamhetsförlagda 

utbildning och under hennes vikariat. Hur väl hon fick förbereda sig själv inför 

dessa tillfällen har varit väldigt olika. Under den högläsning hon bedrev under 

sin praktik så fick hon ingen tid alls till att förbereda innan lektionen, utan vart 

helt sonika satt på en stol med en bok i handen som hon skulle läsa. På hennes 

vikariat så har hon dock fått tid både till att själv läsa igenom boken och till att 

förbereda frågor om olika ord och begrepp. Hon anser att det senare arbetssättet 

helt klart är att föredra. 

Hon berättar även att det är viktigt att eleverna får reflektera före, under och 

efter högläsningen. Före läsningen kan detta vara att man diskuterar titeln på 

boken och vad som hände sist man läste. Under läsningen kan man stanna upp 

och reflektera över handlingen, samt ställa frågor om specifika ord eller 
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begrepp i berättelsen. Samt att man efteråt får reflektera över vad man har läst, 

låta eleverna berätta vad det var som faktiskt hände, och vad de tror kommer 

hända i nästa kapitel.  

När hon själv är klar med utbildningen och ska arbeta som lärare så kommer 

hon att försöka arbeta med ett tydligt syfte gällande högläsning, så att det inte 

blir känslan av tidsfördriv som hon beskrivit tidigare. För att genomföra detta 

så kommer det krävas att hon som lärare verkligen tar sig tid att planera 

lektionstillfället genom att läsa boken, fundera över frågor som kan uppstå, 

samt att själv förbereda förklaringar av krångliga ord och begrepp. Hon anser 

dessutom att vidarearbete med det man läst, som till exempel boksamtal, är 

något som kan vara fördelaktigt att använda i undervisningen.  

Under lärarutbildningen så är hon förvånad över hur lite plats som hög-

läsningen har fått, speciellt med tanke på att många lärare på universitetet ofta 

pratar om detta fenomen som något väldigt bra. Hon hade gärna sett att man 

fått mycket mer information runt detta och hur man kan arbeta med det. 

Övriga tankar: 

Som hon tidigare har nämnt så tror hon att högläsningen ger mest om det finns 

ett tydligt syfte som ligger bakom det, och om man ger eleverna en chans att 

reflektera över litteraturen. Dock påpekar hon att ”vanlig” högläsning även den 

kan ha en positiv effekt på eleverna, även om läraren bara ser det som tids-

fördriv, så kan eleverna få höra nya ord och även få upp ett visst intresse och 

en nyfikenhet för skönlitterära verk. Hon ser även att man försöker integrera 

läsningen med andra ämnen och använder högläsningen som en morot för att 

få eleverna motiverade att komma igång med ett nytt arbetsområde.  

 

Student 3 

Bakgrund: 

Den tredje studenten har arbetat inom skolvärlden i fem år, detta är både 

anställningar som vikarie samt heltidsanställning som elevassistent till barn 

med autismspektrumstörning. Både vikariat och annan anställning har skett 

både innan och parallellt med lärarutbildningen.  

Arbete med högläsning: 

Enligt henne så ligger det stora fokuset inom högläsningen på saker som ord-

förråd, förståelse för texters uppbyggnad och rent generellt språkliga 

kunskaper. Men det finns så mycket mer som denna gemensamma läsning ger 

eleverna enligt henne, saker som är väldigt svåra att mäta, till exempel får 

eleverna träna sin fantasi och de får skapa inre bilder av hur karaktärer och 

platser ser ut. Allt detta menar hon hjälper eleverna på det vis att det skapar en 

nyfikenhet inför olika berättelser och för litteratur.  
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När det gäller hennes upplevelse av hur lärare arbetar med högläsningen så 

tycker hon att det skiljer sig väldigt mycket åt. Vissa använder bara högläsning 

som en lugn stund där målet helt enkelt är att få klassen att slappna av. Medan 

andra lärare utformar en hel lektion kring högläsningen och exempelvis 

introducerar nya begrepp innan läsningen, och sedan efter läsningen låter 

eleverna arbeta uppgifter i relation till det man har läst. Dessa arbetsuppgifter 

kräver ofta att eleverna måste träna på att läsa mellan raderna eller förstå olika 

sammanhang.  

Hennes arbete inom skolan, både anställningar och praktik, har ofta 

innehållit högläsning. Hur väl hon fick förbereda sig innan har varierat kraftigt, 

ibland blir hon inkallad i sista sekunden och får ingen tid alls för förberedelser. 

Andra gånger så sker det under mer ordnade förhållanden, då har hon fått god 

tid att läsa igenom kapitlet som ska läsas och även fått titta på eventuella arbets-

papper som eleverna ska jobba vidare med efter läsningen.  

Angående om eleverna ska få ställa frågor under läsningen eller inte tycker 

hon beror på vad det är för typ av text man använder. Handlar det om 

informationstexter som läses högt så är det självklart att stanna upp och förklara 

vid eventuella funderingar, men då är också syftet med texten att alla elever ska 

förstå exakt vad den handlar om. Om det istället rör sig om skönlitteratur så 

tycker hon att det är bättre att läraren, innan högläsningen börjar, går igenom 

de svåra ord som kan komma samt förklarar dessa. Genom att arbeta på det 

viset så behöver man inte stanna upp lika många gånger under berättelsens 

gång, vilket ger eleverna bättre möjligheter till att skapa inre bilder och följa 

med i berättelsen, än om man stannar upp vid varje fundering. Om det ändå 

skulle dyka upp frågor så kan man då ta det efter läsningen och diskutera 

gemensamt i hela klassen.  

Det är just det ovannämnda arbetssätt, där läraren förbereder eleverna med 

ord innan högläsningen och sedan läser berättelsen utan avbrott, som hon 

kommer att försöka använda när hon själv börjar jobba som lärare. Utöver detta 

kommer hon använda sig av arbetsblad efter läsningen, där syftet är att 

eleverna ska få träna på sin förståelse om saker som att till exempel läsa mellan 

raderna. Hon menar dock att man måste variera sitt arbetssätt och inte fastna i 

endast ett arbetssätt.  

Under lärarutbildningen så anser hon att högläsningen har känts lite 

bortglömd. Hon tycker att utbildningen i stort ofta fokuserar på de akademiska 

uppgifterna och vilka kunskaper man ska ha, istället för att man får möjligheten 

att använda det man har lärt sig ute på skolor tillsammans med barnen. Just 

högläsning är något hon tycker borde vara väldigt bra vid ett sådant exempel, 

att man på universitetet läser om och diskuterar hur man kan arbeta med hög-

läsning för en helklass – och sedan faktiskt får åka ut till en skola och genomföra 

detta.  
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Övriga tankar: 

Det första hon kommer att tänka på när det gäller sätt som högläsningen skulle 

kunna utvecklas, nämner hon en önskan om att man alltid har en bakom-

liggande tanke med varje högläsningstillfälle. Man behöver inte alltid använda 

läsningen på det sätt hon tidigare förklarat, med arbetsblad efteråt och liknande. 

Utan att det självklart också kan användas som en lugn stund i skoldagen, och 

att eleverna då istället kan träna på att skapa inre bilder och sedan har en lättare 

diskussion om vad man har läst. Det viktigaste som lärare är helt enkelt att man 

kommer ihåg att ha ett syfte med vad man gör, och att man försöker arbeta mot 

att uppnå det syftet på olika sätt.  
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Analys 

Den första frågan jag ställde till lärarna var ”vad är syftet med högläsning?”, 

varpå samtliga tre lärares första mening på något sätt handlade om att man ville 

utveckla ett intresse hos eleverna för läsningsmomentet och litteraturen. De 

lärarstudenter jag har intervjuat tar även dem på olika sätt upp elevernas 

intresse som ett grundläggande syfte för högläsningen. Studenterna menar att 

genom gemensam läsning så får eleverna ta del av svårare och mer komplexa 

böcker. Detta gör att de kan träna sin fantasi, få skapa inre bilder av de miljöer 

och karaktärer som avspeglas i berättelsen – och på så vis får eleverna uppleva 

bokens värld, utan att de själva behöver ha knäckt läskoden. Även Fox (2013:4) 

hävdar att högläsning av en bra berättelse är något som bygger det grund-

läggande engagemanget för böcker, sagor och sånger – något som hon menar 

är ett måste, för att eleverna ska bli mottagliga för den mer formella inlärningen 

av läsning.  

Ordförråd är också något som samtliga lärare, och en av lärarstudenterna, 

tar upp som en viktig del av högläsningens syfte. Här påpekar en av lärarna att 

det är viktigt för eleverna att få höra ord i en mening och i ett sammanhang, 

istället för exempelvis bara höra orden som en glosa de förväntas träna på. Sipe 

och Brightman (2008:18) hävdar att detta utökade ordförråd ger eleverna ett 

bättre flyt i läsningen när de sedan själva ska läsa, vilket i sin tur leder till att 

elevernas läs- och skrivförståelse förbättras.  

Inför högläsningstillfället så säger alla tre lärare att de brukar förbereda 

eleverna. Om det gäller en bok man tidigare har läst diskuterar man oftast vad 

som hände i det tidigare kapitlet, alternativt att man förbereder eleverna på 

eventuellt efterarbete med texten genom att till exempel berätta att det 

kommer frågor efteråt. Ifall det handlar om en helt ny bok så brukar de 

gemensamt i klassen diskutera saker som framsidan, sammanfattningen på 

bokens baksida, författaren och dennes tidigare verk samt bokens genre. 

Denna typ av systematiska och medvetna förberedelser är en av de flera 

lässtrategier som Varga et al. (2015:4) nämner, och de menar att detta bör vara 

ett genomgående inslag och en ständig process genom skolgången för att öka 

elevernas förståelse.  

Lärarnas egna förberedelser består oftast av att göra sig bekant med 

litteraturen som ska läsas. Men det kan även vara att konstruera frågor eller 

diskussionsämnen till efter högläsningen. Upplevelserna kring 

förberedelsemomentet skiljer sig mycket hos de intervjuade lärarstudenterna. 

Ifall det har rört sig om vikarieanställningar har de oftast blivit inkastade i 

klassrummet med en bok i handen, helt utan förberedelser. Medan om det 

handlar om en fast anställning så finns det oftast möjligheter att genomgå 

vissa förberedelser, även om dessa ofta sker på eget bevåg.   
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Hur väl en lärare kan planera runtomkring högläsningen beror ofta på hur 

mycket tid som finns att tillgå, någon som ofta är en bristvara, enligt de lärare 

jag har intervjuat. Denna tidsbrist är något som enligt dem påverkar arbetssättet 

för högläsning, då de får anpassa undervisningstillfället efter hur mycket de 

hinner med, istället för efter vad de egentligen vill göra. Även om de alla anser 

att de får ut något av högläsningen även om de inte hunnit förbereda sig, så är 

alla överens om att det mer välplanerade alternativet är att föredra. Lärare 3 

nämner till exempel läslyftet, och hur mycket hon anser att denna satsning har 

påverkat högläsningstillfällena i hennes klass. Då hon har fått extra tid, inte 

bara för att planera inför arbetet, men även mer tid till själva genomförandet, 

samt tillräckligt med tid efteråt för återkoppling utvärdering.  

Denna tidsbrist är inte bara något som påverkar planering och 

genomförande. Utan de tre lärarna nämner dessutom att de skulle vilja ha mer 

tid att sätta sig in i modern barn- och ungdomslitteratur. För tillfället så sparar 

alla tre av dem tid genom att oftast välja böcker som de redan är bekanta med, 

och på så vis kräver mindre förberedning. De menar att om tiden hade funnits 

så hade de kunnat undersöka mer noggrant vad det finns för ny litteratur, och 

vad som skulle kunna vara roligt och relevant att läsa just i deras klass. Just 

detta problem kan förhoppningsvis underlättas när skolan i framtiden får en 

bibliotekarie som kan hjälpa till med boktips.  

I de källor jag har använt mig av finns det två olika sätt att se högläsning, 

som kräver olika mycket tid. En syn som förespråkar att högläsningen måste få 

ta tid (Jönsson 2015; Kindle 2010; Varga et al. 2015; Santoro et al. 2016; Sipe och 

Brightman 2008), med exempelvis planering och återkoppling, men även under 

lektionerna. Samt en annan syn där fokus istället ligger på elevernas upplevelse 

av berättelsen (Chambers 2011; Fox 2013; Körling 2012), där tidsfaktorn inte får 

en lika stor roll. Den förstnämnda typen av högläsning, som är mer 

tidskrävande, är den som de lärare jag intervjuade tycker ger mest. Även om 

det finns tillfällen då den mer upplevelseinriktade läsningen infinner sig. 

Exempelvis nämner Lärare 3 att hon inte brukar använda högläsning bara som 

ett schemalagt lektionstillfälle, utan även när hon känner att högläsning passar 

för stunden och vid dessa moment så hamnar fokus på elevernas upplevelser.  

Angående om man ska stanna för frågor och funderingar under hög-

läsningen går åsikterna isär både bland mina källor, såväl som mellan de olika 

lärarna och lärarstudenterna. Bland mina källor finns å ena sidan Fox, som 

anser att frågor under högläsning endast är onödiga, och att eleverna ändå 

kommer att lära sig utifrån det sammanhang de får av berättelsen (2013:6-7). I 

motsats till detta så finns exempelvis Jönsson (2007:62) samt Sipe och Brightman 

(2008:18) som förespråkar ett mer aktivt förhållningssätt under högläsningen, 

där det uppstår ett ömsesidigt samspel mellan läsare och åhörare. Santoro et al. 

(2016:283) går ytterligare ett steg längre, och anser att svara på frågor, samt själv 
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förbereda frågor som ställs i samband med högläsningen, bör vara en del av det 

planeringsarbete läraren genomför innan.  

Även om inte någon av studenterna är lika extrem som Fox i sina åsikter om 

att inte tillåta frågor under den gemensamma läsningen, så finns det en viss 

grad av förståelse för detta arbetssätt. Framförallt gäller detta Student 1 och 

Student 3 som båda anser att man, i den mån det är möjligt, undvika avbrott i 

läsningen. Målet är att eleverna ska fokusera på att använda sin fantasi för att 

leva sig in i berättelsen och de anser att för många avbrott kan förstöra detta. 

Dock tycker de att det ibland är nödvändigt att stanna upp för att förklara ett 

krångligt begrepp, för att eleverna ska kunna följa med i handlingen. Bland 

lärarna så anser alla tre att man bör stanna upp och förklara ifall det uppstår 

frågor, de uppfattar det däremot som att frågor inte uppstår så ofta att det 

förstör berättelsens ”flow”.  

Lärare 1 och Lärare 3 tycker dessutom om att använda sig av olika strategier, 

som exempelvis olika volym, olika röster och gestikulationer, under läsningens 

gång för att fånga elevernas intresse ännu mer. Lärare 2 anser dock att för 

mycket inlevelse snarare kan göra mer skada än nytta, på det vis att lärarens 

egna tolkning av en karaktär blir för stor. Hon har märkt att detta ibland kan 

irritera eleverna, och att de hellre använder sin egen fantasi för att tolka hur en 

specifik karaktär låter. Dock bör man ha i åtanke att denna lärare arbetar med 

äldre elever (årskurs 4-5) och att det kan påverka vilket arbetssätt hon väljer för 

sin högläsning.  

Att integrera högläsningen i andra ämnen är inget som behandlas nämnvärt 

i de källor jag har använt. Undantaget är Santoro et al. (2016) som specifikt 

skriver informationstexter och hur högläsningen kan underlätta elevernas 

förståelse av den komplexa meningsuppbyggnad och ovanliga ord och begrepp 

som ofta finns i denna typen av texter. Både Lärare 1 och Lärare 3 integrerar 

gärna högläsningen med andra ämnen. Detta sker ofta genom att man arbetar 

med ett speciellt tema i klassen, och anpassar försöker anpassa sin högläsnings-

bok efter det. Exempelvis om eleverna arbetar med forntiden, så läser man även 

en bok som utspelar sig under den tiden. Lärare 2 påpekar att denna typ av 

integration mellan högläsning och andra ämnen än svenska inte är lika påtaglig 

i de äldre åldrarna där hon är verksam. Men precis som Santoro et al (2016:282-

284) så tar hon upp högläsningens positiva påverkan när det kommer till 

informationstexter, som ofta används både inom SO- och NO-ämnena. 

Eftersom att denna typ av texter ofta innehåller mycket nya krångliga begrepp 

och facktermer som eleverna aldrig hört tidigare, så blir högläsningen ett bra 

verktyg att använda för att få alla elever att hänga med i undervisningen och 

förstå den text de sedan ska arbeta vidare med.  

Efter undersökningar och intervjuer har jag dragit slutsatsen att hur en 

forskare ser på, eller hur en pedagog arbetar med högläsning, ofta är en 
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reflektion av hur denne person ser på läs- och skrivinlärning samt pedagogik i 

stort.  
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Diskussion 

Metodval 

Mitt val att genomföra intervjuer med aktiva och framtida lärare tycker jag i 

överlag har fungerat bra, då jag har fått svar på de frågeställningar jag hade 

gällande hur lärare ser på högläsningen, hur de arbetar med det i klassrummet 

och vad de skulle vilja se för förbättringar i framtiden. Trots detta så kan jag så 

här i efterhand tycka att jag kunde ha gjort mina lärarintervjuer lite längre och 

mer utförliga, alternativt kompletterat dem med några extra diskussionsämnen, 

ifall man märker att det finns tid kvar efter en genomförd intervju.  

Utöver detta skulle jag ha planerat lite bättre gällande intervjuerna av lärar-

studenter, då jag på så vis hade kunnat genomföra dem under en innevecka på 

universitetet, istället för att behöva göra dessa via mail. Även om jag inte tycker 

att de svar jag har fått är undermåliga på något sätt, utan snarare för att det vid 

en intervju öga mot öga går att ställa följdfrågor och diskutera vidare om något 

svar leder vidare mot något man tycker är intressant.  

Båda dessa punkter är något jag kommer ta lärdom av och använda mig av 

i framtiden ifall jag väljer att göra kvalitativa undersökningar genom intervjuer.  

Synen på och användningen av högläsning 

De tankar jag hade innan jag började sätta mig in i tidigare forskning på 

området, samt innan mina intervjuer, var att lärare använde högläsningen som 

ett tidsfördriv när de inte hade hunnit med att planera för en hel lektion och att 

det sällan fanns någon bakomliggande tanke vid den gemensamma läsningen. 

Under mina intervjuer med andra studenter fick jag samma känsla, där de alla 

hade erfarenheter av lärare som ofta använder högläsningen mest som ett 

lugnande medel de dagar då eleverna är lite stökiga. Utöver detta fick jag det 

bekräftat från de lärare jag intervjuade att den gemensamma läsningen ibland 

används på ett mer spontant sätt, det ska dock tilläggas att lärarna var väldigt 

noga med att påpeka att det fanns ett bakomliggande syfte även vid dessa 

tillfällen.  

Huruvida detta påstående stämmer är självklart svårt att kontrollera för en 

utomstående person som mig, och de intervjuade lärarstudenterna. Vilket 

skulle kunna vara en förklaring till de motsägningar som uppstår mellan 

lärare och lärarstudenters åsikter angående om högläsning alltid används med 

ett syfte eller ej. Jag har under arbetets gång dock insett att det åtminstone 

finns möjligheter och fördelar som bara infinner sig vid den spontana 

högläsningen, detta kräver dock att läraren i fråga är medveten om vad dessa 

fördelar är och har dessa i åtanke under läsningens gång.  

Jag fann det väldigt intressant att samtliga tre lärare jag intervjuade hade ”att 

utveckla ett intresse hos eleverna” i någon form, som första svar på frågan 
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angående högläsningens syfte. Även om de inte nödvändigtvis ansåg detta var 

huvudsyftet, så var just detta det första de nämnde, vilket tyder på att de alla 

tre tycker att elevernas intresse är väldigt viktigt. Och av de källor jag har 

använt så kommer jag att tänka på Mem Fox när jag hör detta svar, då hon är 

den största förespråkaren för att läraren ska låta eleverna uppleva litteraturen 

för att fånga deras intresse.  

Det som gör att jag finner allt detta så pass intressant är att trots att samtliga 

lärare i teorin håller med i det Fox skriver, så är det ingen av dem som har ett 

arbetssätt som avspeglar detta. Det vill säga det tillvägagångssätt där fokus 

ligger på att eleverna får uppleva berättelsen utan störande moment som frågor 

och förklaringar av ord och begrepp. Visserligen nämner de saker som att läsa 

med inlevelse och använda strategier som olika röster/volym under läsningen 

för att förstärka elevernas intryck av berättelsen, något som ligger i linje med 

vad högläsning bör vara enligt Fox. Däremot betraktar alla tre lärare hög-

läsningen som ett verktyg för inlärning och menar att högläsningen bäst 

kommer till sin rätt om det finns tid för planering runtomkring denna aktivitet. 

Det vill säga att deras metoder snarare står i rakt motsats till det Fox skriver, 

och mer liknar det arbetssätt som till exempel Jönsson, Varga et al. och Santoro 

et al. förespråkar, där man lägger stor vikt på att förberedelse innan, frågor 

under och vidarearbete efter högläsningen.  

Att den planerade högläsningen får betydligt mer utrymme än den spontana 

högläsningen hos de lärare jag har intervjuat tror jag till stor del kan ha att göra 

med åldern på eleverna, samt var de ligger i sin läs- och skrivutveckling. Den 

spontana högläsningen infinner sig nog mer frekvent i lägre åldrar, och att man 

genom den gemensamma läsningen försöker få eleverna motiverade att vilja 

lära sig läsa. Precis som Lärare 1 nämner (s.13) så tror jag att den typen av hög-

läsning kan fungera som ett hjälpmedel för att utveckla elevernas läsförståelse, 

redan innan de själva har läskunskap. Medan allt eftersom eleverna utvecklar 

sin läsförståelse så kan man bygga vidare på högläsningsmomentet genom att 

arbeta vidare med de texter och berättelser som man läser – och det är då man 

kommer in mer på den planerade högläsningen.  

Den planerade högläsningen kräver mycket mer av en lärare, då denne i 

detta fall måste vara väl insatt i texten, ha förberett sig för eventuella frågor, 

samt skapat eventuella uppgifter som eleverna ska arbeta med efter läsningen. 

Detta arbetssätt förutsätter att läraren har den tid som behövs för att kunna 

sammanställa allt detta, och tid är något som samtliga intervjuade lärare anser 

vara en bristvara. Huruvida detta problem går att lösa tror jag varierar 

beroende på vilken skola det handlar om. Exempelvis har inte en liten skola, 

som den jag har besökt, inte i närheten av lika mycket resurser och tillgångar 

som många större skolor har. Det finns till exempel inget riktigt skolbibliotek 

att tillgå, och har inte heller funnits någon skolbibliotekarie att rådfråga och ta 

hjälp av. Dock är detta något som är på väg att lösa, då kommunen i fråga har 
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anställt en bibliotekarie vars uppgift är att hjälpa dessa mindre skolor att förnya 

deras skolbibliotek samt stötta de lärare som behöver hjälp med exempelvis 

boktips. Något som förhoppningsvis kommer ge lärarna mer tid till andra 

moment runtomkring högläsningen.  

En till faktor som kan underlätta problemet med tidsbrist, är den nationella 

fortbildningsinsatsen som Lärare 3 nämner, nämligen läslyftet. Syftet med detta 

är att stärka och utveckla kvaliteten på undervisning och på så vis öka elevernas 

läsförståelse och skrivförmåga. I den kommunen jag har varit så har denna 

insats inneburit att de delaktiga lärarna och deras klasser har fått arbeta mycket 

med uppgifter runtomkring högläsningstillfällen, till exempel genom att skriva 

recensioner om de lästa kapitlen eller genom boksamtal. För att dessa uppgifter 

skulle vara möjliga att genomföra fick lärarna tillräckligt mycket tid för 

planering samt återkoppling, och detta är något som, enligt den intervjuade 

läraren, har väldigt positivt gensvar från samtliga lärare som har deltagit i 

läslyftet.  

Avslutningsvis har jag kommit fram till att det finns två olika typer av hög-

läsning. Den första varianten har jag valt att kalla för ”den spontana hög-

läsningen”. Denna typ av läsning lägger fokus på att fånga åhörarnas intresse 

med hjälp av olika strategier, och målet är att skapa en upplevelse och förtrolla 

de som lyssnar med hjälp av en berättelse. Den andra varianten har jag valt att 

kalla för ”den planerade högläsningen”. Det är den här typen av högläsning 

som de lärare jag har intervjuat oftast använder, där de har förberett läsningen 

och planerat runtomkring den. Målet med denna typ av läsning är mer tydligt 

fokuserat mot att utveckla elevernas läsförståelse, deras ordförråd samt deras 

förståelse för hur olika texter är uppbyggda. Jag har dessutom fått förståelse för 

att det finns fördelar och nackdelar både med den planerade högläsningen och 

med den spontana högläsningen – och att vilken av dem en lärare väljer att 

använda sig av beror på vad det är man försöker få ut av det specifika 

lektionstillfället.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till lärare: 

Bakgrund 

1. Berätta lite om din utbildningsbakgrund. Vad är du utbildad till, och 

vart utbildade du dig?  

2. Hur länge har du jobbat som F-3 lärare? 

3. Har du alltid varit på samma skola? 

 

Arbete med högläsning 

1. Enligt dig, vad är syftet med högläsning?  

2. Hur använder du dig av högläsning i ditt klassrum? Är det en 

schemalagd aktivitet? 

3. Brukar du förbereda eleverna innan högläsningen börjar? Till exempel 

återkoppling från senaste kapitlet. Eller om det är en ny bok, prata om 

framsida, boktitel eller sammanfattning av handlingen.  

4. Brukar du förbereda dig själv inför högläsningen? Exempelvis läsa 

kapitlet i förväg för att vara beredd på krångliga begrepp eller frågor 

som kan dyka upp? 

5. Ifall det dyker upp frågor under högläsningen, stannar du då och 

besvarar dessa – eller sparar du allt sådant till efter läsningen? 

6. Brukar du ha någonting planerat runt högläsningen? Integrera den 

med övrig undervisning?  

Om ja: använder du högläsning inom SO- och NO-ämnen? Eller är det 

endast i svenskan?  

7. Har ni någonsin arbetat med boksamtal eller andra diskussioner efter 

ett högläsningstillfälle? 

8. Använder du dig av några speciella strategier för att fånga elevernas 

intresse under högläsningen? Försöker vara inlevelsefull, gestikulerar 

mycket osv? 

 

Övriga tankar 

1. Tycker du att högläsningen når sin fulla potential när det gäller att 

främja elevernas inlärning, eller finns det rum för utveckling? 

Om ja; hur tycker du att den skulle kunna förbättras? 

2. Finns det något du skulle vilja ändra när det gäller 

högläsningstillfället?  Exempelvis mer tid efter läsningen, till 

exempelvis diskussioner/boksamtal. 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till lärarstudenter: 

Bakgrund 

1. Hur ofta och hur länge har du arbetat inom skolan? 

2. Har detta arbete skett samtidigt som du har gått utbildningen, eller 

innan? 

 

Arbete med högläsning 

1. Enligt dig, vad är syftet med högläsning? Är det ett verktyg eller ett 

tidsfördriv? 

2. Hur uppfattar du att aktiva lärare arbetar med fenomenet högläsning?   

3. Har du i dina vikariat/verksamhetsförlagda utbildning någon gång fått 

använda dig av högläsning?  

Om ja; Var det ett inplanerat och schemalagt högläsningstillfälle? Fick 

du tid att förbereda dig själv? Exempelvis titta över boken och det 

kapitel som skulle läsas. 

4. Om det dyker upp frågor eller funderingar under högläsningen, tycker 

du att man bör besvara dessa direkt – eller ska man avvakta till efter 

berättelsen? 

5. När du själv börjar arbeta som lärare, hur kommer du att arbeta med 

högläsning? Kommer du styra upp det med exempelvis 

samtalsgrupper efteråt? 

6. Hur uppfattar du att fenomenet högläsning har behandlats under din 

utbildning? Har ni fått någon uppgift eller liknande som avhandlar 

detta område? 

 

Övriga tankar 

1. Uppfattar du det som att högläsningen når sin fulla potential i 

klassrummet när det gäller att främja elevernas inlärning, eller finns 

det rum för utveckling? 

Om ja; hur tycker du att den skulle kunna förbättras? Ge det mer tid 

för diskussioner/boksamtal? Mer planering före och efter? Integrera 

det i andra ämnen?  
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Bilaga 3: Missivbrev 

Hej! 

 

Mitt namn är Jonas Johansson och går min sjunde termin på lärarutbildningen 

på Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag håller för tillfället på med att skriva mitt 

examensarbete inom litteraturvetenskap, med fokus på högläsning och hur 

aktiva lärare ser på detta moment. Därför önskar jag att få kontakt med dig som 

yrkesverksam lärare för en intervju om detta område.  

 

Under intervjun kommer du att få berätta hur du ser på högläsning som stort, 

samt hur du själv arbetar med och planerar för högläsningen i dina lektioner. 

Både ditt namn och din arbetsplats kommer förbli anonyma, och du har när 

som helst under intervjun rätt att avbryta din medverkan. Resultatet av 

undersökningen kommer att presenteras i mitt examensarbete.  

 

Om du är intresserad att medverka, så kommer intervjun att äga rum under 

vecka 44 eller vecka 45. Vilken dag och tid kommer bestämmas av dig som 

lärare, beroende på när det passar bäst enligt ditt schema. Intervjun beräknas ta 

ungefär en timme och den kommer spelas in för att sedan transkriberas. Efter 

denna bearbetning kommer inspelningen att raderas.  

 

Har du några funderingar så är du välkommen att ta kontakt med mig, antingen 

via mobil eller mail.  

 

Med vänlig hälsning; 

Jonas Johansson 

 

Mobiltelefon: 073-622 13 55 

Mail: jojo1410@student.miun.se 


