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Förord 
I och med dessa textrader sätter jag punkt för fyra års studier och det är svårt att blicka tillbaka utan 
att känna ett visst mått av vemod. När jag tog mig an utmaningen att skriva detta examensarbete var 
det med skräckblandad förtjusning och resan har sannerligen bjudit på utmaningar och känslor av 
både hopp och förtvivlan. Det har varit en oerhört spännande och lärorik resa som satt uthålligheten 
på prov och jag antar att det är därför jag känner en oerhörd tillfredsställelse att få knyta ihop 
säcken och faktiskt gå i mål. Jag har dock inte gjort denna resa på egen hand. Tack till alla elever 
och läraren som ställde upp och deltog i studien, tack till mina stöttande studiekamrater som funnits 
där i med- och motgång, tack till min handledare Monica Nordström som bidragit med nya och 
viktiga perspektiv. Tack Thérese för att du alltid svarat i telefon och varit mitt bollplank och tack 
Lovisa för att du tog dig tid att korrekturläsa min text. Sist men inte minst, alla Ni som trodde på 
mig när jag inte trodde på mig själv, tack från djupet av mitt hjärta! 



Sammanfattning 
Högläsningens positiva effekter på elevers språkutveckling är väldokumenterade. I kombination 
med textsamtal har det beskrivits som den enskilt främsta språkutvecklande aktiviteten. 
Forskningen har dock saknat ett bredare elevperspektiv varför det fanns ett intresse att undersöka 
detta närmare. Specifikt syftar studien till att bidra med förståelse för elevers upplevelse av 
högläsning i förhållande till lärarens syfte med densamma. Ett tydligare elevperspektiv kan 
förhoppningsvis bidra till att lärare kan utveckla sin undervisning och därmed utnyttja 
högläsningens fulla potential. För att möta frågeställningarna har en kvalitativ undersökning 
genomförts där semistrukturerade intervjuer med lärare och elever i en klass utgjort det empiriska 
materialet vilket studerats utifrån en innehållsanalys. Resultatet visar att elevers upplevelser av 
högläsning stämmer relativt väl överens med lärarens språkutvecklande syften. Lärandemålen med 
högläsningen tycks dock inte vara förankrade hos eleverna och textsamtal upplevs inte som en 
självklar del av undervisningen bland eleverna. Eleverna önskar även ett utökat inflytande över 
aktiviteten och sammantaget tyder detta på att det finns aspekter av högläsningen som kan utvecklas  
ytterligare för att nå dess fulla potential.  

Nyckelord: Högläsning, textsamtal, elevperspektiv, literacy, pedagogical content knowledge 
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1. Inledning 
Forskning kring högläsning och dess positiva effekter på språkutvecklingen har dokumenterats väl 
genom åren och Anderson, Hiebert, Scott och Wilkinson (1985, s. 23) beskrev högläsning som: “the 
single most important activity for building the knowledge required for eventual success in reading” 
redan på 80-talet. Textsamtalet har visat sig vara en viktig del av högläsningen och en förutsättning 
för att utnyttja dess språkutvecklande potential fullt ut (Beck & McKeowon, 2001; Brabham & 
Lynch-Brown, 2002; Körling, 2018). Under detta århundrade har forskningsfokus varit riktat mot 
att utveckla didaktiken kring högläsningen som aktivitet (McCaffrey & Hisrich, 2017).  Denna 
forskning har ofta haft sin utgångspunkt i lärares och forskares perspektiv varför Ivey och Broaddus 
(2001) menar att det är dags för en perspektivförskjutning där elevernas uppfattningar om tas till 
vara i mycket högre utsträckning för att utnyttja dess fulla potential. Ivey & Broaddus (ibid) 
framhåller att elevernas perspektiv är så pass viktigt att de borde få inflytande över utformningen av 
kursplaner.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är att inhämta förståelse för elevernas upplevelser av 
högläsningen i förhållande till lärarens syfte med densamma. Elevernas perspektiv kan 
förhoppningsvis ligga till grund för lärares fortsatta didaktiska reflektioner och avväganden för att 
på bästa möjliga sätt nyttja de fördelar som finns med högläsning. För att svara mot studiens syfte 
har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur upplever eleverna högläsningen i skolan?  

• Vad är lärarens syfte med högläsningen? 

• Hur väl stämmer elevernas upplevelse överens med lärarens syfte? 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden definieras relevanta begrepp och avgränsningar som gjorts kring dem förklaras. 
Vidare beskrivs Skolverkets syn på högläsning och textsamtal följt av en inblick i den tidigare 
forskningen på området.  

3.1 Begreppsdefinitioner och avgränsningar 

3.1.1 Högläsning

Svenska akademien definierar begreppet ”högläsning” (2019) som handlingen att läsa högt. Vidare 
beskriver Hultgren (2018, s. 3) att högläsning är en aktiv handling som syftar till att förmedla något, 
vilket i skolans värld ofta handlar om att ”påverka, upplysa, underhålla eller stimulera” eleverna. 
Hultgren (ibid) poängterar att högläsning är ett samspel som sker mellan deltagarna. Den tidigare 
forskning som beskrivs i bakgrunden belyser högläsningens positiva effekter utan att göra skillnad 
på vem som läser högt. Det kan således handla om både lärare, vårdnadshavare och andra i barnets 
närhet. Vidare i texten när resultat och diskussion presenteras avgränsas begreppet till att enbart 
innefatta lärarens högläsning för eleverna. 

3.1.2 Skönlitteratur & sakprosa

Enligt Svenska Akademiens ordbok (”skönlitteratur”, 2019) består den skönlitterära texten av en 
särskild estetik och en konstnärlig intention att underhålla läsaren. I regel är händelser och personer 
påhittade i skönlitteraturen. I ”sakprosa” (2019) finns ingen tydlig estetisk form utan fokus ligger 
snarare på att presentera ett innehåll. Pihlgren (2017) beskriver vidare att sakprosan syftar till att 
informera, instruera eller uppmana läsare med sitt innehåll. Böcker kan bestå av både skönlitteratur 
och sakprosa varför Pihlgren (ibid) förklarar att det inte alltid är möjligt att dra en skarp gräns 
mellan de olika litterära stilarna. Mot denna bakgrund finns det skäl att anta att elever kan ha svårt 
att skilja dem åt, därför har ingen avgränsning gjorts kring att enbart handla om högläsning av den 
ena eller andra stilen under intervjuerna.  

3.1.3 Literacy

Begreppet literacy (litteracitet på svenska) är ett begrepp under ständig utveckling som kommit att 
innefatta mycket mer än bara läs- och skrivförmåga och de tekniska färdigheter som det inbegriper 
med avkodning, stavning och läsförståelse (Skolverket, 2016). Literacy är enligt Skolverket (ibid) 
således ett begrepp överordnat förmågor som rör läsande och skrivande. Idag möter människor olika 
slags texter i en mängd olika kontexter, literacy handlar om att förstå och kunna röra sig i dessa 
olika språkvärldar (Pihlgren, 2017). Skolverket (2016) beskriver det också som ett teoretiskt 
ramverk där hänsyn tas till att individen är en del av en kontext, ett socialt sammanhang. Detta i 
kombination med ett samhälle som är under ständig utveckling gör att det finns många faktorer som 
påverkar hur vi förhåller oss till texter och dess textvärldar. Langer (2017) tillägger att literacy 
också handlar om hur vi omprövar idéer och tankar om både oss själva och vår omvärld. 
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3.1.4 Scaffolding

På Skolverkets Lärportal beskriver Lindberg, Polias och Rehman (2017) begreppet scaffolding som 
stöttning. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Vygostkij, 2001) sker denna scaffolding i den 
proximala utvecklingszonen genom att eleven får stöd av andra för att klara något som vore svårt att 
klara på egen hand. Dessa andra behöver inte nödvändigtvis vara en lärare eller en kamrat som 
befinner sig på en högre nivå i sin utveckling utan denna stöttning kan även ske inom en grupp 
elever som genom samspel löser ett problem. Allteftersom eleven utvecklas och blir mer 
självständig kan omfattningen av stödet avta (Lindberg et al., 2017).  

3.1.5 Textsamtal

Körling (2018) beskriver att det gemensamma samtalet om en text kan handla om ord och begrepp 
eller en viss språklig stil samtidigt som det kan hjälpa eleverna att läsa mellan eller bortom raderna 
och koppla till egna erfarenheter. Textsamtalet är det som ger eleverna möjlighet att förstå en text 
mer djupgående. Genom textsamtalet beskrivs läraren också ha förutsättning att styra innehållet i 
riktning mot det tänka syftet med aktiviteten.   

3.2 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt vilken även ligger till grund för de 
tolkningar och analyser som gjorts av studiens resultat som presenteras i diskussionsavsnittet.  

Vilka förmågor och kunskaper har lärare som andra inte har? Detta är något som intresserat 
Shulman (1986;1987) med kollegor genom åren. Räcker det med att vara expert på ett ämne för att 
bedriva undervisning som stimulerar elevernas lärande? Inte enligt Shulman (1986, s. 14) som 
förklarar att lärare har särskilda förmågor och citatet: ”those who can, do; those who understand, 
teach” antyder att det rör sig om mer än ämneskunskaper. Förmågan att leda grupper, hantera barn 
och ungdomar eller kunskaper inom ett visst ämnesområde är visserligen egenskaper som kan vara 
av betydelse hos en god pedagog men enskilt utgör inte dessa egenskaper definitionen av en bra 
lärare (ibid). Det som skiljer lärare från experter är att de har kunskap om vad som ska läras och hur 
det ska läras enligt Shulman (1987). Hur lärares kompetens har bedömts och värderats i samhället 
har dock varierat genom åren. I sina studier av tester från 1800-talet, där syftet varit att undersöka 
blivande lärares kompetens, kunde Shulman (1986) se att de ofta fokuserade på ämneskunskaper 
och i jämförelse mycket lite eller inte alls på pedagogiska färdigheter. Detta tycks under nästa 
århundrade förskjutits och i vissa fall istället kommit att enbart handla om den pedagogiska 
kompetensen. Att undersöka lärares kompetens utan att också ta hänsyn till deras ämneskunskaper 
sänder signaler om att dessa inte är viktiga. Detta beskrivs nästintill rättfärdiga påståendet om att de 
som inte kan istället undervisar vilket kan anses ses som en ren förolämpning av läraryrket. 
Shulman (1986) beskriver även att denna åtskillnad mellan ämneskunskap och pedagogisk färdighet 
inte alltid gjorts historiskt och ger exempel på de tidiga universitetens examenstitlar där de högsta 

!4



graderna var, och är, master och doctor vilka även är synonymer till lärare. Dessa benämningar 
tyder på att undervisning sågs som den främsta eller högsta formen av kunskap (ibid).  

En förutsättning för att kunna bedriva god undervisning är att lärare har en djup förståelse för ämnet 
och dess relation till andra ämnesområden förklarar Shulman (1987). Ämnesdidaktisk kompetens 
hos läraren är nödvändig för att urskilja viktiga lärandemål och samtidigt kunna skilja mål från 
medel för att sedan omsätta stoffet i någon form av praktik genom olika representationer eller 
metoder av vilka läraren bör ha en stor repertoar. I arbetet med att utforma en lektion eller en serie 
lektioner måste läraren även kunna anpassa sin undervisning med hänsyn till alla individer som ska 
ta del av den. Under dessa steg får läraren aldrig sluta att reflektera kring sin undervisning utan 
istället är elevernas förståelse för stoffet utgångspunkt för lärarens fortsatta undervisning och 
utveckling av densamma (Shulman, 1987).  

Shulman (1986) konstaterar att lärare har förmågor som sträcker sig bortom specifika 
ämneskunskaper och förklarar att det intressanta i sammanhanget är att studera är hur lärare lär sig 
undervisa. Den tidigare forskningen kring undervisning har inte tagit tillräcklig hänsyn till den 
komplexitet som omgärdar läraryrket enligt Shulman (1987). Att studera något så komplext som 
undervisning ställer krav på forskarna att inte vara alltför enkelspåriga. Ett problem med den 
tidigare forskningen beskrivs ha varit att de som observerat undervisning inte alltid haft tillräcklig 
kunskap inom det ämnet som studerats. Shulman (1987) ger även ett exempel på en problematisk 
tolkning av en klassrumssituation i tidigare observationer där läraren som deltog i undersökningen 
bedömdes ha misslyckats med att förmedla lärandemålen för eleverna, om läraren inte uttryckte 
dem explicit på tavlan. Ingen hänsyn togs till att lärare eventuellt förankrade dessa hos eleverna på 
något annat sätt. Ett sådant forskningsfokus riskerar att förbise läraryrkets komplexitet varför 
Shulman (1987) föreslår att fokus bör riktas mot hur lärare lär sig undervisa.  För att få syn på hur 
denna kunskap växer fram hos lärare och vad som skiljer en skicklig lärare från en expert förklarar 
Shulman (1987) att de inre processerna hos läraren är av intresse att studera. Forskare som studerar 
undervisning måste ta hänsyn till både ämneskompetens och pedagogiska färdigheter i relation till 
lärande för att ge en rättvis bild av och förstå undervisningens komplexa natur (Shulman, 1986, s. 
8).  

Genom att studera både nyblivna och erfarna lärare har Shulman (1987) lyckats urskilja tre 
kategorier i lärares kompetens som tidigare varit svåra att definiera. I en observation blev det tydligt 
att en lärare som var trygg och mycket skicklig på att undervisa i ett ämne inte alls lyckades i ett 
annat ämne där hon inte hade samma ämneskunskaper. Shulman (1986) förklarar att skickliga lärare 
har kunskaper som innefattar både ämneskompetens och pedagogiska färdigheter och benämner 
detta som content knowledge vilket närmast beskrivs vara skillnaden mellan en lärare och en 
ämnesexpert. Shulman (1987) förklarar att denna kunskap i sin tur kan delas in i tre kategorier. Den 
första kategorin av lärares kunskap benämns som subject matter content knowledge och beskrivs 
beröra mer än själva ämnesstoffet. Det handlar om förmågan att organisera sitt ämnesområde och 
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därmed prioritera vilka delar som är viktiga att lära sig (Shulman, 1986). Det är nödvändigt att 
läraren har fördjupade kunskaper om och är expert på sitt ämne. Det är inte tillräckligt att läraren 
vet att det är på ett visst sätt utan läraren måste ha så pass djup förståelse för ämnet att han eller hon 
också vet varför det är på ett visst sätt (ibid).  

En duktig lärare besitter även generella pedagogiska färdigheter vilket innebär att läraren är bra på 
att undervisa. Kunskap om lärande, teorier om undervisning och klassrumsdynamik samt kännedom 
om de specifika eleverna är sådant som den skicklige läraren tar hänsyn till. När denna generella 
pedagogiska kunskap relateras till ett specifikt ämne utgör det den tredje kategorin av kunskap som 
Shulman (1986) benämner som pedagogical content knowledge. Detta innebär att läraren är expert 
på att undervisa i sitt specifika ämne men inte nödvändigtvis i ett annat. En skicklig lärare kan sitt 
ämne, känner till vanliga missuppfattningar kring dess innehåll och kan därmed utforma sin 
undervisning för att undvika missförstånd. Läraren vet vilka aktiviteter och metoder som är 
fördelaktiga att använda för att eleverna ska lära sig det tänkta innehållet på bästa sätt och läraren 
anpassar sig efter de individer som ska undervisas. För detta krävs att läraren har en repertoar av 
metoder att läraren tar hänsyn till elevers bakgrund och förförståelse (1986).  

Den tredje kategorin av lärares kompetens benämns som curriculum knowledge och innebär att 
läraren har en fördjupad kunskap kring styrdokumenten. Shulman (1986, s. 10) beskriver att en 
professionell lärare har god kännedom om alla kursplaner som rör eleverna, även i de ämnen han 
eller hon inte undervisar i, och samtidigt inblick i hur innehållet skiljer sig åt i de olika årskurserna. 
Genom att ta hänsyn till dessa olika aspekter av läraryrket kan en mer rättvis bild ges av dess 
komplexitet och därmed också bidra med mer förståelse för hur en lärare lär sig att undervisa.  

Shulman (1986) föreslår även att lärares kunskaper delas in i de tre kategorierna propostional 
knowledge, case knowledge och strategic knowledge vilka inte är frikopplade från de tidigare 
nämnda kategorierna men som snarare ger dem ytterligare dimensioner. Den förstnämnda handlar 
om olika principer, praktiska och teoretiska, som lärare förhåller sig till såsom beprövad erfarenhet, 
forskning samt de normer och värderingar som speglas i lärarens relation till eleverna. Dessa 
principer är inte alla vetenskapliga men lärare förväntas agera i enlighet med dem exempelvis 
genom att visa på moral i sin relation till eleverna vilket i praktiken kan innebära att vara rättvis och 
respektfull. Shulman (1986) poängterar att dessa principer är viktiga men att de samtidigt kan vara 
svårt för lärare att omsätta dem i praktik eftersom de är mer specifika och situationsbundna än 
generella. Därför föreslås case knowledge som en andra dimension av lärares kunskap vilket 
beskrivs som en teoretisk förståelse för ett fall. Det handlar om att lärare med hjälp av sin teoretiska 
kunskap om undervisning kan förklara varför det blev som det blev i ett specifikt fall. Den tredje 
och sista dimensionen av lärares kunskap benämns som strategic knowledge och består av lärares 
professionalitet vilket innebär att lärare har tillräckliga kunskaper kring undervisning överlag för att 
veta när det kan vara läge att avvika från någon princip eller metod om det uppstår en situation där 
det finns en motsägelse mellan dem (ibid).  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3.3 Skolverket om högläsning och textsamtal 
Hultgren (2018) framhåller i en artikel för Skolverket att vi kan ha olika syften när vi försöker 
förmedla en text. Det kan handla om att vi strävar efter att väcka elevernas läslust eller att vi snarare 
försöker förmedla ett visst innehåll. Oavsett vad aktiviteten syftar till poängteras att förmedlande av 
text sker i samspel mellan deltagarna. Vidare skriver Hultgren (2018, s. 3) att ”alla som engagerar 
sig i att förmedla texter till unga, oavsett om de är professionella eller inte, drivs av en önskan att 
påverka, upplysa, underhålla eller stimulera de unga på något sätt och därmed ger de uttryck för en 
aktiv förmedlande handling”. Skolan som institution har en viktig roll när det handlar om att ge 
eleverna en positiv inställning till läsning där lärarens roll som läsande förebild är väsentlig 
(Hultgren, ibid). 

I Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet, i fortsättningen kallad Lgr11 
(Skolverket, 2018a) nämns inte högläsning explicit. Däremot skriver Skolverket (ibid) i syftestexten 
för ämnet svenska att eleverna ska få möta olika typer av texter och berättande genom estetiska 
uttrycksformer. I det centrala innehållet skriver Skolverket (ibid) också att undervisningen ska 
behandla hur kroppsspråk och olika sätt att använda rösten kan påverka en text, dess innehåll och 
därmed hur den förstås. Genom detta ska eleverna göras uppmärksamma på hur tal- och skriftspråk 
skiljer sig åt. Även i det centrala innehållet skriver Skolverket (ibid) att just berättande texter är en 
del som undervisningen i årskurserna 1-3 ska beröra. Fler texttyper som ska bearbetas i dessa 
årskurser är: ”i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och 
myter” (Skolverket, 2018a, s. 258). Undervisningen kring berättande texter i svenskämnet syftar 
bland annat till att eleverna utvecklar förståelse för dess uppbyggnad och struktur med inledning, 
handling och slut. Även faktatexters innehåll och organisation är sådant som undervisningen ska 
beröra i årskurserna 1-3 (ibid). I den reviderade Läroplanen för förskolan är Skolverket (2018b, s. 8) 
mer precisa i sin beskrivning av språkutvecklande aktiviteter då högläsning nämns explicit när de 
skriver att barnen ska ges möjlighet att utveckla sitt språk bland annat ”genom att lyssna till 
högläsning och samtala om litteratur och andra texter”. Vidare skriver Skolverket (2018a) i 
syftestexten för ämnet svenska att eleverna utöver att skapa egna texter också ska ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga att bearbeta texter tillsammans med andra. Körling (2018, s. 3) betonar vikten 
av textsamtal för elevernas språkutveckling och kunskapsutveckling överlag och hon uttrycker 
vidare att ”textsamtal är således undervisning som möjliggör intentionerna i skolans styrdokument”. 
Det innebär att det är i textsamtalen som utgångspunkten för undervisningen bör ligga vilket även 
hjälper läraren i den formativa bedömningen eftersom elevernas kunskaper synliggörs i dessa. I 
samtal kring texter får eleverna använda språket, lära sig nya ord och uttrycks betydelse men också 
samtala om sådant som finns att läsa mellan eller bortom raderna. I textsamtalet är samspel är 
nyckelfaktor och genom att dela läsupplevelsen med andra skapas ett meningsfullt sammanhang för 
eleverna (ibid). I kunskapskraven för årskurs 1 i svenska nämner Skolverket (2018a) textsamtalet 
explicit: ”i samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters 
tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter”.  
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3.4 Tidigare forskning 

3.4.1 Högläsningens positiva effekter

Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson (1985, s. 23) beskriver högläsning som: ”the single most 
important activity for building the knowledge required for eventual success in reading” och 
forskarna tycks vara rörande överens om högläsningens vikt. Chomsky (1972) framhåller att elever 
bör exponeras för en rad olika språkliga aktiviteter för att främja språkutvecklingen optimalt, 
Duursma, Augustyn & Swinyard (2008) beskriver att barns deltagande i tidiga literacy-aktiviteter är 
positivt för språkutvecklingen och Pihlgren (2017) hävdar vidare att språkstärkande aktiviteter ska 
sättas in tidigt då de är avgörande för elevernas kunskapsutveckling överlag. Högläsningen föreslås 
som ett exempel på en sådan aktivitet och beskrivs kunna lära elever både om språkets formsida och 
läsning överlag. Wadsworth (2008, s. 1) sammanfattar högläsningens potential som kraftfull 
eftersom den erbjuder många språkutvecklande fördelar och ger lärare förutsättning att bjuda in 
eleverna till ”the exiting world of literacy”.  

I högläsningen ges eleverna möjlighet att upptäcka språket genom att lyssna till dess melodi, 
sammansättning och betoning (Pihlgren, 2017). En fördel med högläsningen jämfört med när 
eleverna läser på egen hand är att de ges möjlighet att ta till sig mer avancerade texter med ett rikt 
språk vilket kan stimulera språkutvecklingen ytterligare (Beck & McKeowon, 2001; Lickteig & 
Russel 1993). Beck & McKeown (2001) förklarar detta med att elevernas fonologiska medvetenhet 
i regel är mer utvecklad än den visuella ordigenkänningen. Chomsky (1972) föreslår att eleverna 
bör exponeras för ett rikt språk som utmanar dem på den språkliga nivå som de befinner sig på och 
Lesesne (2001) tillägger att högläsning dessutom är den främsta motivationen för elevernas egen 
läsning samtidigt som den kan väcka elevernas intresse för böcker som de sannolikt inte hade 
upptäckt på egen hand. De Temple & Snow (2003) beskriver läsningens betydelse för ordförrådet 
och läsförståelsen som en god spiral. Ju fler ord en elev kan på förhand desto bättre kommer eleven 
att förstå texten och därmed ha bättre förutsättningar för att lära sig ännu fler nya ord. När det 
handlar om språkutvecklande aktiviteter som kan stimulera till ett utökat ordförråd, förmågan att 
förstå sammanhang och skapa meningsfullhet kring texter så finns det en stor potential i 
högläsningen enligt Brabham & Lynch-Brown (2002). De goda effekterna uppnås dock inte av 
högläsningen i sig utan när eleverna får vara delaktiga i samtal kring texten och interagera med 
läraren som läser.   

Utöver de rent språkmässiga fördelarna kan högläsning också skapa gemenskap mellan barnet som 
lyssnar och den vuxne som läser (Duursma et al., 2008). Pihlgren (2017) beskriver att högläsningen 
kan ge eleverna en gemensam läsupplevelse sinsemellan oavsett hur deras tidigare erfarenheter av 
läsning ser ut eller på vilken språklig nivå de befinner sig på. Det kan också stärka barns 
självförtroende och bidra med kunskap om exempelvis relationer och omvärlden enligt Duursma et 
al. (2008). Även Pihlgren (2017, s. 2) är inne på att eleverna utöver språkets formsida kan lära sig 
”om livet och om andra människor” när de lyssnar till högläsning. I samband med aktiviteten är 
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läraren en läsande förebild vilket kan bidra till en positiv inställning till läsning bland eleverna. 
Lärare bör bygga upp förväntningar kring texter för att väcka ett läsintresse hos eleverna (Hultgren, 
2018) och Pihlgren (2017) framhåller att högläsningen är en aktivitet som kan stimulera elevernas 
fantasi och tänkande. Högläsningen kan också vara ett tillfälle för avkoppling men Pihlgren (ibid) 
poängterar samtidigt att avslappning inte nödvändigtvis bör vara det främsta syftet med 
läsaktiviteter.  

3.4.2 Det viktiga textsamtalet

I skolans värld är högläsning nära förknippat med textsamtal och aktiviteterna är ofta 
sammankopplade på ett sätt som gör det problematiskt att skriva om det ena utan att nämna det 
andra. Med anledning av detta kommer textsamtalets betydelse för högläsningen att redogöras för i 
detta avsnitt. 

Brabham & Lynch-Brown (2002) poängterar att det är i samtalet kring texten och i interaktionen 
mellan läsaren och lyssnaren som de positiva effekterna av högläsning uppstår. Brabham & Lynch-
Brown (ibid) studie bland elever i årskurs 1 och 3 har visat att elever som uppmuntrades till att 
interagera och ställa frågor i samband med läsningen lärde sig fler ord än de som bara fick lyssna 
koncentrerat på texten utan att ställa frågor eller samtala om den. Körling (2018) framhåller att 
eleverna i samtalet kring texten stöttas i att uppfatta sådant som inte står att läsa på raderna och 
därmed ges förutsättningar att fördjupa sina kunskaper. Skolverket (2018b) menar att textsamtal ger 
eleverna möjlighet att förstå textens innehåll mer djupgående och Körling (2018) tillägger att det 
samtidigt kan ge läraren en bild av var eleverna befinner sig kunskapsmässigt och på så sätt även 
vara värdefullt för den formativa bedömningen. Beroende på vilket syftet är med högläsningen 
beskriver Skolverket (2018c) att textsamtalen ser olika ut, de kan antingen behandla ett visst 
innehåll eller snarare form och språk.  

Textsamtal behöver inte nödvändigtvis handla om att samtala om böcker som läraren ska läsa eller 
har läst för eleverna, det kan också handla om att presentera olika titlar eller genrer för att inspirera 
eleverna att läsa på egen hand (Lesesne, 2001; Jacobs et al., 2000). Detta kan vara av stor betydelse 
eftersom elever kan uppleva ett biblioteks utbud som överväldigande varpå de kan behöva få höra 
talas om böcker och deras innehåll för att därefter göra ett val som kan passa dem (Lesesne, 2001). 
Skolverket (2018c) föreslår att lärare utnyttjar skolbibliotekariers kompetens genom att samverka 
regelbundet kring olika läsaktivteter och bokval. Körling (2018) tillägger att läraren och 
skolbibliotekarien med sina kompetenser tillsammans kan studera kursplanerna för att hitta 
lämpliga texter som samtidigt utmanar eleverna. 

Textsamtalet är en viktig del av högläsningen samtidigt som det poängteras att läraren bör ställa rätt 
sorts frågor kring texter för att utnyttja dess fulla potential men Beck och McKeown (2001) 
upptäckte i sina studier att de frågor som läraren ställde i anslutning till texterna var problematiska 
då de inte gav eleverna möjlighet att reflektera särskilt djupt. Frågorna handlade ofta om okända ord 
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och sådant vars svar oftast gick att läsa på raderna, istället ska frågorna vara öppna och helst 
behandla innehållet på ett sätt som ger eleverna möjlighet att skapa förståelse för det som Beck och 
McKeown (2001, s. 13) beskriver som ”the ideas of the story”. Det handlar om att lyfta blicken och 
samtala om innehållet ur ett större perspektiv och inte enbart fastna vid små detaljer som 
exempelvis nya ord och uttryck eller att bara sammanfatta texten. Damber (2015) kunde i sin 
undersökning bland svenska förskolor se att samtal fördes kring texters innehåll men att det oftast 
inte kopplades till elevernas kontext utan att det istället handlade om att förklara nya obekanta ord.  

Skolverket (2018c) framhåller att textsamtal kan behandla alla typer av texter och att läraren bör 
förbereda vilka frågor som ska ställas till eleverna i samband med läsningen. Körling (2018) 
poängterar att textsamtal erfordrar förberedelser och föreslår ett antal aspekter för läraren att ta i 
beaktande i detta arbete. När läraren valt ut vilken text som ska vara föremål för högläsning bör 
denna läsas noggrant för att läraren sedan ska kunna plocka ut ord, begrepp och/eller meningar som 
kan ligga till grund för samtal. Läraren kan formulera eventuella frågor till texten vilka bör vara 
öppna och utgå från syftet med aktiviteten. Under samtalets gång bör läraren ge eleverna stort 
talutrymme och vara en lyssnande förebild genom att bekräfta eleverna och ställa frågor kring det 
som sägs. Samtalet bör formas efter deltagarna men läraren kan behöva gå in med frågor eller 
kommentarer som leder in samtalet mot det syftet som var tänkt (ibid). Kohart, Marchessault & 
Larwin (2014) beskriver att lärare bör ha en repertoar av olika tekniker att tillämpa vid 
högläsningen för att utnyttja den mest lämpliga för tillfället. Beroende på situationen och vad som 
är syftet med aktiviteten kan läraren välja att ta mycket plats och styra samtalet eller snarare låta 
eleverna vara utgångspunkt genom att exempelvis låta dem samtala i grupper (ibid). Skolverket 
(2018c) föreslår ett antal samtalsmallar att använda sig av i samtal om både skönlitterära texter och 
sakprosa. En av mallarna benämns EPA och handlar om att eleverna inledningsvis reflekterar enskilt 
kring en text för att sedan samtala i par och slutligen samtala alla tillsammans. 

Toth (2013) skriver att lärare ofta börjar i fel ände när de lägger fokus på att utveckla elevernas 
avkodning och flyt i läsningen istället för att i första hand fokusera på att utöka ordförrådet. Langer 
(2005) förklarar att en del barn kan ha svårt att ta till sig texter både genom egen läsning och när de 
lyssnar till högläsning och förklarar att det ofta handlar om att barnet inte förmår att skapa sig en 
föreställningsvärld kring texten och därmed befinner sig utanför den istället för inuti. Genom att 
elever har lättare att förstå och ta till sig texter om de kan relatera till sina tidigare erfarenheter och 
kunskaper har elever med olika bakgrund också varierande förutsättningar att förstå en text (Toth, 
2013; Wadsworth, 2008). Genom att samtala om och bygga en förförståelse kring texten stöttas 
eleverna i att koppla bokens ledtrådar till egna erfarenheter och får därmed förutsättningar att förstå 
texten på ett djupare plan (Langer, 2005). I sammanhanget blir scaffolding ett sätt att kompensera 
för elevernas olika språkliga nivåer och genom att lyssna på elevernas samtal kring texter kan lärare 
få en bild av var eleverna befinner sig och därmed stötta dem på lämpligt sätt. Toth (2013) ville ge 
alla elever samma förutsättningar att lyckas och utvecklas varpå hon gjorde ett försök att utveckla 
högläsningen som aktivitet för att uttöka elevernas ordförråd. I sin undersökning implementerade 
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Toth (2013, s. 204) ett nytt arbetssätt med fokus på textsamtal där eleverna delades upp i par vilka 
fungerade som ”thinking partners”. Inledningsvis fick eleverna öva på att vara goda samtalspartners 
med allt vad det innebär och Toth (2013) förklarar att det skapade effektivitet i arbetet med 
textsamtalen när eleverna blev förtrogna med arbetssättet. Samtalen skedde först i par och sedan i 
helklass där eleverna fick öva på att både lyssna och prata i en växelverkan vilket närmast beskrivs 
som en nyckel i strävan att utöka elevernas ordförråd. I undersökningen och under arbetets gång 
beskrivs den största förändringen vara att ett tillåtande klimat utvecklades i klassen där eleverna 
vågade fråga om de stötte på nya okända ord utan att känna sig dumma över att de inte förstod. 
Tidigare hade eleverna ibland hoppat över ord som de inte förstod i en text men i och med detta 
blev eleverna mer nyfikna på ord överlag vilket även visade sig smitta av sig till andra ämnen (ibid). 

För att generera de positiva effekterna av högläsningen och därmed utveckla literacy gäller det även 
att skapa meningsfullhet kring texterna, vilket med fördel sker genom textsamtal enligt Beck & 
McKeown (2001). Eleverna blir mer engagerade om de tillåts ta plats i samtalen kring texter och 
Körling (2018) beskriver att läraren med fördel kan ta ett steg tillbaka och ge talutrymme till 
eleverna och bara lyssna uppmärksamt för att sedan kunna ställa rätt sorts frågor som utmanar 
eleverna. Skolinspektionen (2010, s. 7) skriver i sin kvalitetsgranskning av läsprocessen i svenska 
och NO att undervisningen bör sträva efter att utifrån elevernas förförståelse skapa ett meningsfullt 
sammanhang kring texter. I bearbetning av texter spelar kommunikation en viktig roll och hänsyn 
till elevernas tidigare erfarenheter och intressen bör tas tillvara i dessa samtal (ibid).  

3.4.3 Högläsningens praktik

De Temple och Snow (2003) framhåller att högläsarens förmåga att förmedla texten genom sitt 
uttryckssätt kan vara avgörande för om de som lyssnar blir intresserade och engagerar sig i texten 
eller inte. Pihlgren (2017) beskriver hur högläsaren med sin närvaro och med sitt engagemang kan 
väcka elevernas nyfikenhet för en text genom sitt sätt att förmedla den. Lickteig och Russell (1993) 
är också inne på att det uttryck och den entusiasm som framträder hos den som läser högt kan vara 
viktig för att fånga elevernas intresse och Teale (2008) beskriver att läsaren med fördel kan ge 
karaktärer i texten olika röster för att levandegöra den. Ivey (2003) förklarar att läraren är en god 
läsare som tack vare sina erfarenheter kan göra en text levande genom sitt sätt att läsa med 
intonation och olika röster till karaktärerna. Detta är något som eleverna i regel inte gör instinktivt i 
början av sin läs- och skrivutveckling varför läraren kan göra texten mer begriplig genom sitt sätt att 
läsa högt (ibid). 

I Ivey och Broaddus (2001) undersökning bland 1700 mellanstadieelever om läsning och motivation 
beskrev eleverna hur lärarens sätt att leva sig in i och framföra berättelsen gjorde innehållet 
intressant och de upplevde att läraren ville engagera dem i böckerna på detta sätt. De upplevde 
också att läraren hade haft dem i åtanke vid valet av bok till högläsningen. De fick en känsla av  att 
läraren ville att de skulle tycka om böckerna. Albright och Ariail (2005) framhåller att det är en 
fördel om läraren är bekant med texten så att den kan framföras med inlevelse och pauser där 
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eleverna bjuds in i samtal om texten. Teale (2008) beskriver att läsaren bör ha ett uppmuntrande 
förhållningssätt i samband med läsningen genom att ställa frågor, uppmuntra eleverna att koppla till 
egna erfarenheter och genom att välkomna elevernas reaktioner för att bibehålla deras intresse. När 
det handlar om den fysiska miljön kring läsning överlag föreslår Skolverket (2018c) att eleverna får 
inflytande över utformandet. Det poängteras att elever har olika behov, att en del kan vilja sitta på 
en mjuk och behaglig plats medan andra kan behöva aktivera sig under läsningen.  

En nyligt genomförd studie i Australien hade sin utgångspunkt i elevernas perspektiv på högläsning 
(Ledger & Merga, 2018). Urvalet i studien bestod av elever i årskurs 1-6, vilket motsvarar elever i 
åldrarna 6-12 år, samt deras föräldrar och lärare. I undersökningen intervjuades de yngre eleverna 
medan de äldre fick svara på en enkät online om deras attityder till högläsning både i hemmet och i 
skolan. Forskarna ville specifikt få syn på elevernas attityder till högläsning, hur ofta den 
genomfördes, hur ofta egen tyst läsning genomfördes samt vilket stöd de upplevde att de fick kring 
läsning både i hemmet och i skolan. Frekvensen av högläsning i skolan visade sig vara varierande i 
de olika årskurserna. Bland de yngre eleverna uppgav 3,4% att läraren läste för dem varje dag 
medan 2,4% av de äldre eleverna uppgav detsamma. Av de tillfrågade eleverna uppgav 68% att de 
fick lyssna på högläsning ibland. En fjärdedel av eleverna menar att läraren inte ens läser för dem 
ibland vilket Ledger och Merga (2018) menar är anmärkningsvärt eftersom fördelarna med 
högläsning är väl kända. När högläsning inte heller verkar vara en prioriterad aktivitet i hemmen har 
skolan en ännu viktigare roll att stärka elevernas språkutveckling genom aktiviteter som högläsning 
skriver de. 

I Albright och Ariails (2005) undersökning fick grundskolelärare i Texas (USA) svara på frågor som 
rörde ett antal aspekter av högläsning. Forskarna ville få syn på i vilken omfattning lärare läser högt 
för eleverna, vilka texter de läser samt få en inblick i lärarnas didaktiska överväganden i samband 
med detta. Lärarna uppgav att de läser för eleverna antingen en till två gånger i veckan eller tre till 
fyra gånger i veckan beroende på i vilket ämne de undervisar i. I undersökningen uppgav ett fåtal 
lärare (14%) att de inte alls läser högt för eleverna varav några förklarade att det inte är en aktivitet 
som lämpar sig för det ämne de undervisar i. De flesta av dessa lärare undervisade i praktiska 
ämnen men även matematik och naturkunskap förekom bland dessa. Det var dock ingen av lärarna 
som valde att svara med alternativet att de inte läser högt eftersom det inte är viktigt. En lärare som 
undervisade i SO-ämnen förklarade att det inte finns tid under skoldagen och en engelskalärare 
beskriver att högläsningen visserligen är ett utmärkt verktyg men att rösten inte håller (ibid). 

I Ledger & Mergas (2018) studie fick eleverna svara på när högläsningen skedde. Den mest 
allmänna uppfattningen bland eleverna var att läraren ofta läste för dem efter lunch eller i slutet av 
skoldagen. Högläsningen uppfattades inte som en prioriterad aktivitet då många elever uppgav att 
aktiviteten skedde när det blev tid över eller att det ibland användes som en slags belöning. 
Högläsningen upplevdes av en del av eleverna som en aktivitet läraren erbjöd vid speciella tillfällen 
och tidsbrist uppgavs av eleverna som en möjlig orsak till att det inte skedde regelbundet (ibid). 
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Damber (2015) har undersökt högläsningen i ett antal svenska förskolor. Genom observationer 
dokumenterades hur ofta och hur länge högläsning förekom, vilka texter som lästes, vilka samtal 
som fördes kring texten samt vilka aktiviteter som skedde i samband med läsningen. Förskollärarna 
beskrevs bli förvånade när resultatet visade att högläsningen inte förekom lika ofta som de hade 
trott. I genomsnitt läste lärarna 6 ggr/vecka men Damber (ibid) poängterar att hur ofta lärarna läste 
högt varierade stort. Det mest tydliga mönstret som kunde urskiljas var att läsningen i regel skedde 
dagligen, oftast i samband med vila före eller efter lunch. I McCaffrey och Hisrichs (2017) studie 
uppgav 74% av lärarna i förskola och förskoleklass att de läste för eleverna dagligen. Jacobs et al. 
(2000) såg i sin studie, genomförd i USA, att frekvensen av högläsning avtar i takt med årskurserna. 
Vidare menar de att lärare borde fortsätta läsa för eleverna genom alla årskurser. Flertalet lärare i 
studien uppgav att de läste för eleverna minst två dagar i veckan och Jacobs et al. (ibid) förvånades 
över att högläsning skedde så pass sällan. Lickteig och Russell (1993) framhåller att eleverna kan 
dra nytta av högläsning även i de högre årskurserna även om de redan läser med flyt själva. De kan 
ta till sig mer avancerade texter med nya ord om läraren läser högt. Elever som får jobba hårt med 
avkodning när de läser själva ges möjlighet att ta till sig texten och fokusera på innehållet och 
meningen istället. Detta gör att elever som känner frustration i samband med den egna läsningen 
kan uppleva högläsning som mer njutningsfullt (Kohart Marchessault och Larwin, 2014).   

Teale (2008) framhåller att lärare i de lägre årskurserna generellt beskriver att de inte har så mycket 
tid att ägna till högläsning. Med tanke på de språkutvecklande fördelarna med aktiviteten frågar han 
sig dock vad lärare egentligen offrar när de väljer bort den. Wadsworth (2008) beskriver att mycket 
av lärarnas tid går åt till andra arbetsuppgifter såsom bedömning av elevernas kunskaper men att 
högläsningen är så pass viktig att den måste värdesättas och uppmuntras. Teale (2008) föreslår att 
lärare kan resonera kring omfattningen av högläsning tillsammans med kollegor och poängterar att 
det inte finns ett enkelt svar på hur mycket lärare bör läsa för sina elever utan huvudsaken är att 
eleverna deltar i språkutvecklande aktiviteter som ger dem möjlighet att utveckla literacy. Lärare 
kan enligt Teale (2008) använda sig av högläsning i mindre eller större utsträckning beroende på 
vilka kopplingar som kan göras till styrdokumenten i samband med aktiviteten. Körling (2018) är 
också inne på det kollegiala lärandet i samband med högläsning och utveckling av undervisningen. 
Förutom att utveckla undervisningen genom utvärdering av densamma tillsammans med eleverna 
bör lärare dela med sig av sina framgångar och mindre lyckade situationer sinsemellan (ibid). 

McCaffrey och Hisrich (2017) har i en undersökning låtit 63 lärare i USA svara på frågor om hur de 
använder högläsning i sin undervisning. Lärarna som deltog i studien arbetade i kindergarten och 
pre-school, vilket närmast kan översättas till förskola samt förskoleklass i det svenska skolsystemet. 
Deltagarna svarade genom att välja mellan angivna alternativ utifrån vilka stämde in bäst på den 
undervisning de bedrev. När lärarna fick svara på vilket huvudsyftet med deras högläsning är var 
det mest frekventa svaren elevernas språkutveckling och glädje medan innehåll och specifika 
förmågor var underordnade. Lärarna fick även rangordna ett antal aspekter som utgör det största 
fokuset under högläsningen och det som framkom var att undervisningen främst handlade om 
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ordkunskap. Majoriteten av lärarna uppgav att de ägnade 0-30 min till förberedelser inför 
högläsning per vecka. De flesta lärare berättade också att de alltid eller ofta läser boken själva innan 
de läser högt för eleverna (ibid). 

Grundskolelärarna i Albright och Ariails (2005) undersökning förklarar att det främsta syftet med 
aktiviteten är den språkutvecklande aspekten att eleverna lär sig om läsning, uttal och intonation. 
Vidare menar de att en fördel är att alla elever kan ta till sig text förhållandevis väl om läraren läser 
oavsett vilken språklig nivå de befinner sig på. Andra syften med aktiviteten som lärare framhöll var 
att förmedla ett visst innehåll, att hantera eleverna genom att exempelvis lugna dem eller helt enkelt 
för den glädje läsningen ger. Mindre vanliga svar var att utöka ordförråd, väcka intresse för eller 
introducera ett visst innehåll, skapa positiv inställning till läsning, berika elevernas liv, lärande 
överlag och lärares egna nöje. Att skapa gemenskap och presentera texter som eleverna sannolikt 
inte skulle ha hittat på egen hand framhölls av ett par lärare. Det syftet som beskrivs i minst 
utsträckning  är att utveckla elevernas tänkande (ibid). 

Vad lärarna läser för eleverna varierar mellan årskurserna enligt Jacobs et al. (2000). Lärare väljer 
bok antingen för att inspirera eller för ett specifikt innehåll eller arbetsområde men sakprosa läses 
sällan högt. I de tidigare skolåren läser läraren oftare bilderböcker (ibid) vilket Teale (2008) 
beskriver som en texttyp där bild och text berättar historien tillsammans och att båda delarna är lika 
viktiga för att förstå texten. Jacobs et al. (2000) förklarar att användandet av denna texttyp har visat 
sig avta i de högre årskurserna då ungdomsböcker läses i högre utsträckning. Bilderböcker lämpar 
sig inte bara lämpar sig för yngre elever då de ofta behandlar ämnen och frågor som kan vara bra 
för äldre elever att reflektera kring (Jacobs et al., 2000; Albright & Ariail, 2005). Kapitelböcker och 
läroböcker var föremål för högläsning i högst utsträckning i Albright och Ariails (2005) 
undersökning och knappt en fjärdedel av lärarna uppgav att de läser bilderböcker. Jacobs et al. 
(2000) framhåller att det är bra att även läsa faktaböcker för eleverna så att de får en känsla för 
dessa texters organisation och struktur. Denna typ av böcker kan också väcka elevers nyfikenhet för 
hur saker och ting fungerar i deras omvärld. Vidare rekommenderar de alla grundlärare att läsa högt 
för sina elever, både sakprosa och skönlitteratur, för att utveckla literacy och introducera dem för 
böcker de inte skulle ha hittat på egen hand.  

Utöver det som Jacobs et al. (2000) kallar för ett ”akademiskt” värde med högläsning framhåller de 
också det känslomässiga. De föreslår att eleverna bör erbjudas varierade läsaktiviteter och att 
läraren även respekterar de elever som helst läser mest på egen hand. När deltagarna i McCaffrey 
och Hisrich (2017) undersökning fick svara på vad de tar hänsyn till mest vid valet av 
högläsningsbok uppgav 60 % av lärarna att elevernas ålder oftast är det som påverkar mest. Jacobs 
et al. (2000) har också kunnat visa att det oftast är åldern som avgör vilka aktiviteter som läraren 
utformar i samband med högläsning, som exempelvis textsamtal. Pihlgren (2017) framhåller att 
bokvalet bör grunda sig i vad innehållet kan bidra med genom att exempelvis utgöra underlag för 
samtal eller inspiration till lek. Av den anledningen bör lärare inte undvika att välja böcker som 
utmanar eleverna genom sitt innehåll. Förutom vikten av att erbjuda eleverna en variation av 
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texttyper framhåller Teale (2003) även att den språkliga kvalitén på texten är en viktig aspekt att ta 
hänsyn till.  

Lärare bör fundera kring vilka reaktioner som kan uppstå bland eleverna och vilken interaktion som 
blir möjlig i samband med texten. Lesesne (2001) poängterar att böcker bör introduceras vid rätt 
tidpunkt för att stimulera elevernas läsutveckling på bästa sätt. Med det menas att bokvalet ska 
grundas på elevens tidigare erfarenheter och vilka intressen de har. Hultgren (2018) förklarar att 
textvalet är särskilt viktigt när syftet är att väcka elevernas läsintresse. Om syftet med högläsningen 
är att utveckla elevernas ordförråd gäller det att välja texter som utmanar eleverna med ett rikt 
språk, nya ord och unika särdrag som möjliggör kopplingar till elevernas egna erfarenheter (Toth, 
2013). Jacobs et al. (2000)  har i sina studier sett att sakprosa inte läses högt i samma omfattning 
som skönlitteratur men de poängterar att det sistnämnda också är viktigt eftersom eleverna får lära 
sig om informativa texters uppbyggnad och struktur samtidigt som dessa texttyper kan väcka en 
nyfikenhet och upptäckarlust hos eleverna. För att utveckla literacy rekommenderar Jacobs et al. 
(2000) att elever får ta del av olika typer av texter genom högläsningen. Damber (2014) kunde 
genom observationer se att barnen i förskolan valde bok i 65% av fallen och detta ofta skedde 
slumpmässigt. Få reflektioner kring dessa böckers innehåll gjordes. Istället verkade högläsningen 
ofta ske som en isolerad händelse utan några andra aktiviteter kopplade till i 94% av lästillfällena. 
Syftet med läsningen tycktes ofta handla om att  frigöra personal till andra göromål eller för att få 
en lugn stund. Damber (2014) konstaterar att högläsningen i förskolan ofta sker oplanerat och att 
det inte är en prioriterad aktivitet utan sker ofta på rutin utan vidare didaktiska reflektioner. 

3.4.4 Elevers upplevelse av högläsning

Högläsning uppges av elever som en av de aktiviteter som främjar deras egna läsintresse allra mest 
samtidigt som det kan inspirera till att läsa specifika böcker eller texter (Lesesne, 2001). I Ledger 
och Mergas (2018) studie bland elever i årskurs 1-6 var de allra flesta positivt inställda till 
högläsning i skolan och de yngre eleverna (79%) var generellt en aning mer positiva än de äldre 
(74%). Elever som uppgav att de gillade högläsning motiverade detta med känslomässiga fördelar 
som att de bland annat känner sig glada och avslappnade när de får lyssna till någon som läser. 
Elever beskrev på vilket sätt högläsningen påverkade dem på ett känslomässigt plan genom att de 
upplevde det som att de själva var med i berättelsen och att de kunde relatera händelser i berättelsen 
till deras egna liv. En elev beskrev hur barndomsminnen väcktes till liv genom högläsningen. De 
elever som uppgav att de inte tyckte om högläsning motiverade detta med att de känner sig 
frustrerade, arga, okoncentrerade och uttråkade i situationen. De bakomliggande orsakerna till detta 
var enligt eleverna att andra elever avbröt läraren under läsningen, att läraren läste för högt, för lågt, 
för långsamt eller utan inlevelse. En elev uttryckte att läraren stannar upp och ibland läser för sakta 
medan en annan elev beskrev frustrationen över att de andra eleverna inte lyssnade. En tredje elev 
angav att anledningen till att eleven inte ville lyssna till högläsning var för att eleven redan kunde 
läsa själv. Elevernas motvilja till att lyssna på högläsning i skolan kunde också handla om att boken 
i sig var tråkig eller att den var svår att förstå eller svår att relatera till. Langer (2017) beskriver att 
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elever som har svårt att ta till sig en text kan behöva stöttning i skapandet av en föreställningsvärld. 
Dessa världar består av elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper och tankar som ligger till grund 
för hur eleverna förstår och tar till sig texter. Ett sätt att stötta eleverna i skapandet av 
föreställningsvärldar är att samtala om texter och dess idéer (ibid). Flertalet av eleverna i Ledger 
och Mergas (2018) undersökning uppgav också kognitiva fördelar med högläsningen. Dessa 
handlade främst om att eleverna i samband med högläsning lär sig betydelsen av nya ord samt hur 
de uttalas och stavas.  Eleverna fick frågan varför de tror att läraren läser för dem och de främsta 
anledningarna som framkom var att läraren vill att de ska lära sig nya ord och saker, förutspå eller 
helt enkelt bara avkoppling för att de ska komma ner i varv. De texttyper som höglästes mest 
frekvent enligt eleverna var bilderböcker, berättelseböcker och något som eleverna beskrev som 
roliga böcker (ibid). 

Ivey & Broaddus (2001) utgick från elevernas egna berättelser när de undersökte vad i 
klassrumsmiljön som motiverar mellanstadieelever att läsa i skolan. De menar att undersökningen 
bidrar till att belysa fördelarna med högläsning genom elevernas perspektiv. Bland eleverna var 
högläsning en populär läsaktivitet och eleverna beskrev att de kunde förstå texter bättre när läraren 
läste dem högt, vilket därmed gjorde texterna mer intressanta. Ivey & Broaddus (2001) poängterar 
att detta perspektiv borde ge lärare en större insikt i vikten av att se högläsningen ur elevernas 
perspektiv och reflektera mer över hur denna del av undervisningen ser ut. Ur lärare och forskares 
perspektiv så är syftet ofta att eleverna genom dessa aktiviteter ska bli bättre läsare medan eleverna 
främst tycks uppleva andra fördelar. Ivey & Broaddus (2001) hävdar att resultaten i undersökningen 
är så slående att eleverna rimligtvis borde få inflytande i utformandet av kursplaner, där de 
läsaktiviteter som eleverna upplever bidrar mest får större utrymme.  

!16



4. Metod 
Avsnittet redogör inledningsvis för de olika forskningsansatserna och motiverar valet av metod för 
denna studie. Vidare ges en beskrivning av kvalitativa intervjuer och dess utformning följt av en 
beskrivning av hur urval, empiriinsamling och bearbetning av data har genomförts. Avslutningsvis 
får läsaren information om vilka etiska överväganden som gjorts i samband med studien.  

4.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
Bryman (2015) belyser de skillnader som finns mellan de olika forskningsansatserna men 
poängterar samtidigt att det även finns flera likheter. I en kvalitativ studie ligger fokus på 
studieobjektets perspektiv där forskaren ofta utifrån intervjuer och observationer undersöker och 
beskriver deltagarnas upplevelser och/eller uppfattningar av verkligheten. En kvalitativ studie kan 
därmed bidra med förståelse för ett visst fenomen i en specifik kontext (ibid) och dess resultat kan 
alltså inte ses som en objektiv sanning vilken är giltig oavsett kontext eller oberoende av vilka som 
deltar i studien. En kvantitativ ansats utgår snarare från forskarens perspektiv och ger data som är 
kvantifierbara. Resultatet av sådana studier kan ofta ge mer generell information om en större 
population (Bryman, 2015). Som tidigare nämnts syftar denna studie till att undersöka och beskriva 
uppfattningar samt upplevelser för att bidra med förståelse för högläsningens aspekter i ett specifikt 
sammanhang. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats eftersom den ger förutsättningar att 
undersöka på djupet snarare än på bredden. Utifrån denna studies resultat ämnas inte att dra några 
generella slutsatser om en större population varför en kvantitativ ansats valts bort.  

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Bryman (2015) beskriver kvalitativa intervjuer som generellt följsamma och relativt lösa i sin 
struktur jämfört med strukturerade intervjuer som ofta används i kvantitativa studier. Inom den 
kvalitativa intervjun beskriver Bryman (2015) två olika typer. Dels den ostrukturerade som är 
väldigt fri och dels den semistrukturerade varianten som har ett tydligare ramverk. De två 
varianterna är båda flexibla eftersom de ger forskaren möjlighet att vara följsam och ställa 
följdfrågor vid behov, utan att för den skull tappa fokus på forskningsfrågan. Denna studie har 
genomförts i semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. Bryman (2015) skriver att en 
fördel med mer strukturerade intervjuer är att de kan ge svar som går att jämföra med varandra, 
vilket i sin tur kan leda till större reliabilitet. Reliabilitet handlar enligt Bryman (2015) om 
noggrannhet i datainsamlingen för att maximera mätningarnas pålitlighet. I denna studie innebär 
reliabilitet konkret att elever och lärare fått möjlighet att besvara i princip samma frågor, varpå det 
också finns förutsättningar att jämföra deras svar. Validitet är ett annat viktigt begrepp som, trots att 
det utformats inom den kvantitativa forskningen där mätbara fenomen undersöks, enligt Bryman 
(2015) kan vara relevant att använda även inom den kvalitativa forskningen. Graden av validitet 
beskriver Bryman (2015) som den faktor som anger hur pass relevant den insamlade datan är för 
den faktiska undersökningen. Det vill säga, har man mätt rätt saker? Validiteten i denna studie 
handlar konkret om hur väl intervjufrågorna stämmer överens med studiens frågeställningar. Från 
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början har begreppen validitet och reliabilitet utformats utifrån den kvantitativa forskningens 
perspektiv och kan sammantaget beskrivas som mått på en studies kvalité (ibid).  

Inför undersökningen utformades en intervjuguide med utgångspunkt i frågeställningarna. Guiden 
fungerar som ett ramverk där forskaren ges utrymme att ändra ordningsföljd på frågor och ställa 
följdfrågor så länge detta sker inom ramen för studiens syfte (Bryman, 2015). Intervjufrågorna i 
denna studie har kategoriserats i en viss ordning och jag valde att vänta med frågan ”varför tror du 
att din lärare läser för er?” till slutet av intervjun eftersom jag tror att elevernas svar kunde ha 
färgats av lärarens perspektiv om jag ställt en sådan fråga inledningsvis. De första frågorna i 
intervjuguiden är relativt konkreta och kan med sannolikhet besvaras med lätthet av eleverna. 
Exempel på dessa konkreta frågor är: ”när läser er lärare högt för er?” och ”var läser er lärare högt 
för er?” (se bilaga 1). De två sista frågorna handlar om elevernas känslomässiga upplevelser av 
högläsning vilka kan uppfattas som mer generella och kan kräva mer eftertanke hos eleverna. Dalen 
(2007) skriver att intervjuaren mot slutet av intervjun kan ställa mer generella frågor och poängterar 
att barn som intervjupersoner ofta vill vara intervjuaren till lags och kan föreställa sig att det det 
finns rätt och fel svar och därmed känner sig pressade att svara korrekt.  

4.3 Urval 
Inför studien har jag gjort ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2015) och intervjuat elever och lärare 
som jag känner sedan tidigare då jag arbetat i klassen under en termin. De var i ett tidigt skede varit 
positivt inställda till att medverka i undersökningen. I samband med ett sådant bekvämlighetsurval 
är det enligt Bryman (2015) sannolikt att flertalet informanter kommer att delta i undersökningen. 
En annan fördel med detta urval är att jag redan har en god kontakt med både lärare och elever då 
jag arbetat i klassen tidigare. Bryman (2015) skriver att det är en fördel om forskaren förstår den 
kontext som intervjupersonerna befinner sig i. I förhållande till fördelarna med denna typ av urval 
är det också viktigt att förstå dess begränsningar. Dalen (2007) förklarar att en alltför nära relation 
mellan forskare och intervjuperson kan påverka de svar som ges eftersom informanterna är mer 
benägna att vara till lags jämfört med i en situation där forskaren är okänd. Denna risk beskrivs öka 
när det handlar om barn som informanter. I samband med denna studie bör det också poängteras att 
den klass som varit föremål för studien inte nödvändigtvis är representativ för alla klasser eller 
någon annan klass överhuvudtaget (Bryman, 2015). Enligt Bryman (2015) bör forskaren sträva efter 
bredd bland intervjupersonernas svar varför en variation av deltagare kan vara fördelaktig. Istället 
för att endast välja ut ett antal elever i klassen valde jag  att intervjua samtliga, förutsatt att de gav 
sitt samt vårdnadshavares samtycke. Elevernas klasslärare valdes ut eftersom studien syftar till att 
undersöka elevers upplevelser i förhållande till lärarens syfte med högläsningen. Jag har valt bort att 
göra undersökningen i fler klasser eftersom det sannolikt lett till en stor mängd data som skulle bli 
svårhanterlig med den tidsbegränsning jag har att förhålla mig till i detta arbete. Syftet med denna 
studie var att undersöka detta fenomen i en specifik kontext varför ett större urval valts bort trots att 
det sannolikt kunnat bidra med större generaliserbarhet.   
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4.4 Material & genomförande 
Det empiriska materialet består av 13 intervjuer med elever från årskurs tre samt en intervju med 
dessa elevers klasslärare. Läraren är utbildad grundlärare med cirka 20 års erfarenhet av att arbeta 
som klasslärare i de lägre årskurserna. Intervjuerna med informanterna varade i mellan 6-21 
minuter. Klassens samtliga 17 elever tillfrågades om att delta och alla som gav sitt samt 
vårdnadshavares samtycke intervjuades. Bortfallet i undersökningen blev ca 24 % och bestod av 
fyra nekande samtycken att delta i undersökningen varav en svarstalong aldrig lämnades in. 
Materialet samlades in under tre dagar varav intervjuerna med eleverna genomfördes före intervjun 
med läraren.  

Bryman (2015) lyfter att det i kvalitativ forskning kan vara av intresse att inte bara lyssna på vad  
informanterna säger utan också hur de uttrycker sig. I denna studie har intervjuerna spelats in, vilket 
ger mig som intervjuare möjlighet att lyssna till intervjupersonernas svar flera gånger och gav 
därmed förutsättningar att göra en grundlig analys av materialet. Om intervjun spelas in kan 
forskaren fokusera på intervjupersonen istället för på sina anteckningar och därmed upptäcka även 
icke-verbal kommunikation såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk. Ännu ett argument för att spela 
in intervjuer är att anteckningar under en intervju kan vara distraherande för alla parter. Samtidigt 
kan även en inspelningsapparat verka distraherande (ibid). Detta är något som även Dalen (2007) 
problematiserar men hon poängterar samtidigt att människor idag generellt sett är så vana vid 
teknologi att en inspelningsapparat sannolikt inte skapar någon vidare uppståndelse.  

Miljön kring intervjun lyfts av Dalen (2007) som en faktor att ta hänsyn till vid genomförandet. 
Ljud från omgivningen kan vara störande för både de som medverkar i intervjun men även för den 
tekniska utrustningen. På grund av platsbrist genomfördes intervjuerna dock i ett grupprum i 
anslutning till klassrummet samtidigt som undervisning bedrevs där, vilket innebar att en viss 
mängd ljud nådde in i intervjurummet. Dalen (2007) beskriver också vikten av att informanterna 
känner sig trygga med att ingen annan lyssnar på det som sägs under intervjun samtidigt som en 
lugn miljö kan vara av betydelse för att kunna hålla fokus på samtalet. 

I en intervjusituation förklarar Dalen (2007) att det mest väsentliga är att forskaren är lyhörd och 
visar intresse för det intervjupersonen har att säga och poängterar att detta intresse kan visas både 
verbalt och icke-verbalt. Forskaren bör förmedla att det intervjupersonen har att säga är viktigt och 
intressant för undersökningen. Vidare tar Dalen  (2007) upp tystnad som ett viktigt element för att 
ge tid till intervjupersonen att fundera innan de svarar. Tystnad kan således också vara ett sätt att 
kommunicera på. Att intervjua just barn ställer särskilda krav på forskaren (ibid) och Bryman 
(2015) lyfter vikten av att använda ett språk som intervjupersonerna begriper och att inte ställa 
ledande frågor. Innan intervjuerna i denna studie startade fick informanterna information om dess 
genomförande samtidigt som de gavs möjlighet att ställa frågor innan inspelningarna startade. De 
fick veta att det är okej att ta tid på sig att fundera över frågorna och att det är helt i sin ordning 
även om de känner att de faktiskt inte har ett svar på vissa frågor. 
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4.5 Hantering & bearbetning av data 
Att använda intervjuer som metod vid empiriinsamling innebär att materialet ska transkriberas från 
tal till text dels för att underlätta analysen av materialet men också för att göra materialet tillgängligt 
för en eventuell sekundäranalys. Denna metod kan vara tidskrävande och ger ofta en stor mängd 
kvalitativ data att analysera (Bryman, 2015). I denna studie gjordes transkriberingen i nära 
anslutning till intervjuerna för att ha alla detaljer kring dem så färska i minnet som möjligt. Bryman 
(2015) poängterar att det i kvalitativa intervjuer kan vara en fördel att påbörja bearbetningen av det 
insamlade materialet i ett tidigt skede för att eventuellt upptäcka olika teman eller spår som kan vara 
intressanta och viktiga att ha med sig inför resterande intervjuer. I denna studie består materialet av 
transkriberingar där delar av intervjuerna inte tagits upp då de inte bedömts vara relevanta för 
undersökningen. Det finns dock alltid en risk med att inte transkribera allt som sagt under en 
intervju eftersom det kan innebära att viss information utelämnas som senare kan visa sig ha 
betydelse för studien (ibid).  

Den bearbetning av data som gjorts kan närmast liknas vid en innehållsanalys vilken ger utrymme 
för tolkning av  det empiriska materialet. En kvantitativ variant består ofta av materialgenererade 
teman medan den kvalitativa typen ofta har förutbestämda kategorier (Bryman, 2015). Det 
transkriberade materialet har i denna studie bearbetats utifrån de teman som var kategoriserade på 
förhand i intervjuguiden (se bilaga 1). Exempel på teman som kunde urskiljas i de frågor som 
ställdes till både lärare och elever var sådant som rörde lärandemål, fysisk miljö, elevinflytande och 
känslomässiga upplevelser. De transskriberade elevintervjuerna skrevs ut och lästes noggrant för att 
sedan tolkas och sammanställas i tabellform utifrån den kategorisering som var gjord sedan tidigare.   
Detta bidrog till en överblick över elevernas uppfattningar och också bättre möjlighet att sedan göra 
jämförelser med lärarens beskrivningar. Arbetet med denna sammanställning underlättades avsevärt 
då elevernas svar var relativt korta och mycket likartade. Den överblick tabellerna gav gjorde det 
även möjligt att avläsa hur många elever som sagt vad vilket gav materialet en kvantitativ karaktär 
även om detta inte var det primära syftet. Den mer omfattande intervjun med läraren skrevs ut även 
den för att läsas noggrant, tolkas och sammanställas i löpande text där frågorna med dess tillhörande  
teman fick fungera som rubriker. Detta kunde sedan jämföras med det sammanställda materialet 
från elevintervjuerna. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
All forskning som bedrivs ska syfta till att bidra med kunskap och utveckling samt vara till nytta för 
samhället och dess medborgare enligt Vetenskapsrådet (2017). Detta forskningskrav vägs ibland 
mot det individskyddskrav som finns för att värna individens rätt att inte utsättas för negativa 
konsekvenser i samband med forskning. I enlighet med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer har 
elever, vårdnadshavare och klasslärare i denna studie fått information om dess syfte och 
genomförande via brev (se bilaga 2). Av informationen framgick att deltagandet var frivilligt samt 
att informanterna när som helst fick avbryta intervjuerna. Deltagarna har också informerats om att 
deras identiteter behandlas konfidentiellt och att materialet lagras på en lösenordsskyddad enhet och 
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inte kommer att användas för andra syften än denna undersökning. Deltagande lärare har lämnat 
skriftligt samtycke och vårdnadshavare har via underskrifter lämna sitt samtycke till att deras barn 
deltog i studien eftersom de är under 15 år. Innan varje intervju tillfrågades varje informant även 
muntligen om de deltog frivilligt.  
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5. Resultat 
Följande avsnitt redogör för studiens resultat som består av empiri från 13 kvalitativa intervjuer 
med elever samt en intervju med elevernas klasslärare. Resultatet beskriver elevers upplevelse av 
högläsning i förhållande till lärarens syfte och presenteras i löpande text utifrån ett antal rubriker 
som utformats utifrån de teman som framkommit under analysen av materialet.  

5.1 Texttyper 
När eleverna fick frågan om vilken typ av texter läraren läser högt för dem svarade samtliga att det 
handlade om skönlitterära böcker. Eleverna var inte helt klara över vad skönlitteratur är men 
instämde vid min beskrivning av begreppet som en litterär berättande stil. En elev berättade att 
läraren brukar läsa: ”tjocka böcker [...] med mycket text” (elev5, personlig intervju, 13 mars, 2018) 
och en annan elev beskrev att läraren läser: ”mycket så här äventyrsböcker och det” (elev9, 
personlig intervju, 13 mars, 2018). I samband med frågan nämnde tio elever den högläsningsbok 
som läraren läser för dem vid tillfället för intervjun. En elev nämner att läraren har läst dikter vid 
något tillfälle och två elever berättade att faktatexter har lästs vid enstaka tillfällen om det handlat 
om något särskilt arbetsområde, en elev sa: ”när vi jobbade med rymden så läste [lärarens namn] 
någon rymdbok” (elev6, personlig intervju, 13 mars, 2018) En annan elev beskrev att faktatexter i 
så fall lästes av eleverna själva och inte av läraren och förklarade att: ”då får man ett skolarbete i 
kanske SO eller NO och [...] då ska man läsa det” (elev1, personlig intervju, 13 mars, 2018). Det 
framkom också att en tidningsartikel lästs i klassen, en elev berättar att det hänt ”någon gång att 
[klasskompis namn] har tagit med en tidningsartikel från 1800-talet” (elev7, personlig intervju, 13 
mars, 2018). 

Läraren berättar till skillnad från eleverna att både skönlitteratur och faktatexter läses högt för 
eleverna regelbundet. Skönlitteraturen läses ofta under en längre period i form av en kapitelbok 
medan kortare faktatexter ofta läses i SO- och NO-ämnena. Faktatexterna läses ofta från elevernas 
läroböcker men även andra källor förekommer. Läraren anser att eleverna får ta del av skönlitteratur 
och fakta genom högläsning i ungefär lika stor utsträckning. Å ena sidan är de skönlitterära texterna 
oftast längre än faktatexterna men å andra sidan lägger de ner mer tid på att bearbeta de sistnämnda 
menar läraren.  

På frågan om hur en bra högläsningsbok är svarade en majoritet av eleverna att den framförallt ska 
vara spännande. Alla utom en elev nämnde spänning som en viktig faktor för en bra läsupplevelse. 
Fyra elever beskrev också att en högläsningsbok ska vara rolig. De fyra elever som uppgav att 
boken ska vara läskig påpekade också att det ska vara med måttlighet. Det får inte vara för läskigt. 
Fyra elever tog upp längden på texten som en avgörande faktor när det handlar om en bra 
högläsningsbok och de poängterade att den ska vara lagom lång. De beskrev det som att den inte 
ska ta slut så snabbt utan istället ska eleverna ha något att se fram emot när de väntar på att få höra 
fortsättningen. En elev förklarade att boken måste vara ganska lång ”så att man inte behöver byta 
bok”. Definitionen av en lagom lång bok förklarades av en elev: ”det ska inte vara jättemånga sidor, 
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men [...] inte jättelite heller, [...] typ mellanmycket sidor” (elev6, personlig intervju, 13 mars, 2018). 
Tre elever önskade att högläsningsboken skulle vara händelserik och en elev sa att: ”man ska få som 
lite information kanske om hur det var förr i tiden eller så, eller hur det kan vara, kanske om det är 
en bok som handlar om skolan, då kanske man får veta hur det känns att bli mobbad” (elev1, 
personlig intervju, 13 mars, 2018). Andra avgörande faktorer för en bra högläsningsbok beskrevs 
vara att boken har många bilder, är fantasifull, glad och bra samt har ett lyckligt slut. 

Läraren beskriver att en bra högläsningsbok framförallt ska vara spännande och rolig. Det kan ge 
eleverna inspiration till att läsa själva samtidigt som det kan stimulera deras fantasi. Läraren har 
även läst böcker som exempelvis Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta, vilken enligt läraren kan 
uppfattas som lite läskig av eleverna. Läraren menar dock att det är viktigt att eleverna också ska få 
möjlighet att bekanta sig med författare som Astrid Lindgren och H.C Andersen och upptäcka deras 
litterära skatter. Eleverna ska genom detta få en känsla för traditioner och kultur. Ibland väljer 
läraren bok utifrån ett visst arbetsområde. Just nu läser klassen en bok som utspelar sig i en 
historisk miljö i trakterna kring deras hemort. Läraren valde boken eftersom de just nu i ämnet SO 
arbetar kring temat hur det var att leva förr i närområdet. Vid val av bok händer det också att läraren 
väljer en högläsningsbok som ingår i en serie böcker för att eleverna sedan ska bli inspirerade att 
läsa fler böcker i samma serie på egen hand. Dan Höjers serie om Cirkusdeckarna och Martin 
Widmarks serie om LasseMajas Detektivbyrå nämns som två exempel på detta.  

5.2 Högläsningens genomförande 
När det handlade om vilken tidpunkt under skoldagen som ägnas åt högläsning berättade läraren att 
faktatexter oftast läses högt under SO- och NO-lektionerna medan skönlitteratur läses vid mer 
varierade tillfällen. Läraren skulle önska att det fanns möjlighet att avsluta skoldagen med 
högläsning av skönlitteratur men det fullspäckade schemat gör att det är svårt att få ihop. Läraren 
beskriver att det i årskurs 1 fanns mer luft i schemat som gjorde detta möjligt. Ibland väljer läraren 
att läsa en stund innan lunch om eleverna verkar trötta.   

Slutet av dagen var den tidpunkt samtliga 13 elever angav att högläsningen skedde. Samtidigt 
menade nio elever att detta kunde variera och vid enstaka tillfällen ske på morgonen, i samband 
med lunchen eller vid annan tidpunkt beroende på hur skolarbetet fortlöpt under dagen. En elev 
förklarar att läraren ibland läser om det hunnit färdigt med annat skolarbete som exempelvis 
matematik.  Två elever uppfattade att högläsningen sker som en sista aktivitet på eftermiddagen 
eftersom de då är klara med allt annat skolarbete. Samtidigt uppgav de också att högläsningen 
ibland uteblev på grund av tidsbrist. En elev beskrev att läraren brukar läsa sista lektionen om de 
har någon tid kvar. Elva elever var nöjda och tyckte att slutet av skoldagen var den bästa tidpunkten 
för högläsning. De motiverade detta med att det är skönt att bara få slappna av efter en dag av 
skolarbete, att det är kul att ha något att längta till under dagen och att man då har boken i färskt 
minne till dagen efter. En elev föreslog att det vore bra att få lyssna på högläsning på morgonen för 
då får de möjlighet att ta det lugnt ett tag och samla energi för att sedan sätta igång med skolarbetet. 
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I motsats förklarade en elev att eftermiddagen är en mer lämplig tidpunkt eftersom ”om man läser 
då på morgonen har man sen inget att längta efter men [...] senare under skoldagen då har man nåt 
att längta till åtminstone” (elev1, personlig intervju, 13 mars, 2018). 

Svaren varierade när eleverna fick frågan om hur ofta läraren läser högt för dem. En elev uppgav att 
de precis hade varit på sportlov veckan innan intervjuerna och att det, av den anledningen kan vara 
svårt att svara på frågan eftersom det känns som att det var längesedan som läraren läste. Ingen av 
eleverna uppgav att högläsningen skedde dagligen. Fyra av eleverna menade att läraren läser för 
dem nästan varje dag och fem elever menade att det sker några gånger i veckan. En elev uttryckte 
att: ”ibland om vi inte hinner eller om det är något speciellt då läser vi inte men vi läser oftast varje 
dag” (elev9, personlig intervju, 13 mars, 2018).  Samtidigt berättade fem stycken att det inte skedde 
särskilt ofta. Under en intervju framkom att läraren inte har läst ur klassens högläsningsboken för 
tillfäller särskilt många gånger och eleven förklarar att de inte har haft tid. Eleven tillägger också att 
hon inte vet varför de inte har haft tid. Flera av eleverna verkade uppfatta att det finns en strävan 
hos läraren att högläsningen ska ske oftare men att det kommer saker emellan. En elev sa att: ”Om 
vi hinner så kör vi varje dag” (elev12, personlig intervju, 14 mars, 2018) och en annan uttryckte att 
de försöker ha högläsning varje dag. Enligt några elever kan det handla om att andra 
schemabrytande aktiviteter eller annat skolarbete skapar stress och tar den tid som skulle använts till 
högläsning. En elev förklarar att en del elever tar mer tid på sig än andra att bli klara med skolarbete 
och att läraren inte kan läsa innan alla har hunnit färdigställa sina uppgifter. En annan elev lyfter att 
det är mer skolarbete i årskurs 3 jämfört med i årskurs 2 och att det därför inte finns lika mycket tid 
till högläsning som tidigare (elev8, personlig intervju, 13 mars, 2018). En annan anledning till att 
läsningen inte blir av i den tänkta utsträckningen uppges av en elev vara att någon elev är borta den 
dagen. Eleven förklarar att läraren inte kan om inte alla i klassen är på plats i skolan. Tio elever vill 
läsa mer än vad de gör idag medan tre stycken är relativt nöjda som det är. Tre elever ville läsa 
betydligt mer än vad som är fallet i dagsläget, de menade att två gånger per dag är lagom. Fem 
elever uttryckte att de vill läsa en gång om dagen och en av dem uttryckte att det vore önskvärt att 
läsa varje dag men att det samtidigt finns en poäng med att inte läsa alltför ofta eftersom “man får 
samla ihop mest spänning när det är så här” . Tre elever poängterade att det kunde vara bra med en 
dags mellanrum så att eleverna får tid att tänka på matematiken och annat skolarbete. En elev 
förklarade att ”man måste få lite mellanrum [...] för att man ska kunna typ tänka på matten, så att 
man inte bara tänker på boken” (elev4, personlig intervju, 13 mars, 2018). Några elever menade 
också att genom att läsa varannan dag räcker boken längre.  

Läraren berättar att faktatexter läses ungefär två gånger i veckan medan skönlitteratur läses ungefär 
tre gånger i veckan. Det finns dock en önskan och strävan hos läraren att läsa skönlitteratur varje 
dag. Hon förklarar att hon läser högt ”för att hålla intresset [...] det är betydelsefullt. Det är viktigt 
att läsa, inspirera! Och [...] läsglädje och motivation till att läsa mer själv” (läraren, personlig 
intervju, 4 april, 2018). Läraren skulle gärna avsluta varje skoldag med högläsning men det tighta 
schemat gör det svårt. 
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Samtliga elever uppgav att högläsningen sker i klassrummet. Svaren kom direkt och självklart och 
flera elever verkade förvånade över frågan. En elev förklarade att andra utrymmen som finns att 
tillgå såsom grupprum och korridor inte är tillräckligt stora och att det kan röra sig andra elever 
eller personal där som hade kunnat störa högläsningen. Nio elever uppgav att de var nöjda med att 
sitta i klassrummet vid sin egen bänkplats. De beskrev att eleverna sitter vid sina platser och läraren 
befinner sig framme vid tavlan. Ett fåtal elever gav förslag på andra platser som vore önskvärda att 
ha högläsning på, en elev föreslog att utomhus på sommaren och en annan föreslog ett grupprum 
där det oftast är lugnare än i klassrummet. Två elever önskade en mer bekväm sittplats än sin egen 
stol, de föreslog att en soffa hade varit önskvärd att få sitta i under högläsningen.  

Elva elever berättar att de ibland får rita under högläsningen. En elev hade däremot uppfattningen 
att eleverna alltid får rita om de vill och en annan sa att de aldrig fick rita när läraren läste. Tre 
elever önskade att de skulle få möjlighet att göra det varje gång medan åtta elever upplever att 
ibland är lagom och att det är bra att läraren begränsar det, eftersom det blir tystare i klassrummet 
och eleverna ofta lyssnar bättre om de bara koncentrerar sig på en sak. En elev berättade att det är 
bättre när läraren bestämmer och en annan poängterar att ”man koncentrerar sig mer typ på 
teckningen än lyssna på när [lärarens namn] läser” (elev4, personlig intervju, 13 mars, 2018) medan 
en tredje elev säger att ”ibland brukar jag rita för då är jag mer tyst, annars kanske jag 
pratar” (elev8, personlig intervju, 13 mars, 2018). En elev tror att läraren väljer att begränsa 
aktiviteter under läsningen eftersom det kan vara stressande och jobbigt för den som läser högt om 
det händer andra saker i klassrummet samtidigt. Tre elever har insett att har de svårt att fokusera på 
högläsningen när de ritar samtidigt. En elev förklarar det så här: ”om jag ritar kan [...] min 
koncentration hamna helt på teckningen och då [...] kan jag stänga ute allt. Allt jag hör. Så därför så 
brukar jag bara lyssna” (elev1, personlig intervju, 13 mars, 2018) En annan elev beskriver att det 
kan vara en nackdel att rita under läsningen eftersom risken är stor att han glömmer vad läraren har 
läst.  

Läraren berättar att högläsningen sker i klassrummet och att eleverna sitter vid sina bänkplatser 
under läsningen. Samtidigt förklarar läraren att det hade varit mysigt med en soffa men att det inte 
finns någon att tillgå just nu. Under intervjun slår det plötsligt läraren och hon blir lite full i skratt 
när hon säger: ”om jag läser faktatexter då står jag och läser jag skönlitteratur så sitter jag [...] Jag 
bara kom på det nu [...] Varför gör jag så?” (läraren, personlig intervju, 4 april, 2018). En möjlig 
förklaring till den mer avslappnade sittande ställningen är enligt läraren att skönlitteratur är mer 
mysigt. När det handlar om fakta upplever läraren att man som läsare måste vara mer på hugget och 
att det kanske är därför läraren väljer att stå upp vid de tillfällena.  

Enligt läraren fick eleverna rita oftare under högläsningen i årskurs 1. Då fanns ett antal elever i 
klassen som endast kunde mycket lite svenska. Läraren upplevde det som positivt att ge dessa 
elever möjlighet att rita under läsningen så att de inte skulle bli uttråkade när de inte riktigt kunde 
hänga med och förstå allt. Nu när eleverna går i trean ställer hon högre krav på dem. De ska kunna 
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sitta och lyssna och koncentrera sig utan att ägna sig åt något under tiden menar hon. Läraren 
beskriver att det ofta blir stökigt när eleverna ritar eftersom de går omkring för att hämta pennor och 
papper så nu låter hon inte dem rita. Hon tvekar dock i sitt svar på frågan när hon säger ”hm, nja. 
Inte nu” (lärare, personlig intervju, 13 mars, 2018). 

Bland de tillfrågade uppgav sju av eleverna att de ibland får vara med och bestämma när det handlar 
om högläsning och samtliga menade att det alltid handlar om valet av bok vid de tillfällena. Fyra av 
eleverna menade att de inte alls får vara med och bestämma utan att det är läraren som tar alla 
beslut, samtidigt sa en elev att ”vi tycker ju om alla böcker hon har valt åt oss” (elev1, personlig 
kommunikation, 13 mars, 2018). En annan elev uttryckte att han inte bryr sig så mycket men längre 
fram under intervjun berättar eleven att han gärna skulle vilja lyssna på högläsning oftare. En elev 
beskrev elevinflytandet som sällan förekommande i samband med högläsning. Det eleverna 
önskade få mer inflytande över var hur ofta läsningen skedde samt bokval. Sex av eleverna ville 
gärna läsa oftare och fyra elever ville vara med vid valet av bok i större utsträckning. En elev ville 
ha inflytande över tidpunkt för högläsningen, en önskade att få bestämma om huruvida eleven 
skulle få rita under läsningen och en annan ville gärna se texten medan läraren läste. En elev 
uttryckte sig vara nöjd så som det var.  

När det gäller elevinflytande kring högläsningen berättar läraren att eleverna har fått vara med och 
välja bok vid enstaka tillfällen. Eleverna fick vara med vid bokval oftare i årskurs 1 då läraren 
ibland läste väldigt korta böcker. Nu i årskurs 3 handlar det mest om kapitelböcker och då är det 
oftast läraren som väljer. Läraren har inte heller låtit eleverna välja andra sittplatser eller om de ska 
få rita. Det sistnämnda har undvikits för att det upplevts som ett störande moment under läsningen 
samtidigt som läraren vill att eleverna ska få öva på att bara sitta och lyssna och koncentrera sig.   

5.3 Lärandemål 
Lugnt och avslappnande var det mest förekommande svaret när eleverna fick frågan om vad som är 
bra med högläsning. En elev beskriver det som positivt med högläsning och motiverar detta med att 
”man får varva ner lite och slippa alla de här böckerna hela tiden,  [...] alla så här matteböcker och 
allt så får man bara sitta och ta det lugnt ett tag. Slippa skriva och hålla på. Och då är det också 
ganska tyst i klassrummet” (elev1, personlig kommunikation, 13 mars, 2018). Tre av eleverna var 
inne på att det är bra med högläsning för att eleverna ”slipper” annan undervisning. Fyra elever 
menade att högläsning är bra eftersom det kan vara lärorikt. De menade att de kan lära sig fakta, bli 
bättre på att lyssna, få ett större ordförråd och bli en bättre läsare. En elev förklarade att det är bra 
att man lyssnar på böcker för det gör att man kan bli en bättre läsare själv. Andra positiva 
upplevelser av högläsningen beskrevs av en elev så här: ”jag tycker det är roligt och bra på olika 
sätt, men jag vet inte riktigt varför jag gör det. Jag kan som inte förklara.” (elev1, personlig 
kommunikation, 13 mars, 2018). En elev lyfter lugnet i klassrummet som någonting positivt med 
högläsningen och två elever menar att de kan få boktips när att läraren läser böcker som är nya för 
eleverna. En elev beskriver att när läraren läser en bok så “hör man som det och sen kanske man 
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lånar den där boken någon gång och då kan man ju den utantill nästan”. Två elever menade att det 
kan vara tråkigt om boken är dålig eftersom “det är ju tänkt mer att det ska vara så här 
roligt” (elev8, personlig kommunikation, 13 mars, 2018). En elev poängterade att det kan vara 
dåligt med högläsning om boken är för kort och en annan att eleverna inte övar sin egen läsning om 
det är läraren som läser.  

När eleverna fick frågan om man kan lära sig något av högläsningen var samtliga överens om att så 
är fallet, även om det inte var alldeles lätt för dem att specificera vad. En elev svarade dock att de 
inte lär sig något om de inte läser faktaböcker. Andra elever var inne på samma spår och sa att ”man 
kanske lär sig om det är en faktabok” (elev3, personlig kommunikation, 13 mars, 2018) och ”man 
kan lära sig vad som har hänt [...] om det är på riktigt” (elev4, personlig kommunikation, 13 mars, 
2018). I en intervju resonerade en elev kring vad man kan lära sig av högläsning så här ”[lärarens 
namn] läste i en bok som handlade om vikingatiden när de första människorna kom till Sverige. 
Och då fick man ju lära sig saker, men det beror på vad det är för bok” (elev, personlig 
kommunikation, 13 mars, 2018). Det mest förekommande svaret var att man kan lära sig fakta om 
boken bygger på verkligheten. Sex elever tog upp faktaböcker som en förutsättning för lärande. En 
elev berättar att ”när vi läste den där rymdboken så kunde man lära sig att hundar inte kunde vara i 
rymden”. En elev (elev1, personlig kommunikation, 13 mars, 2018) beskriver det så här: ”om det är 
typ fantasy då lär man ju sig [...] att just den här draken, den kan spruta eld och kan bli över tjugo 
meter lång”. Någon nämner rena faktaböcker medan någon annan relaterar till den skönlitterära bok 
som läraren läser för klassen just nu, där det finns historiska inslag av vilka eleverna menar att de 
kan lära sig om ”hur det var förr i tiden”. Fem elever menade också att ett större ordförråd kunde 
byggas med hjälp av högläsningen. Andra förslag som kom fram var möjligheten att med hjälp av 
högläsningen lära sig mer om stavning, uttal, lästeknik samt öva sin förmåga att lyssna och 
koncentrera sig. En elev uttrycker att: ”man lär ju sig om typ nya uttal och sånt” (elev7, personlig 
kommunikation, 13 mars, 2018).  

På frågan om varför de tror att läraren läser för dem var flera mycket tveksamma. Tre kunde inte 
komma på något svar alls och två elever var säkra på att det fanns ett syfte men att de inte visste vad 
det syftet var. Två av förslagen handlade om att läraren ville att eleverna skulle få en rolig och 
spännande avslutning på dagen medan en tredje elev tänkte att det handlade om att läraren tyckte 
det var roligt att läsa och helt enkelt gjorde det för sin egen njutning. De allra flesta eleverna var 
inne på att läraren ville att de skulle lära sig något av högläsningen. Att lära sig om läsning, nya ord 
och uttryck var ett vanligt förekommande svar. En elev föreslog att ett syfte kunde vara att lära 
eleverna att lyssna medan en annan elev var osäker på syftet men förklarade att högläsning 
åtminstone hör till ämnet svenska.  

Läraren poängterar att det finns en rad anledningar till varför högläsning är en bra läsaktivitet. 
Framförallt kan det skapa läslust och utveckla elevernas språk. I samband med läsning och 
textsamtal får eleverna lära sig om språkets formsida, utöka sitt ordförråd men det leder också till 
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många diskussioner, reflektioner och tankar om innehållet enligt läraren. Elever som kämpar med 
avkodningen vid den egna läsningen får möjlighet att njuta av boken och förstå innehållet när någon 
annan läser högt för dem. Då kan de slappna av och bara fokusera på förståelsen. Läraren 
poängterar att det finns så många positiva aspekter med högläsningen men framhåller samtidigt 
främjandet eller bibehållandet av elevernas läsintresse som det främsta syftet med aktiviteten. Även 
om de flesta elever läser med bra flyt på egen hand är det enligt läraren betydelsefullt att fortsätta 
läsa högt. Det kan ge eleverna inspiration och tillåta dem uppleva äventyr och fantasi. På det sättet 
blir eleverna sannolikt mer motiverade att läsa själva. Läraren tar upp vikten av att väcka elevernas 
läsintresse upprepade gånger under intervjun och säger också: ”Jag känner ju nu att jag bara brinner 
för den här läsningen” (lärare, personlig kommunikation, 4 april, 2018).  

När eleverna uppmanades att beskriva skillnaden mellan högläsning och egen tyst läsning låg fokus 
mest på fördelarna med högläsningen. De poängterade att läraren som läser högt har bättre flyt i sin 
läsning, inte tappar bort sig i texten och inte läser så mycket fel samt att läraren har en annan 
berättarröst. En elev berättade att högläsning var roligare än egen tyst läsning och lyfter att en annan 
berättarröst är roligt, eleven sa: ”då blir det som annorlundare när någon annan läser” (elev9, 
personlig kommunikation, 13 mars, 2018). En annan skillnad mellan den egna läsningen och 
lärarens högläsning var att eleverna ges möjlighet att lära sig ”att läsa ord som det stavas 
annars...Om det stavas typ….ck och man vet inte hur man säger, uttalar det” (elev11, personlig 
kommunikation, 14 mars, 2018) när läraren läser högt. En elev förklarade att: ”Ibland brukar man 
tappa bort sig i texten och så hittar man inte det när man läser själv” (elev4, personlig 
kommunikation, 13 mars, 2018). Tre elever uppgav att det är bra med högläsning för att eleverna 
slipper anstränga sig och läsa själva. En elev beskrev att högläsning är att föredra ”för man behöver 
inte läsa” (elev7, personlig kommunikation, 13 mars, 2018). En nackdel med högläsning som lyfts 
av två elever är att eleverna inte ser texten när läraren läser. En elev beskrev att: ”när man läser själv 
då kanske man lär sig ord [...] hur de stavas” (elev3, personlig kommunikation, 13 mars, 2018). 
Bland eleverna var det två stycken som menade att det inte är någon skillnad mellan högläsning och 
att läsa själv. Sex av tretton föredrar högläsning medan två elever hellre läser själv. Två elever 
menar att de tycker om båda läsaktiviteterna lika mycket. En elev uttryckte sig ”det är kul att lyssna 
och kul att läsa, lika kul” (elev8, personlig kommunikation, 13 mars, 2018).  

På frågan om det finns andra syften med högläsningen utöver specifika lärandemål, berättar läraren 
att högläsningen ibland används som ett tillfälle för eleverna att varva ner och bara ha det lugnt och 
skönt. Detta sker ofta i samband med att läraren upplever att eleverna är trötta och kanske behöver 
en paus. Samtliga elever i klassen är mycket förtjusta i högläsning enligt läraren och därför anser 
hon att det är en aktivitet man kan ta till vid behov eftersom alla fängslas. Läraren tar också upp 
betydelsen av högläsningen i just skolan eftersom undersökningar visar att svenska elevers 
läsförståelse blivit sämre samtidigt som allt färre föräldrar läser för sina barn hemma. Elever i 
klassen har enligt läraren uttryckligen sagt att ”mamma och pappa läser ju inte mer för oss” (lärare, 

!28



personlig kommunikation, 4 april, 2018). Samtidigt berättar läraren att flera elever verkar besöka 
biblioteket på sin fritid.  

5.4 Textsamtal 
Om huruvida textsamtal förekom uppgav de flesta elever att det skedde ibland. Ungefär hälften 
beskrev att samtalen handlade om att sammanfatta den senast lästa texten. Antingen för att eleverna 
skulle komma ihåg vad som hänt senast eller för att berätta för elever som eventuellt varit borta och 
missat en del. På frågan om textsamtal i samband med högläsning svarade en elev: ”Ja, ibland när 
det kan vara något svårt ord så brukar man, så brukar vi prata om det och när någon har varit borta 
när vi har läst boken då brukar vi berätta om hur det var i boken, alltså vad vi läst och sånt och vad 
som hände i boken” (elev6, personlig kommunikation, 13 mars, 2018). Fem elever uppgav att 
samtalen oftast handlade om åsikter om boken eller delar av den. En elev förklarade att de brukade 
prata om hur kapitlet har varit och en annan menade att läraren brukar fråga eleverna vad de tyckte 
om boken efter att de läst klart. Två elever uppfattade att samtalen också kunde handla om att reda 
ut oklarheter som nya och svåra ord. En elev menade att de ibland samtalade innan läsningen om 
vad boken kunde komma att handla om. En elev tog upp en fördel med att läraren läser för hela 
klassen och inte bara delar av den eftersom ”då kan man inte heller som också prata med vad den 
andra tyckte om boken eller om kapitlet som man har läst” (elev1, personlig kommunikation, 13 
mars, 2018).   

Enligt läraren har de alltid någon form av samtal kring det som lästs högt för klassen. När det gäller 
skönlitteratur blir det oftast mer spontana samtal kring innehållet eller ord och uttryck som är 
obekanta för eleverna. Läraren beskriver hur högläsningen föregås av att läraren förbereder sig 
genom att ha koll på innehållet i boken och vara beredd på vilka ord som kan behöva en förklaring. 
Eleverna får genom textsamtal innan och efter öva på att förutspå texten och sedan sammanfatta 
den. Detta sker enligt läraren i princip alltid kring högläsningen. Läraren tycker att eleverna är bra 
på just detta och menar att de har full koll på vad som lästs. Det går inte att börja läsa på fel sida för 
då reagerar eleverna direkt säger läraren och skrattar. När det kommer till faktatexter har läraren 
oftast förberett specifika frågor om den lästa texten. Eftersom de texterna också är relativt korta 
används mycket mer tid till att bearbeta dem.  

5.5 Känslomässiga upplevelser 
När eleverna beskrev hur det känns att lyssna till högläsning sa sex av dem att det känns roligt. Fyra 
elever berättade att det känns bra och tre menade att det känns avslappnande.  
En elev beskrev målande att hen ofta upplever spänning och förväntan inför läsningen om det är en 
bra bok. Samma elev beskrev hur hon blir glad och skrattar när läraren läser roliga böcker med 
händelser som när ”en kanske typ ramlar ner i en hink med vatten och fastnar med rumpan, då 
kanske man börjar skratta” (elev1, personlig kommunikation, 13 mars, 2018). En elev beskrev 
känslan vid högläsningen som lugn och en annan menade att det var skönt för att eleven slapp läsa 
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själv. Läraren förklarar att hon vill att eleverna ska få uppleva spänning under högläsningen och att 
det förhoppningsvis kan stimulera deras fantasi.  
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6. Diskussion 
Avsnittet ger en inblick i vilka avväganden som gjorts kring metodval och resonemang förs kring 
huruvida andra metoder kunde varit mer berättigade att använda i något avseende. Vidare behandlas 
studiens resultat i relation till tidigare forskning samt belyses ur i ett större perspektiv. 
Avslutningsvis tolkas resultatet utifrån den teoretiska referensramen och säcken knyts ihop i ett 
antal slutsatser där implikationer för yrkeslivet föreslås och förslag till vidare forskning ges.  

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka förhållandet mellan elevers upplevelse av högläsning och 
lärarens syfte med aktiviteten. För att svara på syftet användes en kvalitativ metod vilken är att 
föredra när människors uppfattningar kring ett visst fenomen ska beskrivas (Bryman, 2015). 
Materialet i denna studie utgörs av kvalitativa intervjuer i en specifik kontext bestående av elever 
och lärare i en och samma klass. Utifrån ett antal aspekter har eleverna beskrivit sin upplevelse av 
högläsning i skolan samtidigt som läraren har berättat om syftet med aktiviteten samt beskrivit vilka 
didaktiska överväganden hon gör i samband med högläsningen. De olika perspektiven har sedan 
jämförts med varandra och bidragit med förståelse för hur detta förhållande ser ut. Materialet 
bedöms därmed ha svarat relativt väl på forskningsfrågorna varpå studien kan sägas ha 
förhållandevis god validitet. Däremot bidrar den begränsade empirin till minskad generaliserbarhet 
och resultatet kan därmed inte antas gälla oavsett kontext. Tendenser i delar av resultatet kan dock 
styrkas av tidigare forskning med likartade resultat.  

Materialet bearbetades genom vad som närmast kan liknas vid en kvalitativ innehållsanalys vars 
teman var förutbestämda med utgångspunkt i intervjuguiden. Att analysera kvalitativa data som ofta 
består av ett förhållandevis ostrukturerat material kan vara mycket tidskrävande (Bryman, 2015). 
Eleverna i studien svarade relativt lika på det allra flesta frågor vilket underlättade analysarbetet 
avsevärt. Elva av tretton elever uppgav till exempel att de helst vill lyssna på högläsning i slutet av 
dagen och motiverade ofta detta på liknande vis. Eftersom många svar var likartade  på detta sätt 
kunde  sammanställningen i tabellform till viss del upplevas ha en kvantitativ karaktär då det var 
lätt att utläsa hur många elever som hade sagt vad. Lärarens frågor liknade de frågor eleverna fick 
varpå det fanns goda möjligheter att göra jämförelser mellan dem vilket bidragit till en högre grad 
av reliabilitet i studien.   

Bland de tillfrågade valde läraren och 13 av 17 elever att delta. Bortfallet på cirka 24% bestod av tre 
nekande samtycken och en svarstalong som aldrig lämnades in. Elever som inte deltog i studien har 
inte tillfrågats om anledningar bakom detta varpå endast spekulationer kan göras. Bland eleverna 
uppfattades dock en viss osäkerhet kring intervjuernas innebörd då de hördes fråga sina 
klasskompisar om hur intervjuerna hade gått, vilket kan vara en möjlig orsak till att fyra elever 
valde att avstå. Bryman (2015) poängterar att de som tillfrågas att delta i en studie kan vara mer 
benägna att delta om de fått information om dess syfte och genomförande samt betydelsen av deras 
deltagande. Vidare beskriver Bryman (2015, s. 94) att risken med bortfall är att studien förlorar 
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varierad representation men att det samtidigt är svårt att i kvalitativa studier bedöma hur avgörande 
detta bortfall är när det handlar om människors upplevelser. De elever som deltog i studien svarade 
ofta relativt lika på frågorna varför det ligger nära till hands att anta att bortfallet inte påverkat 
studiens resultat nämnvärt. Informanterna i studien bedöms därmed utgöra ett relativt representativt 
urval.  

Bekvämlighetsurvalet motiverades med att jag redan hade en relation till informanterna samt att de 
uttryckt sig positivt kring att delta i studien. Bryman (2015, s. 268) lyfter att det är viktigt med en 
tillitsfull relation mellan deltagare och forskare men poängterar samtidigt att det också är en 
balansgång. Det finns risk att en alltför god relation kan leda till att informanterna vill vara till lags 
och därmed försöker svara “rätt”. Dalen (2007) framhåller att detta dessutom är en ökad risk när det 
handlar om barn som informanter. Det kan därför finnas skäl att misstänka att elevernas svar kan ha 
påverkats av det faktum att vi känner varandra relativt väl. Om eleverna upplevde att det var ”rätt” 
att ha en positiv inställning till högläsning kan detta ha påverkat hur de svarade på frågorna. I och 
med detta finns det utrymme att fundera kring huruvida elevernas svar hade sett annorlunda ut om 
intervjuerna utförts av en mindre känd eller okänd intervjuperson. 

Semistrukturerade intervjuer bidrar med flexibilitet genom att ordningsföljden kan ändras under 
intervjuns gång samt att det finns utrymme att ställa följdfrågor. När eleverna verkade ha svårt att 
svara på frågorna behövde de formuleras om, vilket var en utmaning med tanke på vikten av att inte 
ställa ledande frågor. I övrigt var intervjufrågorna konstruerade så att de svarade mot studiens 
frågeställningar. Tolkande frågor förekom under intervjuerna och fungerade som en bekräftelse på 
det informanterna uttryckt  (Bryman, 2015). Öppna frågor innebär lägre strukturiseringringsgrad 
jämfört med frågor som exempelvis besvaras med antingen ja eller nej. Svarsalternativ hade kunnat 
bidra med en högre grad av struktur vilket hade gjort svaren mer jämförbara och därmed underlättat 
bearbetningen av datan (Bryman, 2015, s. 259). Intervjuerna har dock förlöpt följsamt i förhållande 
till frågornas ordningsföljd och formuleringar i intervjuguiden varpå svaren varit relativt jämförbara 
både mellan elever och lärare samt eleverna sinsemellan. Flertalet elever svarade ofta kortfattat på 
frågorna och ett fåtal bjöd på mer utvecklade svar. Mot denna bakgrund finns det skäl att fundera på 
huruvida samtal i fokusgrupper kunnat fungera minst lika bra som semistrukturerade intervjuer med 
varje enskild informant. Det finns dock en risk att elever som gav utvecklade svar med detaljerade 
beskrivningar kunde ha begränsats av ett delat talutrymme. En annan fördel med de 
semistrukturerade intervjuerna var att de var mer förutsägbara i tidsåtgång än vad ett 
fokusgruppsamtal antas skulle ha varit.  

Den tekniska utrustningen som användes vid intervjuerna bestod av en dator installerad med en 
applikation för ljudinspelning. Ett test genomfördes innan intervjuerna för att säkerställa 
ljudupptagningen vilket visade sig fungera med en relativt god kvalité. Ljud från omgivande 
klassrum störde inte inspelningarna nämnvärt. På förekommen anledning fick dock elever som blev 
intervjuade påminnas om att inte göra onödiga ljud som att trumma på bordet eller liknande 
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eftersom det kunde försvåra transkriberingen. Även om ljud från omgivningen inte störde själva 
inspelningen nämnvärt kan det ha påverkat informanterna när de hörde ljud från klassrummet där 
lektionen var i full gång. Dalen (2007) beskriver miljön som en viktig faktor för att skapa en trygg 
intervjusituation där informanterna inte behöver oroa sig för att någon utanför rummet ska lyssna på 
det som sägs. Det är rimligt att anta att denna aspekt är än mer viktig att ha i beaktande då känsliga 
ämnen avhandlas i intervjuerna. I detta fall handlade frågorna om högläsning vilket inte tycktes 
uppfattas som ett känsligt ämne för informanterna varpå antagandet att detta inte påverkat studiens 
resultat i någon betydande omfattning kan göras.  

Eftersom intervjuerna spelades in kunde materialet gås igenom mycket noggrant. Detta 
möjliggjorde att väva in flera av informanternas citat i resultatavsnittet, vilket gjorde att deras röster 
hörs på ett mer personligt sätt. Anteckningar hade gjort detta svårt att genomföra då det kan vara 
besvärligt att hinna med att skriva vad informanterna säger ordagrant. Det finns dock en risk med 
att den tekniska utrustningen kan verka distraherande för alla parter under en intervju (Bryman, 
2015; Dalen, 2007). Även om det är svårt att avgöra huruvida datorn i det här fallet har påverkat 
informanterna eller inte poängterar Dalen (2007) att människor idag är relativt vana vid teknik, 
därav är det rimligt att anta att detta inte har varit avgörande för studiens resultat.   

Utöver den fysiska miljön är det också viktigt att vara medveten om vilket förhållningssätt forskare 
bör ha vid intervjusituationer. Informanterna bör känna sig lyssnade på och Dalen (2007) poängterar 
att tystnad är en viktig aspekt i samband med detta eftersom det ger informanten tid att tänka efter. 
Det inspelade materialet från intervjuerna i denna undersökning vittnar om att tystnaden kunde ha 
getts mer utrymme. Detta var dock något som förbättrades ju fler intervjuer som genomfördes vilket 
tyder på vikten av att öva för att nå färdighet och bli en bättre intervjuare.  

Eftersom den mesta tidigare forskningen som gjorts utgått utifrån forskares och lärares perspektiv 
syftade denna studie till att framhålla elevperspektivet även om detta gjordes i förhållande till 
lärarens. Av denna anledning var det relevant att börja med att intervjua eleverna och avsluta med 
läraren eftersom teman som framkom i de förstnämnda kunde vara intressanta att förhålla sig till 
under den senare intervjun med läraren (Bryman, 2015).   

Transkribering är en tidsödande process varpå Bryman (2015) rekommenderar att detta påbörjas så 
snart det finns ett material. Bearbetningen från tal till text sattes igång efter att ett antal intervjuer 
genomförts. Bryman (2015) framhåller att det är fördelaktigt att skriva medan intervjuerna är färska 
i minnet. Arbetet med transkriberingen underlättades av att minnena av informanternas 
ansiktsuttryck och annan icke-verbal kommunikation fortfarande var relativt klara. Om längre tid 
passerar finns en risk att sådan information missas. Bryman (2015) lyfter även att det kan finnas en 
risk att viktig information försvinner om inte allt material transkriberas. I denna studie gjordes dock 
bedömningen att viss information var irrelevant för undersökningen och därmed inte utgjorde någon 
risk för att påverka studiens resultat eller tolkningen av det.  
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När det gäller de forskningsetiska principerna kring genomförandet finns inte många betänkligheter. 
Informanterna har informerats om studien samt dess syfte och genomförande i enlighet med 
Vetenskapsrådets riktlinjer (2017). Det finns dock skäl att fundera kring huruvida syftet med studien 
och dess genomförande presenterades på ett tillfredsställande sätt med tanke på det bortfall som 
blev och den osäkerhet som uppfattades hos eleverna. Ett förtydligande för eleverna kring deras roll 
i studien kunde eventuellt ha bidragit till större trygghet och möjligen kunnat minska bortfallet.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Lärandemål & syften med högläsning

Tidigare forskning har visat att högläsning är en språkstärkande aktivitet (Duursma et al., 2008; 
Pihlgren, 2017; Chomsky, 1972) och Anderson et al. (1985) går ännu längre och beskriver det som 
den enskilt främsta aktiviteten i sammanhanget. I McCaffrey och Hisrichs (2017) undersökning 
uppgav lärarna att det främsta syftet med högläsning var elevernas språkutveckling och glädje. 
Läraren i denna studie ger en bild av att hon är medveten om högläsningens potential för 
språkutvecklingen och förklarar att eleverna ges möjlighet att lära sig om språkets formsida och 
utöka sitt ordförråd i samband med läsningen. Detta är något som även eleverna i studien framhåller 
när de får frågan om lärarens syfte med högläsningen vilket tyder på att läraren förankrat detta 
lärandemål hos eleverna. Shulman (1987) förklarar att lärare har kunskap som andra inte har och till 
skillnad från en ämnesexpert har en lärare didaktiska förmågor att urskilja vad som är viktigt att lära 
sig och hur detta kan ske på bästa sätt. Detta kan beskrivas som pedagogical content knowledge 
vilket enligt Shulman (1986) innebär att läraren dels har grundläggande pedagogisk färdighet och 
dels ämnesdidaktisk kunskap. En vårdnadshavare eller någon annan i barnets närhet kan tänkas läsa 
en bok för sitt barn mest för upplevelsens skull medan en lärare sannolikt har ett mer utpräglat syfte 
vilket också läraren i denna studie beskriver sig ha. I samband med de språkutvecklande aspekterna 
av högläsning sätter Toth (2013) fingret på betydelsen av att utveckla didaktiken kring aktiviteten 
för att i förlängningen stärka elevernas ordförråd och därmed skapa mer likartade förutsättningar för 
alla elever att lyckas oavsett bakgrund. Skolverket (2018a) poängterar att utbildningen i den 
svenska skolan ska vara likvärdig vilket innebär att alla elever oavsett bakgrund ska ges 
förutsättningar att nå målen och att läraren ansvarar för att anpassa undervisningen efter elevernas 
behov. Detta tyder på att skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag i sammanhanget och 
högläsning kan ur detta perspektiv ses som en aktivitet med goda förutsättningar att skapa mer 
likvärdighet i utbildningen om den utnyttjas fullt ut.  

Utöver den språkstärkande aspekten beskriver läraren att det främsta syftet med högläsning är att 
väcka elevernas läsintresse. Genom att bjuda eleverna på spänning och äventyr hoppas läraren på att 
stimulera elevernas fantasi och inspirera dem att läsa mer på egen hand vilket är en potential hos 
högläsningen som också Hultgren (2018) framhåller. Elever i Lesesnes (2001) undersökning har 
själva uppgett att högläsning är en av de främsta aktiviteterna för att väcka deras läsintresse. 
Högläsning har visat sig bidra till att elever blir intresserade av läsning överlag och Hultgren (2018) 
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skriver i en artikel för Skolverket att skolan som institution och läraren som läsande förebild har ett 
särskilt ansvar för detta. Detta tycks vara något som läraren tagit fasta på då hon betonar hur viktig 
högläsningen är i skolan särskilt eftersom hon upplever att vårdnadshavare läser allt mindre för sina 
barn ju äldre de blir. Med tanke på vad högläsningen betyder för språkutvecklingen och att elever 
möter text i olika omfattning i hemmen blir det återigen tydligt att skolan har ett kompensatorisk 
uppdrag. Även om högläsning generellt är positivt för bland annat språkutvecklingen kan lärarens 
didaktiska kompetens bidra till att stimulera lärande på ett annat sätt än en vårdnadshavare har 
förutsättningar att göra. Den didaktiska kompetens som Shulman (1986; 1987) beskriver att lärare 
har, skiljer sig från andras varför det är rimligt att föreslå att lärare bör läsa högt för sina elever även 
om eleverna kommer från en bakgrund där läsning är vanligt förekommande. Lärare har förmåga att 
använda högläsningen på olika sätt för att uppnå olika syften eftersom han eller hon har kunskap om 
hur ett specifikt innehåll kan bearbetas eller hur en specifik förmåga kan övas för att stimulera 
lärande på bästa sätt.  

Elever som har tagit del av böcker och läsning har ett mer utvecklat ordförråd än de som inte 
stimulerats på samma sätt och eftersom ordförrådet är en faktor som påverkar hur väl eleverna 
förstår en text (Temple & Snow, 2003) föreslår Toth (2013) att eleverna i första hand ges möjlighet 
att utveckla sitt ordförråd och att detta med fördel görs genom högläsning och textsamtal istället för 
att börja i andra änden genom att öva specifikt på förmågan avkodning och senare läsflyt. Med detta 
som utgångspunkt kan det finnas skäl för lärare att fördjupa de didaktiska reflektionerna och väga 
högläsningens fördelar mot den egna läsningens och därefter välja den aktivitet som matchar det 
tilltänkta syftet på bästa sätt. Med det sagt menas inte att den egna tysta läsningen inte är viktig. 
Shulman (1987) poängterar att lärarens reflektioner kring den egna undervisningen inte får upphöra 
när denna är genomförd istället är detta något som ska ske kontinuerligt eftersom didaktik inte är ett 
statiskt fenomen utan något som är under ständig utveckling.  

Enligt tidigare forskning är skönlitteratur föremål för högläsning i högre utsträckning än sakprosa 
men Jacobs et al. (2000) förklarar att eleverna bör få ta del av olika texttyper för att väcka 
nyfikenhet för lärande och utveckla språket överlag och därmed också literacy. Hultgren (2018, s. 3) 
poängterar att oavsett vilken texttyp det rör sig om eller vilket syftet är är högläsning alltid en aktivt 
förmedlande handling som sker i samspel mellan deltagare, vilket i skolans värld ofta handlar om 
att ”påverka, upplysa, underhålla eller stimulera” eleverna. I denna studie tycks eleverna ha en bild 
av att högläsning nästan uteslutande handlar om skönlitteratur vilket inte stämmer överens med 
lärarens beskrivning att de både stilarna är föremål för högläsning i ungefär lika hög utsträckning. 
Den sakprosa som läraren beskriver verkar mest omsattas av faktatexter i elevernas läroböcker och 
även om läraren berättar att hon läser både sakprosa och skönlitteratur styrs samtalet ofta in på det 
sistnämnda under intervjun. En rimlig förklaring till de skilda uppfattningarna kring vilka texttyper 
som läses högt kan vara att eleverna förknippar begreppet högläsning med främst skönlitteratur. Ett 
antagande är att sakprosatexter ofta är kortare och läraren beskriver att hon förbereder frågor till 
dessa texter på ett annat sätt än vad som är fallet vid skönlitterära texter. Således kunde en rimlig 
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förklaring vara att arbetsgången kring läsningen av de skilda texttyperna ser olika ut varpå eleverna 
inte gör kopplingen att det handlar om i stort sett samma aktivitet oavsett texttyp. Att arbetsgången 
skiljer sig åt kan bero på att läraren har gjort didaktiska val, även om hon inte alltid själv tycks vara 
medveten om dem. Mitt under intervjun inser läraren att hon står upp vid läsning av faktatexter men 
sitter ner vid läsning av skönlitteratur. Läraren beskriver också att hon är mer alert och förbereder 
frågor när det rör sig om sakprosa. Detta ger en bild av att läraren har olika sätt att förhålla sig till 
och använda sig av olika texttyper i undervisningen. Shulman (1986) beskriver att pedagogical 
content knowledge innebär att läraren har förmåga att avgöra vilken representation som är mest 
lämplig för att presentera ett specifikt innehåll för eleverna och därmed ge dem möjlighet att 
urskilja det som är viktigt att lära sig och också undvika missuppfattningar. Det faktum att läraren 
tycks handla omedvetet skulle kunna beskrivas genom den kategori av kunskap som Shulman 
(1986) benämner propostional knowledge vilket bland annat innefattar praktiska principer som 
förvärvats av lärare genom beprövad erfarenhet. Shulman (1986) förklarar att dessa principer kan 
vara svåra att lära sig och också sätta fingret på eftersom de är kontextberoende. Med denna 
utgångspunkt ligger det nära till hands att tänka sig att lärare har sådana praktiska principer 
inpräntat på ett sätt som gör att de handlar på rutin och därmed inte alltid är medvetna om sitt 
agerande. Att läraren agerar olika beroende på vilken texttyp som behandlas samtidigt som hon inte 
verkar vara helt klar över anledningen till detta kan antas vara ett exempel på sådan kunskap.  

Vad gäller bokval förklarar läraren att hon ibland väljer böcker utifrån ett visst arbetsområde och att 
det andra gånger snarare handlar om att tipsa eleverna om böcker de kan läsa själva. Under 
intervjun berättar läraren att hon för tillfället läser en skönlitterär bok som utspelar sig i en historisk 
miljö för att eleverna ska få en bild av hur det var att leva i närområdet förr i tiden. Läraren kunde 
sannolikt ha valt en faktatext med liknande innehåll men valde istället en av skönlitterär typ vilket 
upplevs som ett medvetet val. När läraren i sin undervisning gör medvetna val kring böcker och i 
det här fallet dess innehåll tyder det på en kompetens liknande den Shulman (1986) benämner 
subject matter content knowledge. Detta begrepp innefattar lärares fördjupade ämneskunskaper och 
förmågan att urskilja det som är viktigt för eleverna att lära sig. I detta fall var ämnet historia och 
närområdets levnadsvillkor det läraren valde att urskilja specifikt.  

Hultgren (2018) skriver att textvalet är särskilt viktigt om det handlar om att väcka läsintresse och 
läraren berättar i linje med detta att hon ofta väljer spännande kapitelböcker som hon vet att 
eleverna brukar tycka om. Detta motiveras med att eleverna ska inspireras att fortsätta läsa böcker i 
samma serie på egen hand. Eleverna bekräftar att de ibland upplever att de får boktips i samband 
med högläsningen vilket tyder på att läraren har en särskild roll när det handlar om att stötta 
eleverna i sina egna bokval. Högläsning är enligt tidigare forskning ett sätt att presentera böcker för 
eleverna som de skulle haft svårt att hitta på egen hand (Albright & Ariail, 2005; Jacobs et al., 2000; 
Lesesne, 2001). Läraren berättar också att hon ibland väljer böcker som hon benämner som 
“litterära skatter” för att hon tycker det är viktigt att eleverna får ta del av exempelvis Astrid 
Lindgren och HC. Andersens verk då de hör till vår tradition. Vidare föreslår Skolverket (2018c) att 
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skolbibliotekarier och lärare kan samverka i arbetet med läsning och litteratur vilka kan stötta både 
lärare och elever i samband med bokval. I denna studie framkommer dock inte huruvida ett sådant 
samarbete bedrivs eller inte. Skolbibliotekariens kunskap om litterära titlar och dess innehåll hade 
med stor sannolikhet kunnat vara ett bra stöd för läraren i arbetet med att hitta texter. Läraren 
förutsätts ha pedagogical content knowledge vilket gör att hon kan urskilja det som är viktigt för 
eleverna att lära inom ett specifikt ämnesområde för att sedan omvandla detta till något som blir 
begripligt för eleverna (Shulman, 1986). I samråd med skolbibliotekarien kan läraren antas ha goda 
förutsättningar att hitta de böcker som med utgångspunkt i syften och lärandemål är lämpliga. 
Genom att samverka med andra kompetenser kan läraren använda sin tid till att planera och 
genomföra undervisning med den särskilda ämnesdidaktiska kompetens som gör lärare till lärare 
enligt Shulman (1986).  

Jacobs et al. (2000) har sett att vilken typ av böcker läraren läser varierar i årskurserna. 
Förekomsten av bilderböcker i samband med högläsningen avtar i takt med årskurserna medan 
ungdomsböcker ökar samtidigt poängterar Jacobs et al. (2000) samt Albright och Ariail (2005) att 
även äldre elever kan ha utbyte av bilderböcker eftersom de ofta behandlar ett innehåll som kan 
vara värdefulla även för dem. Eleverna i denna studie uppger dock att en bra högläsningsbok inte 
får vara för kort eftersom det innebär att den inte räcker särskilt länge. Eleverna förklarar att de vill 
ha något att känna förväntan inför, vilket en spännande kapitelbok verkar kunna erbjuda. Det finns 
dock skäl att anta att även en kort bilderbok hade kunnat väcka elevernas intresse genom ett 
närvarande och entusiasmerande uttryckssätt hos den som läser högt (Lickteig & Russell, 1993; De 
Temple & Snow, 2003; Pihlgren 2017) samt om innehållet upplevs som meningsfullt för dem 
(Jacobs et al., 2000; Albright & Ariail, 2005). I detta sammanhang kan det bli tydligt att lärare har 
kunskap som andra inte har. Den didaktiska kompetensen och den breda repertoar av aktiviteter och 
metoder som lärare har enligt Shulman (1986;1987) kan ge förutsättningar att omvandla även en 
bilderboks innehåll till något meningsfullt och begripligt för eleverna. Toth (2013) beskriver att en 
bra högläsningsbok har ett rikt språk, ger eleverna möjlighet att relatera till egna erfarenheter och 
utmanar dem. Det är rimligt att anta att eleverna kan utmanas, ges möjlighet att koppla till egna 
erfarenheter och erbjudas ett rikt språk även samband med läsning av bilderböcker om fokus läggs 
på textsamtalet kring den. Läraren i denna studie berättar att spontana samtal ofta uppstår i samband 
med läsningen varför det är rimligt att anta att läraren har valt böcker som faktiskt stimulerar 
elevernas tänkande.  

6.2.2 Textsamtal

Utöver de språkmässiga fördelarna med högläsningen som lärare och elever tycks vara överens om 
tar läraren upp de spontana samtal, diskussioner och reflektioner som väcks i samband med 
läsningen. Vi kan anta att den särskilda didaktiska kunskapen som Shulman (1986)beskriver är den 
som ger läraren förutsättning att utforma textsamtal utifrån det tänkta syftet med aktiviteten. 
Beroende på vilket innehåll som ska bearbetas eller vilken förmåga eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla kan läraren utforma aktiviteten på det sätt som matchar syftet på bästa sätt.  
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Tidigare forskning har visat på vikten av textsamtal och hur dess betydelse för språkutvecklingen 
inte kan förringas (Beck & McKeown, 2001; Brabham & Lynch-Brown, 2002; Körling, 2018). 
Läraren i denna studie framhåller att textsamtal är en självklar del av högläsningen medan eleverna 
inte tycks dela denna uppfattning då de uppger att textsamtal endast förekommer ibland. Samtalen 
beskrivs av läraren som spontana vilket tyder på att de utgår från de tankar och idéer som uppstår 
hos eleverna i stunden. Skolinspektionen (2010) framhåller att textsamtal med fördel utgår från 
elevernas intressen och tidigare erfarenheter vilket även är en förutsättning för att skapa 
meningsfullhet kring texter för eleverna enligt Beck och McKeown (2001).  

Läraren i denna studie uppgav att hon i regel inte förbereder frågor på förhand, åtminstone inte när 
det handlar om skönlitterära texter vilket ger utrymme för tolkningen att hon förbereder frågor till 
kring sakprosatexter i högre utsträckning. Genom samtal kring texter ges elever förutsättningar att 
förstå på ett djupare plan och Skolverket (2018c) poängterar att det är av vikt att läraren ställer rätt 
sorts frågor för att utnyttja högläsningens fulla potential. Beck och McKeown (2001) kunde i sin 
studie se att läraren ofta ställde frågor om sådant som gick att läsa på raderna och därmed inte gav 
eleverna möjlighet att reflektera djupare kring textens mening. Istället för att enbart fokusera på nya 
ord och uttryck eller andra detaljer i texten hävdar Beck och McKeown (2001) att frågorna ska vara 
öppna så att eleverna får resonera mer djupgående. Shulman (1986) framhåller att en skicklig lärare 
med sin ämnesdidaktiska kompetens utformar sin undervisning genom att urskilja vad elverna ska 
lära och hur. En skicklig lärare kan antas veta vilka slags frågor han eller hon bör ställa för att leda 
samtalet i en viss riktning för att utvecklande samtal och reflektioner ska uppstå bland eleverna.  

Skolverket (2018c) presenterar ett antal färdiga samtalsmallar lärare kan använda sig av i arbetet 
kring texter. En fördel med dessa mallar är att de lämpar sig för olika texttyper och det är rimligt att 
föreställa sig att när eleverna har lärt sig tillvägagångssättet och är bekanta med arbetsformen kan 
det med stor sannolikhet att skapa mer effektivitet och kontinuitet i arbetet kring texter vilket får 
stöd av Toths (2013) beskrivning kring hur effektiviteten ökade när eleverna i hennes studie var 
införstådda med arbetsgången. En tydlig struktur i arbetet kring texter kan med stor sannolikhet 
också vara en del i att tydliggöra syftet och förankra lärandemålen hos elever och samtidigt ge 
läraren bättre förutsättningar att bedöma elevernas kunskaper formativt och därmed utveckla 
aktiviteten. Utifrån Shulmans (1986) didaktiska teori kan en skicklig lärare förväntas ha kompetens 
att utifrån didaktiska reflektioner avgöra vilken samtalsform som passar bäst i förhållande till det 
tänkta syftet med aktiviteten. Eftersom läraren utformar sin undervisning utifrån ett specifikt syfte 
kan läraren komma att behöva anpassa en färdig samtalsmall för att den på bästa sätt ska fungera 
som representation av det läraren vill urskilja för eleverna.  

Även om läraren sällan förbereder frågor till texten beskriver hon att hon vill vara förberedd inför 
högläsningen och därmed väljer böcker som hon hunnit bekanta sig med. Detta är något som 
flertalet förskollärare i McCaffrey och Hisrichs (2017) undersökning även uppger. De uppskattar att 

!38



de ägnar 0-30 min varje vecka till planering av högläsning. Damber (2014) har i sina studier sett att 
högläsningen på svenska förskolor ofta sker oplanerat, på rutin och utan några omfattande 
didaktiska reflektioner vilket hon menar tyder på att det inte är en prioriterad aktivitet. Med tanke 
på högläsningen och textsamtalets väldokumenterade potential för språkutvecklingen är det 
problematiskt att högläsningen inte är prioriterad. Ledger och Merga (2018) beskriver att det till och 
med är anmärkningsvärt. Läraren i denna studie ger en bild av att hon är väl medveten om 
högläsningens fördelar men beskriver samtidigt hur läsningen inte alltid blir av. Detta kan verka en 
aning förbryllande samtidigt som denna upplevelse av tidsbrist är ett generellt problem bland lärare 
i de lägre årskurserna enligt Teale (2008). I detta sammanhang är det även rimligt att fundera över 
vilken roll lärarutbildningarna har och om detta är en konsekvens av bristfällig utbildning. Det är 
problematiskt om lärare brister i sina didaktiska förmågor eftersom det är dessa specifika kunskaper 
som skiljer dem från andra och gör dem till lärare (Shulman, 1986;1987).  

6.2.3 Känslomässiga upplevelser

Känslomässiga aspekter av högläsningen har beskrivits i tidigare forskning (Jacobs et al., 2000;  
Brabham & Lynch-Brown, 2002; Ledger & Merga, 2018; McCaffrey & Hisrich, 2017). Elever som 
har en positiv inställning till högläsning förklarar att de upplever glädje och avslappning i samband 
med läsningen samtidigt som de beskriver hur de kan relatera till egna erfarenheter och leva sig in i 
berättelsen (Ledger & Merga, 2018). Bland eleverna i denna studie framkommer att det bästa med 
högläsning är att det känns roligt. De beskriver också att de upplever det som avkopplande och 
Pihlgren (2017) poängterar att det visserligen kan verka avkopplande men att det inte bör vara det 
främsta syftet med aktiviteten, vilket är något läraren i denna studie uttrycker sig i linje med. I vissa 
situationer kan lärare behöva frångå olika principer för att andra alternativ är mer motiverade för 
stunden även om de motsäger varandra. Strategic knowledge beskriver Shulman (1986) som 
förmågan att kunna avgöra när det är lämpligt att frångå sådana principer och förklarar samtidigt att 
detta är en del i att vara professionell.  

En annan känslomässig aspekt beskrivs av Duursma et al. (2008) som förklarar att det skapas en 
gemenskap mellan de som deltar i högläsningen och Skolverket (2018a, s. 8) skriver att 
“gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme 
och förutsättningar för ett lärande och en utveckling”. Brabham och Lynch-Brown (2002) beskriver 
att högläsningen är en lämplig aktivitet för att skapa meningsfullhet och ge eleverna möjlighet att 
öva sin förmåga att se samband. Läraren berättar att hon just nu läser en bok som utspelar sig i en 
historisk miljö i syfte att ge eleverna inblick i hur det var att leva i närområdet förr i tiden. En sådan 
text som läraren beskriver kan sannolikt vara ett underlag för eleverna att göra jämförelser och dra 
paralleller mellan att leva förr och nu i en kontext som de kan relatera till. Det är rimligt att anta att 
det finns potential att skapa meningsfullhet för eleverna kring arbetet med en sådan text särskilt 
med tanke på att eleverna känner till den plats där berättelsen utspelar sig. Samtidigt kan en text av 
denna typ sannolikt erbjuda eleverna kunskaper om sin omvärld och människorna i den (Duursma et 
al., 2008; Jacobs et al., 2000; Pihlgren, 2017).  
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När en lärare väljer bok utifrån ett specifikt ämnesområde i syfte att representera ett innehåll utgör 
lärarens ämneskunskaper en viktig faktor. Det Shulman (1986) beskriver som subject matter content 
knowledge innebär att läraren har fördjupade kunskaper i ämnet och därmed förmåga att organisera 
innehållet och urskilja vad som är viktigt för eleverna att lära sig. En lärare som har goda 
ämnesdidaktiska kunskaper kan sannolikt avgöra huruvida en specifik bok kan vara lämplig att 
använda för att representera det innehåll lärare avser förmedla till eleverna. Sannolikt kan läraren 
också svara på eventuella frågor uppstår hos eleverna även om svaren inte går att läsa på raderna 
eftersom läraren är expert inom sitt ämnesområde.  

Eleverna tycks ha en bild av att böcker som baseras på verkligheten kan vara lärorika eftersom de 
ger eleverna information och fakta. Eleverna beskriver högläsning som lärorikt eftersom de kan lära 
sig om språket och det innehåll som texten behandlar. Detta tyder på att eleverna inte ser att lärande 
även sker i samtalet kring texten genom att de reflekterar, diskuterar och relaterar till egna 
erfarenheter varför det finns ytterligare skäl att förankra syfte och lärandemål hos eleverna.  

Frekvensen av högläsning minskar i takt med årskurserna enligt Jacobs et al. (2000) men de 
rekommenderar lärare att fortsätta att läsa även när eleverna är goda läsare själva. Genom 
högläsning kan eleverna ta till sig mer avancerade texter vilket kan stimulera språkutvecklingen 
ytterligare (Beck & McKeown, 2001; Chomsky, 1972; Lickteig & Russell, 1993). I enlighet med 
det Kohart et al. (2014) skriver förklarar läraren i denna studie att det är viktigt att fortsätta läsa för 
eleverna eftersom en fördel med högläsning är att eleverna inte behöver lägga energi på avkodning 
och därmed kan fokusera på innehållet vilket i sin tur kan bidra till en mer njutbar läsupplevelse 
enligt. Detta tycks vara något som eleverna är överens med läraren om då de beskriver att det är 
positivt med högläsning eftersom läraren är en bättre läsare överlag. Det ligger nära till hands att 
anta att det faktum att elever kan ta till sig mer avancerade texter när läraren läser högt kan bidra till 
att eleverna i denna studie upplever högläsning som positivt.  

Elever som har svårt med avkodning riskerar att missa texters innehåll och budskap och har därmed 
större utbyte av att lyssna på en bättre läsare (Anderson et. al., 1985, s. 9). Pihlgren (2017) 
framhåller även att högläsningen som gemensam aktivitet ger eleverna möjlighet att mötas kring 
texten oavsett tidigare bakgrund och läsvana. Läraren beskriver att samtliga elever i hennes klass 
fängslas av högläsning och att hon gärna skulle avsluta varje skoldag med denna aktivitet och får 
medhåll av eleverna. Både lärare och elever förklarar dock att annat kommer emellan vilket ger en 
bild av att högläsningen inte är en prioriterad aktivitet. Även Damber (2015) har i sina studier sett 
att högläsningen inte tycks vara prioriterad och eleverna i Ledger och Mergas (2018) undersökning 
upplever samma sak. Teale (2013) är inne på samma linje och lyfter att grundskolelärare generellt 
brukar beskriva tidsbrist som en anledning till att högläsningen inte blir av. Med tanke på att 
högläsning är den enskilt främsta språkutvecklande aktiviteten (Anderson et al., 1985) är det rimligt 
att denna aktivitet borde ha hög prioritet och även användas ämnesövergripande. Teale (2008) 
Framhåller att lärare kan använda sig av högläsning i olika omfattning beroende på vilka kopplingar 
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som kan göras till styrdokumenten. I och med alla fördelar högläsningen erbjuder är det rimligt att 
anta att läraren har goda möjligheter att göra flertalet kopplingar till både syfte och centralt innehåll 
i Lgr11 (Skolverket) i olika kursplaner. Mot denna bakgrund är det lätt att hålla med Ledger och 
Merga (2018) om att det är anmärkningsvärt att lärare inte läser mer. En förutsättning för att lärare 
ska kunna nyttja högläsningen mer ämnesövergripande och därmed göra fler kopplingar till Lgr11 
(Skolverket, 2018a) är goda kunskaper om rådande styrdokument. Shulman (1986) beskriver 
curriculum knowledge som lärares fördjupade kunskap i kursplanerna även i de ämnen läraren inte 
undervisar i. Det innebär att läraren har kännedom om  de syften och mål som uttrycks i alla de 
kursplaner som rör eleverna samtidigt som läraren känner till hur dessa kursplaner skiljer sig åt 
mellan årskurserna. Detta kan ge läraren en bättre helhetsbild över vilka förmågor och kunskaper 
eleverna förväntas utveckla samt vilket innehåll som har eller ska bearbetas. Förståelse för var 
eleverna befinner sig och vart de är på väg ger läraren bättre förutsättningar att stötta dem i sin 
utveckling.  

6.2.4 Elevinflytande

Av studiens resultat framkommer att elevinflytandet kring högläsningen är begränsat. Det finns 
dock elever som är nöjda med att läraren tar de flesta beslut men flertalet elever uttrycker samtidigt 
att de gärna skulle vilja lyssna till högläsning oftare samt att de skulle vilja påverka bokvalet i högre 
utsträckning. I Lgr11 (Skolverket, 2018a) framgår det med tydlighet att elevinflytande är något som 
ska tillämpas i samband med planering och genomförande av undervisning. Skolverket (2018a) 
poängterar dock att en förutsättning för att eleverna ska kunna påverka behöver de förstå målen med 
undervisningen vilket i sin tur innebär att inflytandet måste anpassas efter elevernas ålder och 
mognad.  

Med utgångspunkten att varje klasslärare känner till sina elevers behov och förutsättningar är det 
rimligt att anta att elevinflytandet kan se olika ut varje enskild klass. I klassen som varit föremål för 
intervjuer torde det finnas utrymme att utöka elevinflytandet när det gäller ett antal aspekter kring 
högläsningen. Eftersom lärare har specifik kunskap och förmåga att urskilja vad som ska läras och 
hur detta sker på bästa sätt måste läraren vara den som planerar högläsningen och därmed också den 
som styr innehållet i riktning mot syftet med aktiviteten (Shulman, 1986;1987). Att läraren vill 
förmedla ett visst innehåll kan visserligen begränsa möjligheten för eleverna att påverka bokvalet 
men när det handlar om att presentera en viss författare eller en viss genre kan läraren rimligtvis 
föreslå ett antal titlar för eleverna att välja bland. På så sätt kan läraren bjuda in eleverna samtidigt 
som syftet fortfarande är i fokus. Om syftet specifikt är att utveckla elevernas språk och visa på en 
viss texttyps organisation och struktur finns med stor sannolikhet en mängd texter och titlar att välja 
mellan.  

Eleverna beskriver också att de vill läsa oftare och med tanke på alla fördelar som aktiviteten 
erbjuder och alla de kopplingar som kan göras till styrdokumenten finns goda skäl att faktiskt läsa 
högt för eleverna i större utsträckning. Läraren håller med eleverna om att detta vore önskvärt men 
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samtidigt beskriver hon att det finns ett schema att förhålla sig till. För att lösgöra tid till högläsning 
behöver läraren sannolikt, som nämnts tidigare, använda aktiviteten mer ämnesövergripande och 
motivera detta med fler kopplingar till kursplanerna i Lgr11 (Skolverket, 2018a). 

Vidare när det handlar om elevinflytande uttrycker flertalet elever att de ibland vill rita under 
högläsningen men att läraren ofta begränsar detta. Läraren förklarar att hon vill begränsa de 
störningsmoment som omger aktiviteter i samband med högläsningen vilket även eleverna uttrycker 
viss förståelse för. Det verkar som att läraren gjort ett bra övervägande då flera elever själva 
beskriver att de har svårt att koncentrera sig på det läraren läser om de ritar samtidigt. Läraren 
hamnade i en situation där hon blev tvungen att väga elevinflytande mot studiero och fatta ett 
beslut. Eftersom elevinflytande och studiero är viktiga aspekter av undervisningen hade läraren 
sannolikt kunna argumentera även för det motsatta beslutet att istället värna elevernas 
medbestämmande i denna situation. Utifrån Shulmans (1986) didaktiska teori kan detta ses som ett 
exempel på lärarens strategic knowledge och professionalitet då hon också kunde ta ett beslut trots 
motsägelse mellan alternativen och också motivera detta.  

Skolverket (2018c) lyfter att stimulerande läsmiljöer kan se olika ut beroende på vad eleverna har 
för behov och att en del elever kan dra fördel av att få röra på sig medan andra vill sitta stilla och 
lyssna. Läraren säger i intervjun att det hade varit mysigt om eleverna kunnat sitta i en soffa under 
läsningen men att det inte finns någon att tillgå. Detta tyder på att läraren är öppen för att förändra 
den fysiska miljön i samband med läsningen för att höja upplevelsen ytterligare men att det finns 
faktorer som begränsar denna möjlighet.  

6.3 Slutsats

Elevernas upplevelser av högläsningen stämmer relativt väl överens med lärarens språkutvecklande 
syften. Framförallt tycker eleverna att det är roligt och avkopplande med högläsning och läraren 
strävar efter att ge dem en bra läsupplevelse med mycket fantasi och spänning. Läraren upplever att 
samtliga elever i klassen fängslas av högläsning och elevernas beskrivningar tyder på att de är 
positivt inställda till aktiviteten. Sammantaget pekar detta på att det finns goda förutsättningar att 
utnyttja de språkutvecklande fördelarna som finns med högläsning och textsamtal eftersom eleverna 
tycks uppleva meningsfullhet. I denna studie har elevernas perspektiv på högläsning bidragit till att 
synliggöra vilka delar av högläsningen som kan utvecklas ytterligare och därmed ge läraren bättre 
förutsättningar att utnyttja dess fulla potential. Det begränsade empiriska materialet möjliggör dock 
inte några vidare slutsatser men belyser hur förhållandet mellan elevernas upplevelse och lärarens 
syfte kan se ut i en specifik klass.  

Elevinflytandet har i denna studie visat sig vara begränsat och lärandemålen är inte alltid förankrade 
hos eleverna. Skolverket (2018) poängterar att tydliga lärandemål är en förutsättning för att eleverna 
ska kunna påverka planering och genomförande av undervisningen. Eleverna önskar att få mer 
inflytande över bokval och hur ofta högläsningen genomförs. Läraren bedöms ha möjlighet att 
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utöka elevernas inflytande till viss del när det handlar om valet av bok och en samverkan med 
skolbibliotek samt skolbibliotekariens kompetens kan vara en värdefull tillgång i samband med 
bokval och arbete med litteratur och läsning överlag. Läraren är mer begränsad när det kommer till 
elevernas önskan att läsa oftare eftersom schemamässiga aspekter beskrivs sätta käppar i hjulet. Det 
finns dock skäl att anta att högläsningen kan ges större utrymme under skoldagen om det används 
mer ämnesövergripande med fler kopplingar till kursplanerna i Lgr11 (Skolverket, 2018a). Att 
utveckla den dimension av lärares kunskap som Shulman (1986) kallar för curriculum knowledge 
skulle möjligtvis kunna bidra till fler ämnesöverpriande aktiviteter.  

En implikation för yrkeslivet är att lärare, oavsett årskurs,  bör ta vara på elevernas perspektiv för 
att utveckla didaktiken kring högläsningen i det egna klassrummet. I ett större perspektiv kan det  
finnas skäl att se över vilken roll lärarutbildningen har i sammanhanget och huruvida det finns skäl 
att ge lärarstudenter mer kunskap kring högläsning och didaktiken kring den. Med tanke på att 
lärare och elever i denna studie visade sig ha olika uppfattningar av olika aspekter kring 
högläsningen kunde det vara intressant för den vidare forskningen att komplettera datainsamlingen 
genom observationer för att bidra med ytterligare ett perspektiv. Det kunde även vara av intresse att 
undersöka hur lärare presenterar syftet med högläsning och textsamtal samt vad det innebär för 
eleverna med tydligt förankrade lärandemål i sammanhanget.  
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Bilaga 1 
Alla frågor rör högläsning i skolan.  

Intervjufrågor till elever 

Vad läser läraren för er? (texttyp) 
Var lyssnar du till högläsning? (fysisk miljö) 
Var vill du helst lyssna till högläsning? (fysisk miljö) 
Vad gör du när du lyssnar till högläsning? (fysisk miljö) 
Vad skulle du vilja göra? (fysisk miljö) 
När lyssnar du till högläsning? (tidpunkt) 
När vill du helst lyssna till högläsning? (tidpunkt) 
Hur ofta lyssnar du till högläsning? (frekvens)  
Hur ofta vill du lyssna till högläsning? (frekvens)  
Vad är bra med högläsning? (lärandemål eller övrigt) 
Vad är dåligt med högläsning? (lärandemål eller övrigt) 
Vad kan man lära sig när läraren läser högt? (lärandemål) 
Får du vara med och bestämma något kring högläsningen? (elevinflytande) 
Vill du vara med och bestämma, isåfall vad? (elevinflytande) 
Hur känns det att lyssna till högläsning jämfört med att läsa själv?  
(känslomässig upplevelse) 
Hur är en bra högläsningsbok? (bokval) 
Pratar ni om det ni läst tillsammans? (textsamtal) 
Hur känns det att lyssna till högläsning? (känslomässig upplevelse) 
Varför tror du att din lärare läser för er? (lärandemål) 

Intervjufrågor till läraren 

Vad läser du för eleverna? (skönlitteratur, fakta, annat?) 
Var läser du för eleverna? (fysisk miljö) 
Gör eleverna något samtidigt som de lyssnar? (fysisk miljö) 
När läser du för eleverna? (tidpunkt) 
Hur ofta läser du för eleverna? (frekvens) 
Får eleverna vara med och bestämma något kring högläsningen? (elevinflytande) 
Hur är en bra högläsningsbok? (bokval) 
Pratar ni om det ni läst eller ska läsa? (textsamtal) 
Varför läser du för eleverna? (lärandemål) 
Finns det andra syften än specifika lärandemål? (känslomässig upplevelse?) 
Vad skiljer högläsningen från eleverna egna tysta läsning? (lärandemål) 



Bilaga 2 
Hej Vårdnadshavare och Elever! 

Jag skriver just nu mitt examensarbete på grundlärarprogrammet F-3 vid Luleå Tekniska Universitet 
och planerar att göra en undersökning på Er skola i samband med detta.  

För att ge er lite bakgrundsinformation kan jag berätta att jag är nyfiken på språkutveckling och har 
funderat mycket kring just högläsning. Utgångspunkten för mitt arbete är att undersöka elevers 
uppfattning av högläsning i förhållande till lärarens syfte med densamma. I min undersökning 
planerar jag att intervjua elevernas klasslärare samt eleverna för att få en inblick i deras upplevelser.  

Intervjuerna kommer att ske i skolan i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Deltagande är 
frivilligt och elevernas identiteter kommer att behandlas konfidentiellt. Elevernas namn och skola 
kommer inte att framgå i rapporten. Intervjuerna ljudinspelas och raderas när examensarbetet är 
avslutat och godkänt. Materialet kommer enbart att användas i denna undersökning och materialet 
förvaras på en lösenordsskyddad enhet. Deltagarna får närsomhelst avbryta intervjun som beräknas 
ta max 20 min per person. För att få intervjua eleverna behöver jag vårdnadshavares skriftliga 
samtycke eftersom de är under 15 år.  

Hör gärna av Er till mig om Ni har några frågor, på [mailadress] eller 
[telefonnummer]. Min handledare Monica Nordström, Institutionen för konst, kommunikation och 
lärande når Ni på [mailadress]  

Vänliga Hälsningar 
Emma Norberg 

Svarstalong lämnas in senast måndag 11/3-2019 

Barnets namn: ______________________   Datum: ______________________ 

Jag ger samtycke till att mitt barn deltar i intervjun:    JA ☐     NEJ ☐ 

Vårdnadshavares underskrift: _________________________________________ 



Hej Lärare! 

Jag skriver just nu mitt examensarbete på grundlärarprogrammet F-3 vid Luleå Tekniska Universitet 
och planerar att göra en undersökning på Er skola i samband med detta.  

För att ge Er lite bakgrundsinformation kan jag berätta att jag är nyfiken på språkutveckling och har 
funderat mycket kring just högläsning. Utgångspunkten för mitt arbete att undersöka elevers 
uppfattning av högläsning i förhållande till lärarens syfte med densamma. I min undersökning 
planerar jag att intervjua eleverna i klassen för att få en inblick i deras upplevelser samt Er som 
klasslärare.  

Intervjuerna kommer att ske i skolan i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Deltagande är 
frivilligt och elevernas identiteter kommer att behandlas konfidentiellt. Elevernas samt lärarens 
namn och skola kommer inte att framgå i rapporten. Intervjuerna ljudinspelas och raderas när 
examensarbetet är avslutat och godkänt. Materialet kommer enbart att användas i denna 
undersökning och materialet förvaras på en lösenordsskyddad enhet. Deltagarna får närsomhelst 
avbryta intervjun som beräknas ta max 20 min per person.  

Hör gärna av Er till mig om Ni har några frågor, på [mailadress] eller 
[telefonnummer]. Min handledare Monica Nordström, Institutionen för konst, kommunikation och 
lärande når Ni på [mailadress]  

Vänliga Hälsningar 
Emma Norberg 

Jag samtycker till att delta i intervjun:    JA ☐     NEJ ☐ 

Namnförtydligande: ________________________________________ Datum: __________   

Underskrift: ________________________________________________________________ 
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