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Abstract 

The aim of the study is to elucidate how teachers in middle school work with reading 

literature aloud and their attitudes to their working methods. The research questions 

concern how the teachers work before, during and after the reading aloud, and also the 

advantages the teachers find in their method and the obstacles they discover in the work 

of reading aloud. A qualitative method was used for the study, applying semi-structured 

interviews. The selection consists of two teachers who have worked in the profession 

for 23–24 years (Teachers Andersson and Bergström) and two who have worked as 

teachers for 3–4 years (Teachers Cederqvist and Davidsson). Based on the results, it is 

possible to say that the teachers work in several different ways before, during and after 

the reading aloud. The teachers find several advantages in their method and fewer 

obstacles to working with reading aloud. The teachers who have worked for 23–24 

years have a similar attitude to their method. They work to a large extent with En 

läsande klass and feel that the reading aloud session is above all a cosy time for the 

class. The teachers who have worked for 3–4 years likewise work in a similar way and 

show many differences in method and attitude from the teachers who have worked for 

23–24 years. These teachers use several practical exercises and think that their varied 

working method motivates pupils to learn.  
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1 Inledning 

Anne–Marie Körling skriver att under 2000–talet har förmågan att kunna läsa sjunkit 

snabbt bland unga och fler har svårt att uppnå skolans mål (2012:6 f.). Det överens-

stämmer med den internationella studien PIRLS 2011 som har visat att läsförmågan hos 

svenska fjärdeklassare har sjunkit sedan undersökningarna år 2001 och 2006 gjordes, 

men befinner sig fortfarande över genomsnittet bland deltagande länder (Skolverket 

2012:6). Körling skriver att studier har påvisat att vuxna högläser allt för lite för unga 

och att forskare styrker att det finns ett samband mellan av att få ta del av skriftspråket 

genom högläsning i tidig ålder och resultaten i skolan. Författaren hävdar att det är 

lärares ansvar att tillämpa högläsning tidigt för att förbereda eleverna inför skolans krav 

på läsförmåga och textförståelse (Körling 2012:6 f.). Skolverkets styrdokument 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 lyfter fram att 

lärare ska låta elever i årskurs 4–6 få ta del av skönlitterära texter och verk från olika 

tider och delar av världen (2011:225). Men Körling betonar att det inte står på vilket sätt 

eleverna ska få ta del av dem och det är därför upp till läraren att avgöra det. Hon lyfter 

fram att läraren kan nå målet i skolan genom högläsning för eleverna (Körling 2012:29). 

I och med att läsförmågan har sjunkit alltmer under åren är det viktigt att hålla 

högläsningen i skolan vid liv genom hela skolgången. Aidan Chambers påpekar att hög-

läsningen ofta tillämpas vid yngre åldrar, men enligt författaren är det ett misstag att tro 

att endast yngre elever behöver högläsning. Istället behövs högläsningen genom hela 

skolgången för att eleverna ska utvecklas till goda läsare (Chambers 2011:64).  

Därför är mitt val att undersöka lärare som regelbundet högläser för elever i 

årskurs 4–6 för att ta del av deras arbete och inställningar till deras arbetssätt. Genom 

studien vill jag få mer kunskap om högläsning och om hur jag i min kommande 

yrkesroll som lärare för mellanåren på bästa sätt kan arbeta med högläsning i skolan.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka mellanstadielärares praktiska arbete med hur de förbereder 

högläsning och hur de följer upp den under och efter läsning. Syftet är även att 

undersöka lärarnas inställningar till sina arbetssätt.  

 Hur arbetar lärare på mellanåren med högläsning i klassrummet?  

 Vad finns det för för- och nackdelar med högläsning som metod? 
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1.2 Centrala begrepp i studien 

Högläsning: Likt Kerstin Dominkovic, Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius 

(2006:10) har jag i den här studien valt att definiera högläsning som när läraren läser 

högt för elever. Jag avgränsar därmed studien genom att inte fokusera på när elever 

läser högt. 

 

Skönlitteratur: Enligt Norstedts Svensk skolordlista fastställs skönlitteratur som 

”böcker som är konst eller underhållning och inte bara handlar om fakta, t.ex. romaner, 

noveller och dikter (2004:735). I den här studien väljer jag att hålla mig till Nordstedts 

definition.  

 

Boksamtal: Agneta Edwards hävdar att boksamtal innebär att samtala om böcker 

(2008:58). Gabriella Ekelund poängterar att ”Ett samtal skapar man tillsammans och 

man vet faktiskt inte riktigt var det ska sluta – även om man kan försöka hålla sig till ett 

bestämt ämne. I samtalet växlar man mellan att berätta och att lyssna” (2007:24). I 

studien håller jag mig till Edwards och Ekelunds definition av boksamtal. I boksamtal 

inkluderar jag både samtal om själva bokens innehåll och samtal utifrån boken som 

relateras till verkliga livet.  

2 Bakgrund och teoretisk utgångspunkt 

I de kommande kapitel presenteras först tidigare forskning om vad lärare anser är för- 

och nackdelar med att arbeta med högläsning, och sedan hur lärare kan arbeta med hög-

läsning tillsammans med sina elever. Därefter presenteras Ivar Bråten (2008) som teore-

tisk utgångspunkt för arbetet.  

2.1 Fördelar med att arbeta med högläsning 

Enligt Edwards har det under senare år i skolan upptäckts att elever trots att de kan 

avkoda orden inte kan förstå textens innehåll. Författaren lyfter därför fram vikten av att 

diskutera kring böcker för att kunna förstå och göra djupare tolkningar av innehållet 

(Edwards 2008:59). Britta Stensson hävdar att vid samtal tillgodogör sig eleverna en 

större förståelse för bokens innehåll (2006:121, 124). 

Ekelund framhåller att boksamtal skapar en samhörighet i klassen (2007:10), 

Edwards lyfter fram författaren Martin Widmarks syn på att lärare som tillsammans 

med sina klasser arbetar med böcker oftare skapar en godare social atmosfär i 

klassrummet (2008:16 f.). Det ska dock påpekas att det troligtvis gäller majoriteten av 
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gruppen som känner att samtalen skapar gemenskap. De elever som ogillar boken kan 

känna utanförskap.  

Inger Norberg lyfter fram att vid gemensamma samtal tränar sig eleverna i att 

lyssna till andras funderingar, men även kunna sätta ord på sina synpunkter (2000:3). 

Dominkovic, Eriksson och Fellenius betonar att ju äldre elever blir desto mer kan de 

lyssna till varandras åsikter och tillföra boksamtalen egna reflektioner (2006:136). Men 

här ska det betonas att det inte behöver vara enklare ju äldre elever blir att lyssna och 

dela med sig av sina åsikter. Det kan bero på elevernas vana vid boksamtal.  

Annika Anängen har i sitt examensarbete intervjuat fem lärare i årskurs 4–6. De 

anser att boksamtal kan bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för varandra när de 

får dela med sig av sina känslor, tankar och erfarenheter (Anängen 2014:29). Likaså 

hävdar Dan Höjer att boksamtalet om olikheter, känslor och hjälpsamhet har inverkan 

och stärker elevernas empati för andra människor (2007:19, 24).  

Holly B. Lane och Tyron L. Wright lyfter fram att ordförrådet utvecklas i 

samband med högläsningen när nya ord och begrepp uppkommer. Eleverna får vid 

sådana situationer möjlighet att samtala om ordens betydelse (Lane och Wright 

2007:668). Jørgen Frost lyfter fram att genom att tala om betydelser av ord och begrepp 

utvecklas elevernas ord- och begreppsförråd (2002:47).  

Barn blir vid samtal om böcker engagerade och intresserade, vilket leder till att de 

får ett bredare intresse för läsning av böcker. När de sedan läser själva utvecklas deras 

egen läsförmåga (Elizabeth Duursma, Marilyn Augustyn och Berry Zuckerman 

2008:556; Barbro Westlund 2006:20).  

Sammanfattningsvis får eleverna vid boksamtal utifrån högläsning djupare 

förståelse, starkare samhörighet i klassen, träna sig att lyssna och dela med sig av 

åsikter. De utvecklar förstålse för människor, inspireras till läsning och utvecklar sitt 

ordförråd när nya ord från läsningen diskuteras i klassen. Men trots många fördelar, 

finns det även hinder för arbete med högläsning.  

2.2 Hinder för arbete med högläsning 

Ekelund skriver att i många fall väljer elever att anpassa sina svar efter det som de tror 

att läraren vill höra vid boksamtalen. Det här är en negativ process som kan hämma 

elevernas lärande (Ekelund 2007:36). Enligt Stensson är det som lärare viktigt att stärka 

elevens tro på sig själv så att eleven vågar dela med sig sin åsikt (2006:131).  

Anne–Kari Skardhamar skriver att det är flera faktorer som påverkar om det blir 

ett produktivt boksamtal eller inte eftersom oförberedda händelser kan uppkomma som 
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påverkar utgången av boksamtalet. Det kan exempelvis handla om intriger som hänt på 

rasten som bärs med in i klassrummet (Skardhamar 1994:72).  

Enligt Stensson kan det vara svårt att läsa för elever eftersom somliga kan ha svårt 

att koncentrera sig under en längre tid. Dessa elever kan sväva iväg i sina tankar, vilket 

medför att det blir svårt att delta vid boksamtalen. Författaren betonar läraren bör vara 

medveten om elevernas olikheter (Stensson 2006:121). Även Ann Åberg och Hillevi 

Lenz Taguchi skriver att lärare ett flertal gånger får säga till elever som är oroliga vid 

högläsningen eftersom det påverkar eleverna som verkligen vill lyssna (2005:72).  

Lane och Wright hävdar att det kan vara ett hinder för lärare att finna tid till 

högläsning och aktiviteter kopplade till högläsning i skolan. Men författarna betonar att 

flera mål utifrån läroplanen kan uppnås genom att läraren läser högt för eleverna och på 

så vis sparar tid (Lane och Wright 2007:668 f.).  

Sammanfattningsvis visar studierna hinder för lärarens arbetssätt. Dessa kan vara 

att eleverna vid diskussion anpassar sina svar utifrån vad de tror läraren vill höra, att det 

sker oförberedda händelser före högläsningen och att vissa elever har svårt att 

koncentrera sig under högläsningen och tidsbristen för läsningen.  

2.3 Lärarens arbetssätt före, under och efter högläsningen 

I de tre följande avsnitten presenteras hur lärare kan arbeta tillsammans med sina elever 

före, under och efter högläsningen.  

2.3.1 Förberedelse inför högläsning 

Lars Brink berättar att lärare ofta i mellanåren kombinerar den skönlitterära 

högläsningsboken med andra ämnen i skolan. Det kan handla om att klassen arbetar 

med ett specifikt ämne eller tema som exempelvis historia eller demokrati och läraren 

väljer en skönlitterär högläsningsbok efter detta tema. I flera fall har lärare tankar om att 

elever har enklare att ta till sig kunskapen i skönlitteratur till skillnad från den i 

faktaböcker (Brink 2006:238 f.). Men Lena Kåreland påpekar att det finns en risk att 

lustfylldheten med att lyssna och tala om själva bokens innehåll försvinner när 

högläsningsstunden endast riktas mot kunskapsinhämtade (2009:118). 

Rigmor Lindö lyfter fram att det är av betydelse att före boken läses väcka ett 

intresse för den genom att försöka förutsäga handlingen genom att beskåda omslags-

bilden. Läraren kan även tillsammans med eleverna läsa bokens baksida och alla 

kapitels namn för att tillgodogöra sig mer information om bokens handling (Lindö 

2005:56; Dominkovic m.fl. 2006:147).  
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Stensson talar om att läraren före högläsningen kan diskutera med eleverna vad 

som hände när de senast läste. Alla kan först tänka tillbaka under några minuter för att 

sedan diskutera i par eller helklass direkt. (Stensson 2006:126). Angela Wiseman 

framhåller att läraren före läsningen bör uppmuntra eleverna till att förutspå vad som de 

tror kommer hända härnäst i boken. Det är samtidigt viktigt att betona att det är vad man 

själv tror och ens egna tolkningar, så därmed kan inga felaktiga svar kan ges (Wiseman 

2011:434).  

2.3.2 Aktiviteter under högläsningen 

Det är av vikt att läraren under högläsningens gång lyfter fram nya ord och begrepp som 

framkommer för att eleverna ska kunna förstå bokens sammanhang. Läraren kan 

tillsammans med eleverna diskutera ordet eller begreppet med eleverna för att de ska få 

en starkare förståelse för det och utveckla sitt ordförråd (Stensson 2002:47; Frost 

2002:47). I Ulrikas Nynäs examensarbete som baserar sig på fem intervjuer av lärare 

som arbetar i årskurs 4–6 har alla intervjuade lärare för vana att stanna upp i texten och 

ställa frågor rörande bland annat komplicerade ord och begrepp som är nödvändiga för 

att kunna för att förstå textens sammanhang (2014:21). Nynäs skriver även att vissa av 

lärarna låter eleverna rita på ett papper för att lättare kunna koncentrera sig (2014:28).  

Stensson lyfter fram att det är viktigt att under läsningens gång bjuda in eleverna 

till samtal. Läraren kan diskutera med eleverna i helklass, men även låta dem diskutera i 

par. Efter diskussionen kan läraren välja att läsa vidare eller ta upp i helklass vad paren 

diskuterat (Stensson 2006:122). Läraren kan under högläsningen stanna upp och låta 

eleverna skriva ner sina tankar för minnet som senare kan komma till användning vid 

boksamtal med klassen (Stensson 2013:123; Körling 2012:50).  

2.3.3 Högläsningens efterarbete 

Stensson hävdar att när boken är utläst är det alltid viktigt att samtala om den eftersom 

nya tankar uppstå och alla bitar falla på plats. Tillsammans kan klassen diskutera förfat-

tarens budskap, om de läst andra böcker som liknar den eller om de känner att boken 

påverkat dem på något vis (Stensson 2006:127). Chambers tar upp olika ingredienser 

som författaren hävdar ska ingå i ett boksamtal. Han lyfter fram att ”utbyta entusiasm”, 

det vill säga att läsaren talar om något som hen gillade och sedan något som hen 

ogillade från boken. Nästa ingrediens är att ”utbyta frågetecken”, det vill säga reda ut 

oklarheter och sådant som är svårt att begripa. Den sista ingrediensen är ”utbyta 

kopplingar”, med andra ord finna mönster i texten (Chambers 2011:135 ff.).  
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Brink skriver att det är vanligt förekommande med boksamtal i grupp eller 

helklass i mellanåren (2006:239). Författaren hävdar att elever vid boksamtalet kan dela 

med sig av egna erfarenheter ifrån sitt liv och sin omgivning. Men det är enligt Brink 

viktigt att betona att lärare också bör vara medvetna om att elever inte alltid vill föra 

diskussionen och uttrycka sig inom samma ämnen som läraren. (2006:243 f.). Brink för 

fram en viktig poäng, men samtidigt är det viktigt att tänka på att lärare kanske har ett 

syfte med att vilja diskutera ett visst ämne och har i åtanke att det kan leda till en god 

lärandesituation. Vidare kan det vara vanskligt att tillåta eleverna att diskutera vad som 

helst. Därför bör läraren styra samtalet i vissa situationer i särskilda riktningar.  

Brink betonar att det är allt vanligare desto senare skolår elever befinner sig i att 

skriva bokrecensionen efter att böcker har lästs ut (2006:238). Brink lyfter även fram att 

lärare kan låta eleverna skriva brev till författaren eller en av karaktärerna i boken. 

Genom att eleverna skriver brev kan sådant som inte togs upp vid boksamtalet 

behandlas Vid skrivande får tysta elever chans att uttrycka sin åsikt (Brink 2006:248). 

Sammanfattningsvis kan lärare arbeta på en mängd olika vis före, under och efter 

högläsningen. Före högläsningen kan klassen diskutera vad som hände sist och vad de 

tror kommer hända härnäst. Under läsningen kan svåra ord lyftas fram och efter 

läsningen kan läraren låta eleverna diskutera bokens innehåll och göra skrivövningar. 

2.4 Teori 

Barnen ska utveckla god läsförståelse och för det krävs det att läraren är väl medveten 

om vilka delar som ingår i läsförståelsen; Det är ordavkodning, språklig förmåga, 

kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskap om skriftspråk, förståelsestrategier och 

läsmotivation. Alla delar behöver samspela för att god läsförståelse ska uppstå (Ivar 

Bråten 2008:47 ff). Den kognitiva förmågan handlar enligt Bråten om att bland annat 

ständigt kunna koncentrera sig för att kunna förstå det som läses, vilket innebär att 

elever inte blir distraherade av tankar och yttre faktorer omkring sig. Att elever har 

svårigheter i att hålla fokus kan även bero på otillräckliga intressen för innehållet, 

bristande förkunskaper och ordförråd (Bråten 2008:61). Bråten framhäver att elevernas 

förkunskaper har betydelse för vad de tillägnar sig när de tillgodogör sig texters 

innehåll. För att elever ska ta till sig ny kunskap som även kan tillämpas vid nya 

sammanhang, är det viktigt att texten svetsas samman med tidigare kunskaper i ämnet 

(Bråten 2008:63).  

Bråten hävdar att elever ska känna till skillnader mellan tal- och skriftspråk för att 

kunna urskilja det skrivna språkets särdrag (2008:66). Det krävs även att elever är för-
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trogna med förståelsestrategier och använder dessa från textens början till slut. 

Förståelsestrategier kan innebära att läsaren gör försök i att förutspå textens fortsättning, 

ställer frågor till sig själv under läsningens gång men även svarar på dem och 

sammanfattar innehållet i texten (Bråten 2008:69). Som Bråten framhäver fordrar 

läsning en krävande insats och konkurreras med IT-aktiviteter och kompisar. Därför är 

det av betydelse att kunna motivera eleverna till att ta del av läsning och förstå det som 

läses (Bråten 2008:75). Som lärare kan man arbeta på ett flertal olika vis för att väcka 

elevers motivation för läsning; Detta genom valmöjligheter och samarbete, men även 

genom att förena läsning med praktiska och konkreta arbetssätt (Bråten 2008:79).  

3 Metod 

I avsnittet presenteras val av datainsamlingsmetod, material, de forskningsetiska prin-

ciperna, genomförande, analysmetod och metodkritik. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

En kvalitativ metod tillämpas eftersom studien riktar sig mot att undersöka och förstå 

lärares arbetssätt vid högläsning och reflektioner kring dessa. Enligt Jan Trost lämpar 

sig kvalitativ metod om forskarens frågeställningar riktar sig mot att införskaffa 

förståelse och se samband (2010:32). Steinar Kvale och Svend Brinkmann betonar att 

kvalitativa studier kännetecknas av personers synpunkter, erfarenheter och händelser 

(2009:17).  

Jag tillämpade den semistrukturerade intervjun eftersom jag ville använda mig av 

förutbestämda frågor men ändå kunna avvika från dessa och ställa oplanerade frågor 

utifrån intervjupersonernas svar. Alan Bryman framhåller att vid semistrukturerad 

intervju utgår forskaren från en lista innehållande olika teman som ska lyftas fram vid 

intervjun, en så kallad intervjuguide (se bilaga A). Men författaren poängterar att 

forskaren även kan ställa frågor utanför intervjuguiden som är relaterade till 

intervjupersonens svar. Frågorna från intervjuguiden behöver inte lyftas fram i en 

specifik ordning utan det får situationen avgöra (Bryman 2011:415). Staffan Stukát 

lyfter fram den semistrukturerade intervjun som användbar då forskaren vill få in 

djupgående information från informanterna (2011:44). Genom intervju med lärarna fick 

jag djup information om deras arbetssätt vid högläsning och deras inställning till sina 

arbetssätt. De intervjuade lärarna blev också samtidigt själva medvetna om hur de 

arbetade med högläsning. 
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3.2 Material 

Fyra lärare för mellanår, årskurs 4–6, från olika skolor intervjuades. Jan Trost fram-

håller att om undersökningens avsikt är att förstå och få in djupgående informationer om 

människors tankar och handlingar räcker ett fåtal människor för intervjun (2010:143). 

Två av lärarna (Lärare Andersson och Bergström) är behöriga i årskurs 1–7 och har 

arbetat som lärare i 23–24 år, medan de andra två (Lärare Cederqvist och Davidsson) är 

behöriga i årskurs 1–6 och har arbetat som lärare i 3–4 år. Ett informationsorienterat 

urval gjordes, vilket enligt Bent Flyvbjerg är det urvalet av människor som har en stor 

mängd kunskap om undersökningsområdet (2006:230). Av alla deltagare läser och 

arbetar alla med högläsning regelbundet i klasserna.  

3.3 De forskningsetiska principerna 

Vid intervjuerna tog jag hänsyn till de forskningsetiska principerna bestående av fyra 

huvudkrav för att värna om informanternas integritet. Vetenskapsrådet lyfter fram infor-

mationskravet som innebär att forskaren är skyldig att underrätta de intervjuade om det 

frivilliga deltagandet och om deras roll i studien. Nästkommande krav är 

samtyckeskravet som lyfter fram att forskaren måste ha intervjupersonernas medgivande 

till att delta i studien och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Enligt 

Vetenskapsrådet lyfter konfidentialitetskravet fram att intervjupersonerna ska vara 

anonyma i studien. Det sistnämnda kravet är nyttjandekravet som innebär att all 

insamlad data enbart får användas till det som informanterna samtyckt till och inte vid 

efterkommande forskningar (Vetenskapsrådet 2002:7 ff.). Deltagarna informerades om 

alla rättigheter såväl vid kontaktandet som före intervjun. 

3.4 Genomförande 

I studien valde jag att vid ett personligt möte intervjua lärarna var och en för sig. Vid 

det personliga mötet kunde både intervjupersonen och jag ta hjälp av kroppsspråket för 

att på så vis förtydliga frågor och svar. Genom att intervjua lärarna en åt gången var min 

förhoppning att varje lärare skulle känna sig trygg och på så vis skulle detta resultera i 

ett mer givande samtal då hen fick möjlighet att komma till tals utan någon kollega där 

som påverkade deras svar. 

Alla intervjuer genomfördes i ett rum på lärarnas arbetsplats. Lärarna fick själva 

bestämma plats för att de skulle få känna sig trygga och bekväma i situationen. Stukát 

skriver att intervjun bör ske i en ostörd miljö så att både intervjuaren men framförallt 
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informanten känner sig trygga, därför bör informanten bestämma plats för intervjun 

(2009:45).  

Före intervjun informerades läraren ännu en gång om de forskningsetiska prin-

ciperna och om hens samtycke till mobilinspelning. Jag berättade att det var lärarens 

högläsning av skönlitteratur som jag utgick ifrån för att inga missförstånd gällande 

högläsning skulle ske vid intervjun. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon eftersom jag under intervjun ville koncentrera mig på den intervjuade 

läraren, vilket hade varit besvärligare om anteckningar gjorts. Intervjupersonerna hade 

även kunnat bli ofokuserade och begränsade i sina svar om jag antecknat, vilket hade 

kunnat leda till att viktig information gått förlorat. I enlighet med Trosts 

rekommendationer ställde jag en fråga i sänder, undvek ledande frågor och negationer 

under intervjun (2010:95 f., 105). 

Vid intervjun sökte jag även ständigt ögonkontakt eftersom jag ville visa mitt 

intresse och engagemang för intervjupersonen. Trost lyfter fram att det är viktigt att 

hålla ögonkontakt med intervjupersonen eftersom forskaren annars kan uppfattas som 

generad eller ointresserad av intervjupersonens svar (2010:94). Även här ska det 

tilläggas att det blivit svårigheter i att hålla ögonkontakt om anteckningar hade gjorts i 

samband med intervjun.  

3.5 Analysmetod 

I studien valde jag att använda mig av en induktiv analysmetod som innebär att 

forskaren efter transkribering skapar kategorier utifrån informanternas likheter och 

skillnader i svar. Rubrikerna i resultatavsnittet bygger på denna kategorisering. Bryman 

hävdar att vid induktiv metod drar forskaren slutsatser utifrån empirin och anknyter 

sedan till teorin (2011:28 f.).  

3.6 Metod- och materialkritik 

Värt att kritisera är att jag inte skriver om hur lärare arbetar med högläsning utan hur de 

säger sig arbeta med högläsning. Därmed går det inte säkerställa att den information 

som lärarna uppgett vid intervjuerna är helt sanningsenlig. I och med det hade även 

observation varit en lämplig insamlingsmetod för att erhålla ett bredare resultat, men på 

grund av tidsbristen och att det inte passade studiens omform valdes metoden bort. Men 

observationer hade inte heller kunnat bli helt pålitliga på grund av att lärare hade kunnat 

utforma lektioner utifrån det som jag skulle granska.  
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I och med att det tar tid att förbereda, intervjua och transkribera begränsas antalet 

intervjupersoner i studien. Om fler personer intervjuats hade det kunnat leda till en 

bredare omfattning av svar eller flera som hade samma ståndpunkter, vilket hade kunnat 

leda till större tillförlitlighet. Men på grund av tidsbristen hade ett större urval kunnat 

leda till ett ytligt resultat istället för ett djupgående.  

4 Analys och resultat  

I följande del redogör jag för studiens resultat utifrån lärarnas svar i intervjuerna och 

jämförelse med tidigare forskning. Huvudrubrikerna återspeglar studiens frågor, medan 

underrubrikerna har sin grund i en induktiv kategorisering utifrån informanternas svar. 

Av de intervjuade lärarna har lärare Andersson och lärare Bergström arbetat som lärare i 

23–24 år, medan lärare Cederqvist och lärare Davidsson har arbetat som lärare i 3–4 år.  

4.1 Lärarens arbetssätt före högläsningen 

Här nedan presenteras olika vis för hur de intervjuade lärarna arbetar före högläsningen.  

4.1.1 Integrera i olika ämnen  

Lärarna nämner att de många gånger kopplar den skönlitterära högläsningsboken till 

olika områden i olika ämnen. Lärare Andersson säger ”Många gånger väljer jag böcker 

som dom själva inte väljer eller läsa om sådant som vi pratar om i ett annat ämne.” 

Lärare Bergström säger:  

Man kan koppla det då till andra ämnen. När vi läste vikingatiden så har jag ju läst dom här 

böckerna om Drakskeppet. Om man läser världen eller Europa, att man kan hitta några 

böcker där innehållet utspelar sig där då. (lärare Bergström) 

Som lärarna säger kan läraren välja en skönlitterär högläsningsbok som behandlar det 

tema som klassen arbetar med i ett annat ämne. I likhet med lärarna skriver även Brink 

att lärare i mellanåren knyter an den skönlitterära högläsningsboken till teman i olika 

ämnen. Det kan vara i ämnen och teman som exempelvis historia eller demokrati 

(2006:238).  

4.1.2 Granska omslagsbild 

Lärare Andersson och Bergström berättar att de vid en ny bok brukar granska bokens 

framsida för att tillsammans spekulera och diskutera vad boken kan handla om innan 

läraren börjar läsa. Lärare Andersson och Bergström sammankopplar detta med 

spågumman i En läsande klass (se bilaga B), på sätt att de berättar för eleverna att de 

ska använda spågumman för att lista ut vad boken kan handla om. Lärare Andersson 
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berättar ”Men visst använder man spågumman och så med. Vad tror ni boken kommer 

att handla om?” Lärare Bergström framhäver ”Men detta med En läsande klass tänker 

man ju på ännu mer nu när man ska starta upp med en ny bok så använder vi 

spågumman och tittar kanske mycket mer på framsidan.” Lärare Bergström ger 

indikationer att efter En läsande klass tillkomst har det blivit allt enklare och viktigare 

att arbeta med elevers läsförståelsestrategier däribland spågumman för att bland annat 

granska omslagsbilden till boken. Även Lindö skriver att före boken läses kan lärare 

väcka intresse för boken genom att beskåda omslagsbilden och gissa bokens handling 

(2005:56).  

4.1.3 En återblick 

Lärarna svarar att innan de ska högläsa funderar över och repeterar tillsammans med 

eleverna vad som hände sist i boken. Lärare Bergström säger ”Ja, vi läste i måndags och 

tisdags. Men de vi gjorde var att vi först repeterade det som hände innan.” Lärare 

Cederqvist berättar:  

Men jag går ju alltid igenom också vad var de vi läste sist innan vi ska börja läsa igen. Sen 

har man ibland ju haft någon som varit sjuk och då man måste berätta vad som hände sist. 

Nu va han sjuk sist, så vi måste berätta, vad va de som hände sist? Jag vet, jag vet, har vi 

flera såna som skriker. Ja, fast du får bara berätta detta, och du får bara berätta detta. (lärare 

Cederqvist) 

Som alla lärare hävdar bör man tillsammans med eleverna före högläsningen repetera 

vad som hände sist vid högläsningen eftersom likt lärare Cederqvist nämner kan det 

vara elever som varit sjuka. Genom att återblicka till vad som hände sist kan alla elever 

lyssna och alla kan hänga med i fortsättningen av berättelsen. Även Stensson lyfter fram 

att lärare bör tillsammans med elever före högläsningen diskutera vad som hände sist 

vid läsningen. (2006:126).  

4.1.4 En framåtblick 

Lärare Andersson och Bergström nämner att före högläsningen vid redan uppstartad bok 

spekulerar hen tillsammans med eleverna om vad som kommer hända härnäst i boken. 

Även här betonar lärarna att de använder En läsande klass spågumma. Lärare 

Andersson berättar ”Men visst använder man spågumman och så med: Vad tror ni 

boken kommer att handla om? Vad tror ni händer nu i boken?” Lärare Bergström säger 

”Sedan används spågumman. Vad tror ni kommer att hända idag?” Fler elever kan bli 

aktiva när de får diskutera vad de tror kommer hända eftersom det inte finns något 

specifikt svar (jämför Wiseman 2011:434).  



 

12 

 

4.1.5 Förklädd lärare 

Lärare Cederqvist och Davidsson svarar att de ibland vid högläsning brukar klä ut sig 

för att inspirera eleverna till att lyssna. Lärare Davidsson berättar ”Ja, man kan ju klä ut 

sig också före man ska läsa. Eleverna brukar tycka det är roligt när man kanske satt på 

sig en särskild hatt eller något sånt. Det kan dom tycka är jätteroligt.” Likaså berättar 

lärare Cederqvist som säger:  

Ibland kan vi klä ut oss, kanske bara sätta på oss en hatt eller något annat väldigt enkelt. Ja, 

vi ska fortsätta i boken, blir det då för dem. Även om man kan tro att det är löjligt i en 6a så 

är det inte det. De är fortfarande unga och dom bara suger åt sig allt man gör. (lärare 

Cederqvist) 

Som lärare Cederqvist och Davidsson svarar kan läraren klä ut sig före högläsningen för 

att eleverna ska betrakta den som lustfylld. Det är viktigt att skapa lärandesituationer 

som påverkar eleverna på så sätt att de vill lära. Men det kan även få motsatt effekt hos 

vissa elever i årskurs 4–6 eftersom det kan uppfattas som barnsligt och istället hämma 

lärandet.  

 Sammanfattningsvis nämner alla lärare ett flertalet olika arbetssätt före högläs-

ningen; Dessa är att integrera boken i olika ämnen, förutspå vad boken kan handla om 

genom att granska omslagsbild, repetera vad som hände sist, förutspå vad som kommer 

hända och att läraren kan klä ut sig för att göra högläsningen mer attraktiv.  

4.2 Lärarens arbetssätt under högläsningen 

I kommande avsnitt presenteras hur lärarna arbetar med eleverna under högläsningens 

gång.  

4.2.1 Reda ut svåra ord och uttryck 

Lärarna säger att de under högläsningens gång brukar stanna upp för att reda ut svåra 

ord eller uttryck. Lärare Andersson, Bergström och Cederqvist nämner att de använder 

En läsande klass detektiv vid dessa tillfällen, men detta är inget som lärare Davidsson 

lyfter fram. Lärare Bergström framhäver ”Och att man pratar om det eller stannar upp 

vid svåra ord. Detektiven reder ju ut där då. Vad menar dom här? Hur tänker dom? Hur 

känner dom sig vid det uttrycket? eller så.” Lärare Andersson säger ”Att de här orden 

ska jag fråga om. Vet ni vad det här betyder liksom? För jag tycker det är ett gyllene 

tillfälle att faktiskt öka ordförråd och sådana saker också. Så då använder vi detektiven.” 

Liksom lärarna poängterar kan läraren under högläsningens gång kan stanna upp för att 

reda ut och tala tillsammans om svåra ord som uppkommit. Som lärare Andersson, 

Bergström och Cederqvist nämner kan läraren ta hjälp av En läsande klass detektiv. Det 
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är det viktigt att läraren diskuterar ordet med eleverna för att de ska få förståelse för 

ordet i ett sammanhang. Även Stensson skriver att läraren kan vid högläsningen pausa 

för att förklara nya ord och begrepp (2006:47). När läraren lyfter fram svåra ord från 

boken och förklarar dessa för eleverna får de förståelsen för orden utifrån lärarens 

perspektiv. Det är även lärarens uppgift att lyfta fram sådana ord som eleverna inte lär 

sig i vardagen.  

4.2.2 Rita 

Lärarna är eniga om att eleverna kan rita vid högläsningen. Lärare Andersson, 

Bergström och Davidsson hävdar att det blir enklare att lyssna för vissa elever om de får 

plocka med något under tiden för att hitta lugnet. Lärare Andersson säger:  

Är det så att jag ska läsa lite längre så brukar de faktiskt få rita lite under tiden. Ibland kan 

det faktiskt vara bra att låta dem sitta och hålla på med något samtidigt med händerna för då 

kan det vara lättare att sitta stilla. En del behöver ju det för att kunna koncentrera sig. Men 

det är inte alla som gör det. Det är bara några som gör det. En del behöver plocka med 

något, i synnerhet i början av läsningen, innan de kommer till ro. (lärare Andersson) 

Läraren bör som lärare Andersson berättar vara medveten om att vissa elever enklare 

kan koncentrera sig när de plockar med något. Samtidigt bör läraren, vilket även lärare 

Andersson framhåller, ha kännedom i att alla elever inte är i behov av det och därför 

kan det vara av god idé att göra det frivilligt. I jämförelse med lärare Andersson, 

Bergström och Davidsson knyter lärare Cederqvist samman elevernas teckningar med 

att de får rita hur de förstått vad som händer i boken för att på så sätt visa på sin 

förståelse. Lärare Cederqvist berättar ”Eller så kan de rita under tiden det som händer i 

boken och visar med det dom ritat så här har jag förstått det.” Som lärare Andersson, 

Bergström och Davidsson hävdar kan läraren vid högläsningen låta eleverna rita 

eftersom vissa elever kräver det för att kunna koncentrera sig. Men som lärare 

Cederqvist säger kan eleverna även få rita för att uppvisa sin förståelse för bokens 

innehåll. Även Nynäs skriver att somliga lärare väljer att låta elever få rita för att på 

enklare vis kunna koncentrera sig (2014:28).  

4.2.3 Leta nyckelord 

Lärare Cederqvist och Davidsson säger att de under högläsningens gång brukar låta 

eleverna leta efter specifika ord i texten för att alla elever ska följa med under läsningen. 

Ibland får eleverna också leta efter ord i specifika ordklasser under högläsningen och då 

lär de sig se dem i ett sammanhang. Lärare Davidsson säger:  
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Ibland brukar jag låta dem få leta efter speciella ord i texten, när vi till exempel arbetat med 

verb i svenskan eller substantiv så brukar jag relatera det till högläsningen för att de ska få 

orden i sammanhang. Då kanske eleverna får leta fram fem stycken substantiv eller… när 

de lyssnar på när jag läser alltså, eller fem stycken verb eller adjektiv eller vad det nu är 

som vi håller på med för tillfället. Så man kan lätt relatera det till andra delar och plocka in 

det i just högläsningen. Gör man så får man ju med alla elever också när jag läser. (lärare 

Davidsson) 

När eleverna får ord upplästa av läraren i ett sammanhang i boken kan detta öka deras 

förståelse för ordet. Genom att låta eleverna lyssna till specifika ord i texten kan de bli 

aktiva och följa med under högläsningens gång. Som läraren säger är det enkelt att 

sammankoppla olika arbeten däribland leta nyckelord med just högläsningen. 

4.2.4 Drama 

Både lärare Cederqvist och Davidsson tar upp att det är givande att låta eleverna drama-

tisera under läsningens gång om vad som har hänt och vad de tror kommer hända 

härnäst. Det sker för att kontrollera att eleverna har förstått bokens innehåll. Lärare 

Cederqvist lyfter fram:  

Sen något annat, jag tänkte på de här om hur man vet att eleverna förstått, då läser jag ett 

stycke sedan lämnar jag det, stannar mitt i. Och då får dom dramatisera det eller det som 

komma skall. Först det som har hänt, det som jag har läst om. Sen så det som de tror ska 

hända härnäst. Då använder dom sin kropp och sina sinnen. Och det fixar de på en 

halvtimme. Det är inte så att man måste planera något större. (lärare Cederqvist) 

Lärare Cederqvist visar genom citatet på att hen anser det som viktigt att eleverna 

förstår det som lästs och får visa det genom att dramatisera, men de får också använda 

sin fantasi för att klura ut en fortsättning.  

Sammanfattningsvis berättar alla lärarna flera olika arbetssätt under högläsningen; 

dessa är att lyfta fram och diskutera svåra ord, låta eleverna rita eller leta nyckelord 

medan de läser. Men även låta eleverna få dramatisera vad som hänt och vad de tror 

kommer hända i boken.  

4.3 Lärarens arbetssätt efter högläsningen 

I följande avsnitt redogörs lärarens efterarbete vid högläsning med eleverna.  

4.3.1 Diskutera och dela erfarenheter 

Lärarna säger att de tillsammans med eleverna diskuterar händelser i boken som 

relateras till verkligheten utifrån egna erfarenheter och åsikter. Lärare Bergström säger:  
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Och sen var det någon situation i den boken då när några flickor var inne i en affär då och 

helt plötsligt blev en av tjejerna lite uppmanad till att snatta då. Då tog vi en diskussion om 

det sen efter jag läst. Hur det kan vara om grupptryck och att man helt plötsligt ska bli satt i 

en sådan situation. (lärare Bergström) 

Lärare Cederqvist berättar om en liknande situation. Hen berättar:  

Sen kan vi ha specifika boksamtal om högläsningsboken, som den när vi läste Fröken 

Europa. Då har vi suttit ner och diskuterat. I den finns det ju väldigt mycket att diskutera 

om också. Bland annat om ljuga, om ’när får man ljuga?’ och ’när får man inte ljuga?’’för 

vem får man ljuga?’ (lärare Cederqvist) 

Genom att lärarna som i dessa fall diskuterar om grupptryck och när man får ljuga kan 

eleverna få möjlighet att fundera vad de anser var rätt och fel. På så vis uppfostras 

eleverna i att tänka över vad som är rätt och fel innan de handlar. Även Brink hävdar att 

elever vid boksamtal bör dela med sig utifrån egna erfarenheter och händelser 

(2006:243 f.) När elever får möjlighet vid diskussionen att uttrycka sina åsikter och ta 

del av andras synpunkter möjliggör det till förståelse för varandra i en social samverkan.  

4.3.2 Samtala om bokens innehåll 

Lärare Andersson, Bergström och Davidsson säger att klassen tillsammans brukar 

diskutera om händelser som sker i boken och se det ur bokens karaktärers perspektiv. 

Lärare Andersson säger ”Sen ibland så om det något väldigt sådär då, så kan vi ju 

avsluta med att vi pratar en stund. Varför gjorde hon så? Vad tänkte han?” Lärare 

Davidsson berättar ”Men framförallt tror jag att det är eftersom vi diskuterar boken. Vad 

menar de med detta? eller varför gjorde dom så?” Som lärare Andersson, Bergström och 

Davidsson påtalar kan lärare tillsammans med elever diskutera händelser ur boken och 

tänka sig in i olika karaktärers handlingar och synsätt. Därmed får de träna sig i att se 

utifrån andras ögon. Genom att samtala om bokens innehåll kan eleverna även få en 

klarare och större förståelse för innehållet.  

4.3.3 Skrivövningar 

Lärare Cederqvist och Davidsson arbetar många gånger efter läsningen med olika typer 

av skrivövningar. Lärare Cederqvist säger ”Någon bok som vi precis har avslutat är den 

här boken Fröken Europa. Den läste vi ut förra veckan och då skrev vi bokrecension 

till.” Lärare Davidsson berättar:  

Efteråt har vi skrivit brev till någon i boken, men ja, de va längesen nu. Det kanske man 

skulle göra igen. I så fall när man har läst hela boken kan man, man kanske har något man 

vill säga eller fråga karaktärerna i boken något. Vi har även skrivit sammanfattningar av 

böcker, bara så att man får träna på att göra det också. (lärare Davidsson) 
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Likt lärarna lyfter fram kan bokrecension, skriva brev och sammanfattningar vara 

givande skrivövningar att arbeta med utgångspunkt i högläsningen. Utifrån det som 

Lärare Davidsson säger får eleverna vid brevskrivande möjlighet att fråga karaktärerna i 

boken något som de undrar. Detta kan ge läraren uppfattningar om huruvida eleverna 

förstått bokens innehåll. Brink hävdar att läraren kan låta eleverna skriva bokrecension 

eller brev till författaren alternativt till någon av karaktärerna i boken där sådant som 

inte togs upp vid samtal kan lyftas fram (Brink 2006:238, 248).  

Sammanfattningsvis tar alla lärarna upp en del olika arbetssätt efter högläsningen; 

dessa är att låta eleverna diskutera och dela erfarenheter, samtala om bokens innehåll 

och låta eleverna göra olika typer av skrivövningar.  

4.4 Fördelar med lärarens arbete med högläsning 

I kommande avsnitt presenteras vad lärarna anser vara till fördelar med deras arbetssätt.  

4.4.1 Förståelse 

Lärarna är ense om att högläsningen är värdefull och bidrar till att utveckla elevernas 

förståelse för innehållet i boken. Lärare Andersson säger ”Det viktigaste är ju också att 

de förstår vad boken handlar om genom att man pratar om det, alltså att de har koll på 

boken och inte sitter där och inte förstår. För det skulle ju inte vara roligt.” Även lärare 

Bergström lyfter fram betydelsen av att eleverna förstår texten. Hen berättar ”Att de blir 

lite medvetna om texterna och får mer förståelse för dom. Och vad dom handlar om och 

att man… det är ju lite förståelse faktiskt, att man måste tänka till lite.” Likadant säger 

lärare Davidsson som hävdar ”När man arbetar med det får de en större förståelse för 

det de läst ju.” Genom arbete med boken får eleverna en djupare förståelse för bokens 

innehåll och betydelse. I likhet med lärarna påvisar även Stensson att arbete med 

högläsning stödjer elevernas förståelse för bokens innehåll. Författaren lyfter fram att 

vid boksamtal blir tanken skarpare och nya funderingar uppkommer som leder till 

bredare förståelse för innehållet i boken (2006:121, 124).  

4.4.2 Gemenskap 

Lärare Cederqvist och Davidsson hävdar att genom arbete med högläsning skapas en 

starkare samhörighet i klassen. Lärare Cederqvist berättar ”Sen fördelarna mer. Man blir 

starkare som grupp. Man tvingas ju att arbeta så mycket tillsammans så man blir 

starkare som grupp. Och lyhörd tror jag. Man lär sig respektera varandra på ett helt 

annat sätt.” Lärare Davidsson säger:  
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Då är det ju viktigt att öppna upp för samtal i klassrummet för att se hur eleverna tänker 

kring det. Då kommer de ju varandra närmare också. Alltså när man delar erfarenheten 

tillsammans. Så tror jag också att det öppnar upp för respekt i klassrummet. Jag tror att ju 

mer man gör det desto bättre blir det också. (lärare Davidsson) 

Likt lärare Cederqvist och Davidsson berättar kan gemenskapen i klassen förstärkas 

genom arbetet med högläsning eftersom eleverna får möjlighet att arbeta mycket med 

varandra och dela erfarenheter. Även här ska det betonas att elever som ogillar boken 

eller inte skapar en relation till bokens innehåll istället kan känna utanförskap. Liksom 

Lärare Davidsson skriver även Ekelund att samhörighet skapas i klassen då eleverna får 

diskutera olika aspekter kring boken (2007:10).  

4.4.3 Att lyssna och dela med sig av sina åsikter 

Lärarna är eniga om att eleverna i samtal vid högläsning får lyssna till varandras åsikter 

och erfarenheter. Samtidigt får eleverna även möjlighet att träna sig i att uttrycka sina 

egna synpunkter. Lärare Andersson säger att ”Det är ju att de får lyssna till varandra och 

dela med sig om vad de tycker, de får alltså uttrycka sin åsikt. Det tycker jag är viktigt. 

De får då lyssna och sätta sig i hur andra känner.” Likaså säger lärare Cederqvist: 

Eleverna får ju verkligen en möjlighet i det här att både lyssna på andra och verkligen dela 

med sig av vad dom eller vad gruppen tycker om just detta. Och det är verkligen 

jätteviktigt. (lärare Cederqvist) 

Som lärarna lyfter fram är det av en stor betydelse att eleverna får möjlighet att träna sig 

i att uttrycka åsikter, men även lyssna till kamraters synpunkter. I likhet med alla lärare 

lyfter också Norberg fram att samtalen gör det möjligt för eleverna att aktiv lyssna till 

kamrater och uttrycka sina åsikter (2000:3). Ju mer träning de får i att lyssna och dela 

med sig av sina åsikter desto mer förbereds de inför deras framtida skolgång och arbete.  

4.4.4 En mysig stund 

Lärare Andersson och Bergström betonar att tiden för högläsningen ses som en mysig 

stund av både dem och eleverna. Lärarna är överens om att det inte får bli för mycket 

lektion över högläsningsstunden. Lärare Andersson poängterar att eleverna får genom 

högläsningsstunden möjlighet till att varva ner. Hen berättar: 

För mig så betyder högläsning en stund där klassen varvar ner, gärna att man tar det efter 

rasten eller att man tar det när man är lite trött. Eller sådär när man behöver en lugn stund. 

Så att vi delar en ganska mysig stund med varandra. Jag tycker att det ska vara en trevlig 

stund så det får inte bli för mycket lektion över det hela. Det är klart att lite ska man göra, 

prata och så och man ska förstå vad jag har läst. Det får inte bli för mycket lektion över det 

för då sabbar man det lite. Man får ändå tänka att det ska vara en skön upplevelse också. 
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Det är viktigt. Så man också får lugn och energi till att arbeta med annat sen med. (lärare 

Andersson) 

Likaså säger lärare Bergström att högläsningen ska vara en stund mest för avslappning 

på grund av de tuffa kraven som finns på eleverna från skolans sida. Hen berättar: 

Högläsning är tacksamt att arbeta med för barnen alltså dom gillar att lyssna och tycker att 

det är en mysig stund. Alltså vi har ju tuffa krav på barnen, det är mycket dom ska prestera. 

Så att detta kan vara en skön stund, en liten avkoppling samtidigt som man får höra 

någonting och prata om det. (lärare Bergström) 

Som lärare Andersson och Bergström nämner kan högläsningsstunden ses som en stund 

av lugn och avkoppling. Likt lärare Andersson nämner kan läraren läsa efter exempelvis 

rasten så att eleverna får möjlighet till att varva ner och få energi till fortsatt arbete. 

Läraren berättar att det ska samtalas om det som lästs. Men båda lärarna poängterar att 

högläsningsstunden framförallt ska ses som en mysig stund och ingen regelrätt 

lektionstid. Även Kåreland konstaterar att det finns en risk när högläsningsstunden 

endast riktar sig mot kunskapsinhämtande eftersom det lustfyllda med att lyssna och 

tala om själva bokens innehåll kan gå förlorad (2009:118). Till skillnad från med lärare 

Andersson och Bergström nämner inte lärare Cederqvist och Davidsson att det ska vara 

en mysig stund utan belyser istället olika praktiska sätt att arbeta med högläsning.  

4.4.5 Inspirerar 

Lärare Andersson, Bergström och Cederqvist hävdar att högläsningen och arbetet med 

det ska inspirera eleverna till att läsa mer på egen hand. Lärare Bergström hävdar ”Ge 

dem inspiration vid högläsningsstunden, till egen läsning.” Likaså lyfter lärare 

Cederqvist fram ”Och sen så nyfikenhet med. Och då tänker jag på att man är en 

förebild och du ska inspirera dem genom läsning och samtal. Då är det viktigt att göra 

ett bra jobb som lärare.” Som Lärare Cederqvist framhäver är läraren en förebild för 

eleverna och agerar därefter genom att läsa för dem så att det väcker ett intresse för 

dem. Även Duursma m.fl. skriver att samtal om böcker gör elever engagerade och 

intresserade, vilket bidrar till att de får ett ökat intresse för läsning (2008:556). Det är 

inte säkert att alla elever som blir intresserade av att läsa mer. Vissa elever kan istället 

känna att läraren läser tillräckligt i skönlitterära böcker för dem så att de inte behöver 

läsa på egen hand.  

4.4.6 Skapar motivation genom variation 

Lärare Cederqvist och Davidsson poängterar vikten av att arbeta varierat med 

högläsning för att kunna motivera eleverna till inlärning. Båda framhäver att fördelarna 
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med deras arbetssätt vid högläsning är just att eleverna får arbeta på olika sätt. Lärare 

Davidsson säger att ”Ja, det är ju varierat. Ja de är ju det att man bearbetar olika delar av 

boken på olika sätt och för olika ändamål. När man gör de varierat så vill de ofta ha 

mer.” Lärare Cederqvist framhåller att:  

Samtidigt är det viktigt att variera. […] Gör man det varierat, att de dramatiserar olika roller 

och de får plocka nyckelord då tror jag eleverna är mer med på banan. Men gör man det 

varierat, att de dramatiserar olika roller och de får plocka nyckelord då tror jag eleverna är 

mer med på banan). Det blir inte så enformigt. Varje dag när vi börjar högläsa kan frågan 

vara ’vad ska vi göra idag? Vilken uppgift har vi idag?’ De vet att de inte gör samma sak 

varje gång. Då får de möjlighet att längta lite till det. (lärare Cederqvist) 

Som lärarna belyser kan läraren variera sitt arbetssätt med högläsning för att på vis göra 

eleverna motiverade till att lära sig mer. Som lärare Cederqvist påpekar blir det 

enformigt och det roliga försvinner om läraren alltid arbetar på samma sätt med 

eleverna.  

Sammanfattningsvis nämner alla lärare en del positiva aspekter med deras 

arbetssätt med högläsning; dessa är förståelse, gemenskap, avkoppling och aktivt 

lyssnade i gruppen och möjlighet att uttrycka åsikter. Alla aspekter kan göra att eleverna 

börjar läsa på egen hand och motiverar eleverna till att lära.  

4.5 Hinder för lärarens arbete med högläsning 

I följande avsnitt påpekas de hinder som lärarna anses finnas med sina arbetssätt.  

4.5.1 Tidsbrist 

Lärarna nämner att de hade velat högläsa och arbeta mer med högläsning om det hade 

funnits mer tid. Lärare Andersson säger:  

Nej, men nackdelar huvudtaget är väl de här att det är så svårt att få det kontinuerligt. Det 

är så mycket som ska in i skolan så att det är så svårt att få det kontinuerligt. Jag vill ju 

egentligen arbeta med det varje dag. Men det hinner jag inte. Det blir för sällan och då 

tappar man boken, sen så kommer det ett lov. Det blir jättedumt. (lärare Andersson) 

Till skillnad från lärare Andersson, Bergström och Davidsson säger lärare Cederqvist att 

tiden inte räcker till på så sätt att tiden går snabbt, men att de då får fortsätta vid andra 

tillfällen. Hen berättar att:  

Alltså nackdelar, ont om tid. […] Men den tiden som är kvar för deras uppgift, den räcker 

inte till. De vill gärna fortsätta. Det får bli ibland att man stoppar dem fast dom inte är 

färdiga. Fast då får man ju ta upp det vid ett annat tillfälle. […] Och har jag en lektion med 

dem senare, att det är jag som ansvarar för dem lektionen efter då är det ju ingen problem 

att fortsätta. (lärare Cederqvist) 
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Som lärare Andersson svarar är tiden knapp för högläsning eftersom skolan har så pass 

många mål som måste nås inom skolans tidsram. Till skillnad från lärare Andersson, 

Bergström och Davidsson anser lärare Cederqvist att tiden är knapp under en lektion 

och att alla elever inte hinner arbeta färdigt, utan får fortsätta vid nästa lektion. Likaså 

skriver Lane och Wright att det kan vara svårt att finna tiden till att arbeta med 

högläsning. Men författarna poängterar att flera mål utifrån läroplanen kan nås genom 

att arbeta med högläsning (2007:668 f.). Det handlar om vilka val läraren gör och vad 

högläsningen har för syfte.  

4.5.2 Drömmande elever 

Lärare Bergström och Davidsson påpekar att elever kan sväva iväg i sina tankar under 

högläsningens gång. Lärare Davidsson berättar: 

Det jag tror också kan vara problematiskt är väl att jag tror det är enkelt att eleverna kanske 

skenar iväg i tankarna under tiden jag läser eller vid samtalen. Så det blir lite att man svävar 

iväg och tänker på något helt annat och då är man ju inte riktigt med och fokuserar på det 

som jag läser. Ja, då är de ju svårt att arbeta med det sen. (lärare Davidsson) 

Lärare Bergström säger att målet med undervisningen är att kunna fånga elever, men det 

är svårt eftersom elever kan drömma sig bort i andra tankar. Hen hävdar:  

Men sen är då så när man har en klass på 25–26 elever så är det så att alla lyssnar inte. 

Några kanske drömmer sig bort mot annat. Man uppfattar ganska snabbt vilka som är med 

och inte. Man vet det lite. Man känner ju dom så. En del sjunker lättare in i böcker än 

andra. En del kan ha jättesvårt för det. Då blir det ju svårt att även prata om det sen. Men 

även fast målet är att fånga alla så gör man ju inte det riktigt. (lärare Bergström)  

Som lärare Bergström och Davidsson svarar kan vissa elever under högläsningen 

drömma sig bort i sina tankar, vilket medför att det blir svårt att diskutera det lästa 

eftersom de inte lyssnat till högläsningen. Även Stensson lyfter fram att för somliga 

elever kan det vara svårt att koncentrera sig under en längre period. Konsekvenserna blir 

därmed att det blir svårt att delta vid boksamtalen (2006:121).  

4.5.3 Faktorer som påverkar 

Lärare Bergström och Cederqvist tar upp faktorer som kan påverka eleverna i deras 

delaktighet vid högläsningsstunden. Det kan vara att saker som hänt innan läraren 

började högläsa. Lärare Bergström berättar:  

Men sen om man läser på morgonen till exempel, det kan ju hänt saker hemma som gör att 

man inte är med och pratar och tycker inte det är viktigt det jag läser för det hänt något 

annat. Vad det nu är. Är det så att det är någon enstaka lektion någon inte följer med så får 

det vara så men händer det ofta får man tala med den eleven. (lärare Bergström) 
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Likt lärare Bergström och Cederqvist påtalar ska man vara medveten om att faktorer 

såsom att olika händelser skett före läsningen påverkar eleverna i deras delaktighet vid 

högläsningsstunden. Men som lärare Bergström hävdar ska läraren vara observant och 

tala med eleven om det sker ofta. I likhet med lärarna lyfter även Skardhamar fram att 

det kan finnas flera faktorer som påverkar om det blir ett givande boksamtal, eftersom 

det kan skett händelser före högläsningen som påverkar samtalet. Det kan exempelvis 

vara intriger som hänt på rasten som bärs med in i klassrummet (Skardhamar 1994:72).  

 Sammanfattningsvis nämner alla lärare en del hinder för deras arbete med högläs-

ning; dessa är tidsbristen, att elever kan drömma sig bort när läraren läser och 

oförberedda händelser som påverkar elevernas koncentration och deltagande.  

5 Diskussion 

I och med att PIRLS-undersökningen påvisar att elevers läsförmåga sjunker (2012:6) är 

det av allt större vikt att läraren högläser för eleverna eftersom forskning visar att det 

finns ett samband mellan att ta del av högläsning i tidig ålder och elevers resultat i 

skolan (Körling 2012:6 f.).  

 Lärarna i studien är ense om värdet av högläsning av skönlitteratur för elever i 

mellanåren och om att den kan tillämpas i olika ämnen och områden (jfr Brink 

2006:238). Även genom fiktion, som allmänt uppfattas som mindre krävande än fakta-

texter, kan barnen lära sig och ta till sig olika typer av faktakunskaper såsom saker som 

de kan använda i sitt vardagsliv, exempelvis att öka sin handlingsberedskap. En risk är 

dock att fiktion av eleverna kan uppfattas som mindre seriös än fakta. Bråten lyfter fram 

vikten av att kunna sammankoppla tidigare kunskaper i nya sammanhang för att 

integrera ny kunskap (2008:63). När ny kunskap integreras genom den skönlitterära läs-

ningen är det av betydelse om elever har talat om bokens tema vid tidigare tillfällen för 

att elever ska tillägna sig en bättre förståelse. 

 Lärarna påpekar att de finner tidsramen för högläsningen som ett hinder (jfr Lane 

och Wright 2007:668 f), eftersom skolan har så pass många andra mål att nå påpekar tre 

av lärarna och därför kan man inte ägna så mycket tid åt högläsning, medan en av 

lärarna menar att lektionstiden går alltför snabbt. Det är lärarens val hur tiden fördelas 

mellan allt det som ska göras i skolan. Är läraren intresserad av att högläsa mycket för 

eleverna går det att se högläsningen som en tillgång för skolans mål som finns i Lgr 11. 

Det handlar om vilka val läraren gör och vad högläsningen har för syfte.  
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Det går att urskilja att lärare Andersson och Bergström som arbetat i 23–24 år 

arbetar på ett likande vis och skiljer sig i flera arbetssätt och inställningar från lärare 

Cederqvist och Davidsson som arbetat som lärare i 3–4 år. Lärare Andersson och 

Bergström utgår framförallt från En läsande klass, där de använder spågumman innan 

de börjar läsa boken. Det gör de för att diskutera och fantisera om dess handling och 

fortsättning. Bråten framhäver att det är av vikt att eleverna får ta del av förståelsestrate-

gier för att kunna erhålla förståelse för texter. En av dessa förståelsestrategier är att 

aktivt försöka göra förutsägelser av textens innehåll (Bråten 2008:66). Eleverna får på 

så vis träna sig att använda sin fantasi och fler elever kan bli aktiva när inga specifika 

svar eftersökes. Samtidigt kan elevernas lärande hämmas eftersom de kanske vill svara 

utifrån det som de tror läraren vill höra (jfr Ekelund 2007:36). Det är elevernas tankar 

och gissningar som ska vara i fokus och läraren ska därmed avhålla sig från att rätta 

eleverna vid svaren.  

Det positiva med lärare Andersson och Bergströms arbetssätt är att högläsnings-

stunden blir en mysig stund för alla inblandade, en stund för avkoppling. Lärarna i 

studien kan betrakta högläsningen som ett sätt att uppfylla mål i Lgr 11. Enligt målen 

ska lärare låta elever i årskurs 4–6 ta del av skönlitterära texter och verk från olika tider 

och delar av världen (2011:225). Man ser högläsningen främst som en källa till 

avkoppling. Lärarna borde sträva efter att utforma högläsningen efter elevernas behov. 

Det ska ge barnen möjlighet till utveckling. Bråten hävdar att det är av vikt att lärarna 

motiverar eleverna till läsning eftersom det konkurrerar med IT-aktiviteter och kompisar 

(2008:75). Vid den mysiga stunden kan eleverna bli motiverade till läsning på så vis att 

de kan se fram emot en avkopplande stund eftersom den enligt dem inte innebär en 

ansträngande och praktisk aktivitet.  

Lärare Cederqvist och Davidsson skiljer sig från lärare Andersson och Bergström 

på så sätt att lärarna kan före högläsningsstunden klä ut sig för att göra högläsning 

lustfylld och inspirera eleverna till att lyssna till boken. Läraren bör skapa 

lärandetillfällen som är intresseväckande och motiverar eleverna till inlärning, vilket 

kan ske genom utklädnad. Bråten hävdar att lärare bör väcka elevers motivation genom 

att kombinera läsningen med praktiska arbetssätt (2008:79). Men läraren bör även vara 

medveten om att motsatta effekten kan uppkomma, eftersom eleverna kan uppfatta 

utklädnaden som barnslig, vilket istället kan hämma lärandet. Det kan vara av vikt att 

känna sin klass för att anpassa undervisningen efter deras behov.  
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Både lärare Cederqvist och Davidsson är eniga om att läraren vid 

högläsningsstunden kan låta eleverna leta efter nyckelord såsom specifika ordklassord i 

texten medan läraren läser. Genom att låta eleverna lyssna efter specifika ord kan alla 

eleverna följa med under hela läsningen, men samtidigt kan det hämma lärandet för 

vissa eftersom somliga elever kan ha svårt att koncentrera sig på att både lyssna till 

berättelsen och leta efter specifika ord.  

Lärare Cederqvist och Davidsson berättar att de under högläsningen brukar låta 

elever dramatisera vad som hänt i boken för att visa sin förståelse, men sen även vad de 

tror kommer hända härnäst i boken. Eleverna får träna sig i att tänka tillbaka vad som 

hänt och använda sin fantasi och diskuterara i klassen hur berättelsen kan tänkas 

fortsätta. Liksom lärarna hävdar Norberg att högläsningen öppnar upp för skådespel 

(2003:3). Samtidigt som det kan orsaka att eleverna tappar fokus på bokens innehåll. 

Bråten belyser att förkunskaper är av betydelse när nya kunskaper ska inhämtas och 

sättas in i nya sammanhang (2008:63). Bråten lyfter även fram att förutsägelser som en 

förståelsestrategi, som kan tillämpas för att skaffa sig bättre förståelse för textens inne-

håll (2008:69). När eleverna ska dramatisera vad de tror kommer hända härnäst i boken 

är det av vikt att de har god kännedom om tidigare händelser i boken. När de sedan 

dramatiserar innehållet – för vad som hänt och kommer hända – får de en djupare 

förståelse för textens innehåll.  

Både lärare Cederqvist och Davidsson lyfter fram att eleverna kan efter avslutad 

bok arbeta med olika typer av skrivövningar så som bokrecension och brevskrivande till 

bokens författare eller karaktärer (jfr Brink 2006:238, 248). Lärarna kan genom breven 

få en uppfattning om eleverna har förstått bokens innehåll. Genom att skriva blir det 

enklare för läraren att lyssna till alla elevers åsikter, vilket är svårare vid samtal 

eftersom alla inte kan berätta sina åsikter på samma gång. Skrivövningar ger även tysta 

elever möjlighet till att uttrycka sig (jfr Brink 2006:248). Det som kan vara ett hinder 

för skrivandet är att det tar längre tid att få ner sina tankar på papper än berätta dem 

muntligt, vilket gör att vissa tankar kan hinna försvinna. Bråten lyfter fram att elever 

ska ha kännedom om skillnader mellan tal- och skriftspråk för att kunna urskilja skrift-

språkets särskiljande drag (2008:66). När eleverna skriver är inte det verbala språket i 

fokus utan de får använda skriftspråket, vilket de även tog del av från läsningen i boken.  

Det fördelaktiga är enligt lärare Cederqvist och Davidsson att de arbetar varierat 

för att på så vis motivera eleverna till inlärning. Lärare Cederqvist hävdar att det är 

enformigt att enbart arbeta på samma sätt, vilket kan göra att eleverna ledsnar. Bråten 
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hävdar att elevernas motivation kan väckas genom många olika arbetssätt, exempelvis 

genom samarbete och praktiska aktiviteter (2008:79). När läraren varierar arbetssätten 

kan det gynna fler elever eftersom eleverna lär på olika sätt.  

I kommande studier skulle man kunna intervjua fler lärare och göra klassrums-

observationer. Även eleverna skulle kunna intervjuas så att man för reda på deras syn 

om högläsningsarbete och deras inställningar till arbetssätten för att upptäcka om deras 

uppfattningar stämmer överens med lärarnas syn.  
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7 Bilaga A  

Här nedan presenteras de intervjufrågor som tillämpades vid intervjuerna med lärarna. 

7.1 Intervjufrågor 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Har du någon särskilt utbildning i högläsning? 

 

 Vad betyder högläsning för dig? 

 Berätta om du vid tillfällen har arbetat med något färdigt pedagogiskt material 

med högläsning som utgångspunkt? (exempelvis lärarhandledningar)  

 Berätta om ett tillfälle den närmaste tiden då du högläste för eleverna. Vad 

gjorde du? Hur gick ni tillväga?  

 Hur vet du att eleverna förstått det som du läst? 

 Hur följer du upp läsningen  – före läsningen? 

– under läsningen? 

– efter läsningen?  

 Berätta om en sådan situation.  

 Hur involveras eleverna vid högläsning? 

 Vilka fördelar ser du med ditt arbetssätt att arbeta med högläsning? 

 Vilka nackdelar ser du med ditt arbetssätt att arbeta med högläsning? 

 Vad kan du uppfatta vara problematiskt kring ditt sätt att arbeta med 

högläsning? 
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8 Bilaga B 

I kommande avsnitt redogörs för En läsande klass som tre av lärarna i intervjuerna 

framhäver att de arbetar med tillsammans med klassen vid ett flertal tillfällen.  

8.1 En läsande klass 

En läsande klass är ett projekt där barn- och ungdomsförfattaren och 

mellanstadieläraren Martin Widmark är initiativtagare. Projektet har syftet att öka 

elevernas läsförståelse eftersom forskning har visat att strukturerade boksamtal i klassen 

leder till ökad läsförståelse
1
. En läsande klass riktar sig mot elever i årskurs 1–3 och 4–

6. Studiehandledningen innehåller lektionsplanering med tillhörande texter som läraren 

kan välja att använda sig av. Planeringarna bygger på fem läsförståelsestrategier. Den 

första strategin används innan, under och efter läsningen och benämns som 

”Spågumman” som innebär att förutspå vad texten ska handla om genom att granska 

exempelvis bilder och rubriker eller vad som kommer hända i texten senare. Den andra 

strategin benämns som ”Detektiven” och används under läsningen. ”Detektiven” reder 

bland annat ut oklarheter och nya ord som uppkommer. Nästa strategi är ”Reportern” 

som innebär att läsaren ställer frågor kring texten om vad som står på raderna, mellan 

raderna och bortom raderna. ”Reportern” kan läsaren använda under och efter 

läsningen. Den fjärde strategin är ”Cowboyen” som sammanfattar det viktigaste i 

texten. Strategin används både under och efter läsningen. ”Konstnären” är den sista 

strategin och innebär att läsaren kan skapa inre bilder genom sina sinnen och kan på så 

sätt se, lyssna och uppfatta ljud utifrån det som läses. Målet med att läraren tillsammans 

med elever arbetar med dessa strategier vid högläsning är att eleverna själva ska kunna 

dra nytta av dem vid den egna läsningen. Eleverna kommer till sist omedvetet använda 

och blanda alla strategier under sin läsning
2
.  
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