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Sammanfattning 

Denna studie syftade övergripande till att ta reda på vilka sätt högläsning används som 

pedagogiskt verktyg i gymnasieskolan, och mer specifikt till att ta reda på hur de medverkande 

lärarna reflekterar kring högläsning, hur lärarna reflekterar kring högläsningsprocessen (före, 

under och efter högläsning) samt att ta reda på vilka slags texter som högläses och hur dessa väljs 

ut.  

Undersökningen baserades på halvstrukturerade intervjuer med åtta gymnasielärare och 

resultaten som studien uppvisade analyserades utifrån diskursanalys som metod, och kopplades 

till den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter studien vilar på.  

Resultaten av undersökningen visade att de tillfrågade gymnasielärarna reflekterar kring 

högläsning som en metod att använda som introduktion till arbetsområden. Lärarna menade 

också att metoden används om de vill väcka elevers intresse, engagemang och läslust genom att 

välja litteratur eleverna tycker om, och om de vill arbeta språkutvecklande, genom att välja 

litteratur som utmanar eleverna språkligt och innehållsmässigt. Samtliga lärare poängterade 

lärarens roll vid arbete under och efter högläsning, där de framhöll läraren som språklig förebild. 

Några av lärarna reflekterade kring förberedelser innan högläsning, men många framhöll tiden 

som ett hinder.  

 Huruvida högläsning är något som främst läraren bör ägna sig åt, eller något som eleverna bör 

göra, resonerar lärarna lite olika kring, men samtliga av de medverkande lärarna menar att de 

högläser för sina elever när innehållet i texter är det väsentliga.  

 

 

 

 

Nyckelord: Didaktik, Gymnasieskolan, Lärarutsagor, Intervjustudie, Högläsning  
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1 Inledning 

I och med de senaste PISA- undersökningarna, Program för International Student Assessment, 

står det klart att svenska ungdomar läser och intresserar sig mindre för skönlitteratur. 

Undersökningarna visar på en nedåtgående spiral vad gäller svenska ungdomars läsförståelse, där 

det är pojkarna som i störst utstäckning halkar efter (Wernersson, Inga, 2010). Variationen i 

resultaten, beroende av social bakgrund, kön och skolors socioekonomiska ställning, är slående 

trots Sveriges satsning på att skapa en likvärdig utbildning för alla.  

I läroplanen för gymnasieskolan går det att läsa att skolan har i uppgift att ”överföra värden, 

förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället”, att ”genom 

studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet”, samt att det är skolans ansvar att 

varje elev som slutfört en gymnasial utbildning ”har förutsättningar för att delta i demokratiska 

beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv” (Gy 11:6ff). En av förutsättningarna för att eleverna 

vid avslutad skolgång ska ha tillägnat sig ovanstående går att finna i kursplanen för svenska på 

gymnasiet, där det står att ”språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation 

och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp 

av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina 

medmänniskor och sig själv” (Gy 11:160).  

Lärande och språkutveckling uppstår i samspel med andra människor och i mötet mellan elev 

och lärandemiljö, det hävdar bland annat Gunilla Molloy (2008), Petri Partanen (2007) och Ann-

Marie Körling (2012). Partanen (2007:24ff) menar att en avgörande faktor för att få ungdomar att 

läsa, är att från början fånga deras intresse, och Körling (2012:35) argumenterar för att detta 

intresse kan väckas genom högläsning, oberoende ålder, och med en didaktisk syn på högläsning 

där frågorna vad, hur och varför tydligt står i fokus kanske samspelet och intresset kan föras 

samman. 

Det är i egenskap av en av de lärare vars skyldighet är det att ge eleverna de verktyg de 

behöver för att utveckla sitt språk och i förlängningen sina inre redskap för att reflektera, 

kommunicera och kritiskt granska, som jag skriver den här uppsatsen. Min utgångspunkt är att 

effektivt, fördjupat lärande kommer till i interaktionen och i det sociala samspelet människor 

emellan; mellan elev och lärare, elev och miljö och mellan elev och elev, och att lärare genom 

högläsning kan främja både interaktionen och intresset. 
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2 Bakgrund  

Enligt Litteraturutredningen har internets utbredning bland befolkningen minskat den tidigare 

mediekonsumtionen, TV, video et cetera, medan bokläsandet varit ganska så stabilt över tid. Det 

är fortfarande textformatet som dominerar på internet, vilket innebär att det internetanvändarna 

oftast kommer i kontakt med är kortare texter av olika slag. Innan år 1994 var utvecklingen i 

läsning av skön- och facklitteratur över lag jämn men efter år 1995 går kurvan dock mer ojämnt, 

och undersökningar visar på att andelen av befolkningen som läser facklitteratur minskat med ca 

50 % sedan år 1996. Särskilt tydligt i mätningarna av befolkningens läsvanor är ålderspannet 16–

24 år där läsning minst en gång i veckan över de tre senaste decennierna minskat avsevärt, både 

hos flickor och hos pojkar (Litteraturutredningen, 2010:36ff). 

Genom PISAs undersökningar som görs var tredje år och där 65 länder valde att medverka år 

2009, kan man bland annat följa ungdomars läsprocesser indelade i tre områden: söka och 

inhämta information i en text, sammanföra och tolka det som lästs samt reflektera och utvärdera 

texten och relatera det lästa till egna erfarenheter. Från att ha legat väl över PISAs medelvärde1 på 

lästestet år 2000, 516 poäng, har medelvärdet sjunkit avsevärt till år 2009, där det svenska 

medelvärdet hamnade på 497 poäng. År 2003 var Sveriges medelvärde på 514 poäng och år 2006 

på 507 poäng. Sett ur ett kortsiktigt perspektiv, i treårsperioder, har alltså Sveriges medelvärde på 

lästestet inte sjunkit signifikant, men ur ett långsiktigt perspektiv, desto mer (Fredriksson, 

2012:82f). PISAs undersökning visar, förutom att Sverige når sämre resultat på lästestet, också att 

svenska ungdomar blir sämre på att sammanföra och tolka, vad Fredriksson (2012:84f) kallar ”en 

mer krävande uppgift” till skillnad från att söka och inhämta information, som ses som en något 

enklare uppgift. Elevernas styrka har alltså förflyttats från de mer krävande uppgifterna till de 

mindre krävande uppgifterna.  

Detta bekräftas ytterligare genom PISAs senaste undersökning som gjordes 2012, och som 

redovisades för bara några veckor sedan. Den senaste undersökningen visar på en än mer 

signifikant försämring över tid vad gäller de svenska elevernas läsning. År 2012 landade Sveriges 

resultat på 483 poäng på lästestet, och därmed betydande under PISAs medelvärde. Även om 

PISAs undersökningar inte kan ses som allomfattande så kan de ge en fingervisning om ungas 

läsförståelse, och således ge lärare och elever i skolan upplysning om vad de behöver arbeta mer 

effektivt med.  

Olga Dysthe (1996:5) menar att lärarens närvaro i klassrummet blir än mer viktig i en tid där 

elevcentrerad undervisning eftersträvas. Hon kommer i sin undersökning kring ett dialogiskt 

klassrum fram till att de mest betydelsefulla redskap lärare i klassrumssituationer använder sig av 

                                                 
1 PISAs medelvärde på lästestet är 500 poäng. 
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är autentiska och öppna frågor, i motsats till slutna frågor, för att få eleverna engagerade och 

intresserade. Autentiska frågor definieras av Dysthe (1996:58f) som frågor som inte har på 

förhand givna svar; frågor som inte ens lärare har svar på. Öppna frågor, menar hon, är frågor 

som rymmer flera svar och skiljer sig förutom på den punkten också från de autentiska frågorna 

då lärare känner till svarsalternativen till de öppna frågorna. Slutna frågor definieras vidare som 

frågor som har på förhand givna svar, liknande facitsvar.  

Dysthe (1996:51, 232) menar att de öppna- och autentiska frågorna utmanar elevernas 

tänkande och hjälper dem framåt i sitt lärande genom att se samband mellan redan förvärvad 

kunskap och ny kunskap. Hon ställer sig vidare frågan om vilka undervisningsmetoder som leder 

till intresse och engagemang hos elever, och kommer fram till att dialogiska inlärningsmetoder 

verkar för just detta (Dysthe, 1996:230ff). Hon poängterar lärarens roll i dialogen som den som 

får eleverna engagerade och alla att hänga med, och menar att allt inlärningsansvar inte bör 

lämnas helt åt eleverna även om undervisningen verkar för elevcentrering, utan att läraren aktivt 

ska vara med och handleda eleverna. Dysthe (ibid.) skriver att lärarens roll är att ta vara på 

klassrummets alla röster, tematisera dem och se till att eleverna reflekterar över dem så att de till 

slut får mening. 

Körling (2012:18ff) påpekar att lärare som högläser under högläsningens gång kan stanna upp 

och ställa frågor eller lyfta specifika meningar som eleverna får chans att diskutera eller reflektera 

över. På så sätt, menar hon, kan läraren hjälpa eleverna på rätt spår och få dem med sig i 

undervisningen, i enlighet med vad Dysthe (1996:230ff) eftersträvar. Dysthe (1996:238ff) menar 

att ett tydligt mönster i elevernas engagemang är beroende av hur engagerad läraren är i stoffet 

som behandlas; engagerade lärare leder till engagerade elever. Just det här menar Körling 

(2012:19, 35) att metoden högläsning kan bidra till, då metoden kräver intresse, engagemang och 

inlevelse av läraren som högläser. Vidare poängterar Körling (2012:44f) att bara för att eleverna 

själva kan läsa, borde läraren aldrig sluta läsa högt då högläsningen bidrar till elevers egenläsning. 

Hon menar att läsutveckling och språkutveckling är långsamma processer och att vi måste förstå 

att lärandet är långsiktigt. 
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3 Litteraturöversikt  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter att introduceras. Först 

presenteras den tidigare forskningen indelad i teman som följer mina frågeställningar. Efter det 

introduceras de teoretiska perspektiv uppsatsen vilar på, också de indelade i teman. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Nedan kommer tidigare forskning gjord inom områdena högläsning för barn, högläsning för 

unga och unga vuxna samt litteratursamtal och litteraturval att presenteras.  

Uppdelningen av högläsning för barn och högläsning för unga och unga vuxna i avsnittet är 

gjord för att visa hur undersökningar angående högläsning för unga och unga vuxna ofta måste 

motiveras, vilket jag upplever att undersökningar angående högläsning för barn inte behöver i 

samma utsträckning. Vidare upplever jag att de undersökningar som fokuserar på högläsning för 

unga och unga vuxna utgår från elever med svenska som andraspråk. Jag menar att högläsning 

inte är förbehållet svenska som andraspråk, oavsett elevernas ålder, utan att högläsning är för alla. 

 

3.1.1 Högläsning för barn 

Lauren Pegg & Frederick J. Bartelheim (2011:1ff) har undersökt effekter som högläsning haft på 

elever i första klass. Med hjälp av ett standardiserat lästest som går ut på att mäta hur länge elever 

förmår sitta tysta och läsa för sig själva, visar Pegg & Bartelheim (ibid.) att eleverna efter en 

tvåveckorsperiod med högläsning ökat sin effektiva egenläsningstid väsentligt. Under 

högläsningen fick eleverna ställa frågor, och efteråt diskutera, och Pegg & Bartelheim (ibid.) 

menar att eleverna upplevde läsningen mer lustfylld efter högläsningsexperimentet och att 

högläsningen bidrog positivt till elevernas attityder kring litteratur och läsning.  

Detta är en intressant observation, och relevant för min studie, även om undersökningen 

endast pågick under två veckor. Fördelaktigt hade varit om den fortgått under längre tid, då det 

inte är oproblematiskt att dra slutsatser endast utifrån ett projekt som bara pågått i två veckor 

eftersom läsning inte är förmåga som är statisk i den bemärkelsen att man äger den eller inte äger 

den. Det är inte omöjligt att studien hade gett ett annat resultat om den pågått längre. Här 

kommer frågan om litteraturval och bibehållet intresse från elevernas sida in.  

Katarina Eriksson Barajas (2012:120ff) uppmärksammar i sin studie kring boksamtals 

möjligheter och dilemman hur eleverna i ett läsecirkelsprojekt, inspirerat av den inom 

litteraturdidaktiken erkända Aidan Chambers (2011), inte bara behövde ta hänsyn till sin egen 
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läsning, utan också till klasskamraternas läsning vid diskussioner. Eriksson Barajas (2012:120ff) 

skriver att anledningen till detta var att eleverna ofta inte var i fas med varandra i läsandet.  

Många gånger låg också en ängslan och vilade i klassrummen hon besökte. Oroligheterna 

eleverna kände grundade sig i att plötsligt behöva besvara faktafrågor kring texten eller att själva 

läsa texten högt. Ett sätt att hindra ovanstående svårigheter är att först låta dem lyssna på en 

vuxen eller en kamrat som läser högt. Fördelen med att kamrater läser högt, skriver Eriksson 

Barajas vidare (ibid.), är att eleverna själva får öva sin förmåga att läsa högt. Hon skriver att det är 

viktigt att alla delar i läsecirkeln bidrar till att öka läslusten och den positiva inställningen till 

läsning och böcker hos eleverna.  

Jo Worthy et al. (2012:311ff) genomförde under en ettårsperiod omfattande observationer av, 

och intervjuer med, en andraklasslärare i USA. De fokuserar i sin studie på lärarens 

högläsningsstunder som denne hade 30 minuter per dag och dess efterföljande 

klassrumsdiskussioner, där böckernas teman ofta handlade om etik och moral.  

Worthy et al. (ibid.) menar att den observerade läraren lyckades skapa ett klassrumsklimat där 

eleverna lärde sig att respektfullt lyssna på varandra och läraren. De skriver att läraren gav stort 

talutrymme till eleverna och använde sig av autentiska- och öppna frågor2, samt knöt an till 

elevernas egna intressen och liv i stor utsträckning. Worthy et al. (ibid.) kunde se att läraren, 

istället för att undvika obekväma samtalsämnen, istället uppmuntrade eleverna till sådana, och 

därmed såg till att eleverna blev de som fick styra samtalen. Forskarna (ibid.) menar att studien är 

ett gott exempel på hur högläsningsstunder med efterföljande diskussioner utvecklar barns 

förmåga att använda språk meningsfullt och att metoden uppmuntrar till att eleverna utvecklar 

och delar idéer, tankar och känslor.  

Viktigt att ha i åtanke är att studien endast baserats på en lärares undervisning, och att detta 

därför inte är särskilt generaliserbart. Studien är dock ett gott exempel på djupgående, kvalitativ 

forskning där få objekt studeras under lång tid, och där resultaten snarare bör ses som exempel 

på hur lärare kan arbeta med högläsning. 

Högst relevant för min studie är en undersökning gjord av Lettie K. Albright & Mary Ariail 

(2005:584) som behandlar i vilken utsträckning lärare som arbetar i mellanstadiet använder sig av 

högläsning, varför de gör det, hur ofta och vilka slags texter de högläser för sina elever. De har 

som metod använt sig av enkäter och deras resultat visar att 85 % av alla lärare som var med i 

undersökningen högläste för sina elever, och där majoriteten av de som högläste gjorde det en 

gång per dag eller åtminstone tre till fyra gånger i veckan. De flesta av lärarna menar att de läser 

högt för sina elever för att statuera goda exempel vad gäller flyt i läsning, uttal, intonation, rytm 

                                                 
2 Dysthes (2008) definitioner, se avsnitt 2.2. 
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och stil. Lärarna som medverkat i studien menar också att meningen med högläsning är att se till 

att alla tillgodogör sig texterna som läses samt att ha en lugnande effekt. Vidare svarar lärarna att 

de texter som oftast högläses är kortare texter ur läroböcker eller böcker med kapitel.  

Intressant i studien är också andelen av lärarna som svarade att de inte använder högläsning 

som en metod i sina klassrum. Av dessa lärare svarade några att de ämnen de undervisade i inte 

lämpade sig för högläsning, vissa att de inte tänkt på att högläsning är en metod att använda sig 

av och andra att det inte finns tid (Lettie K. Albright & Mary Ariail, 2005:584ff).  

En svaghet med studien är att det endast är en skola i ett skoldistrikt i USA som undersökts, 

samt att lärarna inte gavs utrymme att definiera vad de menar med ”högläsning” innan de ställdes 

inför att svara på enkätfrågorna. Trots studiens svagheter är den intressant i förhållande till min 

studie, då den i stort sett behandlar samma slags funderingar kring högläsning; lärares reflektioner 

kring högläsning samt vilka slags texter som högläses.  

 

3.1.2 Högläsning för unga och unga vuxna  

Rick Goulden (2002:74f), lärare och forskare vid Okanagan University College genomförde ett 

experiment med en grupp utbytesstudenter med annat modersmål än engelska, som hade 

problem med att på egen hand ta sig igenom romanen Of Mice And Men av John Steinbeck. 

Goulden skriver att han var osäker på om den studentcentrerade undervisningsformen som 

premierades vid universitetet skulle kunna bibehållas med högläsning som metod, med tanke på 

att det är läraren som då förmedlar informationen. Han kunde dock se att högläsningen, förutom 

att metoden väckte studenternas intresse, bidrog till att eleverna reflekterade djupare kring textens 

innehåll och mening. Detta i jämförelse med tidigare elever som inte blivit höglästa för. 

Forskaren hävdar att resultaten beror på att gester och tonfall gav studenterna en fingervisning 

om textens underliggande budskap, och att lärandet fördjupades genom att han under 

högläsningens gång ofta stannade upp och förklarade ord och meningar, uppmanade studenterna 

att ställa frågor, samt själv ställde frågor om textens innehåll och form (Goulden, 2002:75ff). Han 

menar vidare att studenternas förståelse för kulturella aspekter, litterära verktyg och sociala 

implikationer i språket blev större samt att de utvecklade större vokabulär. Vidare anser Goulden 

(ibid.) att duktiga läsare inte är passiva; de engagerar sig i texten, och om läraren högläser visar 

denne vägen mot en sådan aktiv läsning. Hemligheten, skriver författaren, ligger i interaktionen 

mellan studenter och lärare samt mellan studenter och studenter, där tankar, frågor och 

diskussioner blir till (Goulden, 2002:78ff).  

Gouldens (2002) observationer ägde rum i hans eget klassrum med hans egna elever, samt 

med honom själv som högläsande lärare. Om en annan forskare hade gått in och observerat är 
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det möjligt att analysen av klassrumsaktiviteterna hade sett annorlunda ut. Det är vidare osäkert 

hur Goulden (2002) tolkat sina resultat och om alla resultat helt beror på högläsningen. Trots 

detta är studien intressant då Goulden (2002) dels reflekterar kring elevcentrerad undervisning, 

och dels för att den behandlar just högläsning för elever med annat modersmål än engelska, 

eftersom två av mina informanter undervisar i svenska som andraspråk. 

Michael Tengberg (2011:43), som kort nämnts ovan, har studerat det texttolkande samtalet där 

fokus ligger på samtalet som ett verktyg till tolkande och analyserande av litterära texter. 

Tengberg (2011:51ff) har studerat tio högstadieklasser och studien har genomförts efter ett 

bestämt schema där momenten högläsning, skriftlig respons, omläsning, samtal och skriftlig 

respons genomgående har genomförts. Vad Tengberg (2011:14ff) velat urskilja är samtalets 

påverkan på elevernas förhållningssätt till texten.  

Eftersom min studie behandlar högläsning är det särskilt intressant att granska Tengbergs 

(2011:52f) och de studerade lärarnas metod för att inleda novellprojektet. Valet som lärarna 

gjorde var att läsa novellen de valt ut högt för hela klassen. Beslutet om högläsning som 

inledande metod till novellprojektet, grundade sig dels i lärarnas oro för att de elever som var 

svaga läsare inte skulle tillgodogöra sig textens innehåll om de lämnades själva med texten, och 

dels i oron att elever som var starka läsare ibland tenderade att läsa för fort och glömma bort att 

tänka på vad som stod. Tengberg (ibid.) skriver vidare att högläsning är ett effektivt sätt om man 

vill minimera risken för att eleverna blir klara olika snabbt och då riskera att störa varandra.  

Lettie K. Albright (2002:418) argumenterar utifrån ett experiment som hon gjort med 

sjundeklassare att högläsning är en metod att tillämpa inte bara för yngre barn, utan också för 

ungdomar och unga vuxna, och studien är således ett bra exempel på hur högläsning för unga 

och unga vuxna måste motiveras.  

Albright (2002:420ff) skriver att meningen med studien är att visa hur man som lärare kan 

arbeta med högläsning med tillhörande diskussioner som en metod för att utveckla elevers 

tänkande och öka deras motivation till att lära. Albright förklarar att hon använde sig av en 

trestegsmetod under arbetet med att implementera högläsning som en metod för sjundeklassarna. 

Det första steget innebär planering av det som ska genomföras, där bland annat ett urval av 

litteratur görs, och frågor kring texten skrivs fram som har till uppgift att uppmana till diskussion 

under högläsningen. Frågorna, menar Albright (ibid.), bör vara av varierande karaktär, dels 

implicit uttryckta i texten och dels explicit uttryckta3, och därmed variera i att vara mer krävande 

till att vara mindre krävande. Steg två går ut på att förbereda sig, och Albright (ibid.) skriver att 

man här bör införa ett fast schema över när, hur och var högläsningen ska ske, så att eleverna vet 

                                                 
3 Jmf med Dysthes autentiska, öppna och slutna frågor. 



11 
 

vad de kan förvänta sig. Steg tre i metoden är själva högläsningen och diskussionerna som 

genomförs efter.  

Sina resultat redovisar Albright (ibid.) genom utskrivna elevdiskussioner som spelats in, och 

dessa menar Albright (ibid.) visar hur eleverna förutsåg händelser i texterna och litade till sina 

förkunskaper för att skapa mening i texterna som högläses. Hon menar också att exemplen visar 

hur eleverna löser problem som kräver analytiskt tänkande och hur eleverna tillsammans erhöll 

nya kunskaper genom att utveckla varandras idéer och svara på varandras frågor och funderingar 

(Albright, 2002:427).  

Albrights (2002) studie hade varit intressant att följa ur ett mer långsiktigt perspektiv, för att 

riktigt kunna slå fast att elevernas tänkande och kunskaper utvecklats på grund av just 

högläsningen. Detta är svårt att generalisera bara utifrån de resultat Albright (2002) visar. 

 

3.1.3 Litteratursamtal och litteraturval 

Katarina Eriksson Bajas (2012:6), som kort berörts ovan, presenterar i Boksamtalets dilemman och 

möjligheter sin studie om skolors arbete med läsecirklar där det huvudsakliga syftet med 

undersökningen är att tillhandahålla större kunskap om hur man kan jobba med boksamtal i 

skolan. På den skola som medverkade användes bokcirklar inspirerade av Chambers (2011) 

boksamtalsbeskrivningar, och som i korthet beskrivs av Eriksson Barajas (2012:21ff), som kan 

liknas vid en cirkel med tre led; att välja böcker, att läsa böcker (i meningen både läsa själv och 

lyssna på när någon som är erfaren läser högt) och sist reaktion/respons på böckerna, där 

accentuering framförallt ligger på boksamtalet. Vidare betonas lärarens centrala roll som stöd i 

alla tre leden.  

Författaren diskuterar didaktiska aspekter på boksamtal i skolan och skriver att det inte bara är 

texten med sitt innehåll som är avgörande för om nya upptäckter görs och läslust skapas, utan att 

textsamtal/boksamtal är minst lika viktigt för att skapa nya perspektiv hos eleverna. Eriksson 

Bajas (2012:118ff) menar att ett av de viktigaste resultaten som studien visade var att djupa och 

utvecklande samtal kring teman om till exempel kärlek, död och ensamhet sällan förekom. Hon 

hävdar att hindrena för sådana djupa diskussioner kring ovanstående teman dels berodde på 

administrativa uppgifter som att göra lässcheman, det vill säga att bestämma hur långt eleverna 

skulle läsa till varje gång, och dels på, som nämnts ovan, att eleverna sällan läst lika långt till varje 

tillfälle (ibid.).  

Michael Tengbergs (2011:92ff) studie handlar, precis som Eriksson Bajas (2012) undersökning, 

om litteratursamtal och hur dessa kan fördjupa elevers förmåga att reflektera och analysera. Han 

skriver att samtal för att bli utvecklande måste utmana eleverna intellektuellt och öppna 
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möjligheter för dem att pröva och utveckla egna resonemang kring det som diskuteras. Frågor 

som eleverna bör ställas inför är sådana som de inte kommit i kontakt med i förväg och som 

därför bidrar utvecklande till deras textförståelse och läsupplevelse (ibid.).  

Tengberg (ibid.) diskuterar de litteraturval som lärarna i hans studie gjorde. Lärarna fick tre 

texter att välja mellan inför projektet, och Tengberg (ibid.) redovisar i sin studie lärarnas tankar 

kring de tre texterna inför det slutgiltiga valet av text. Tengberg (ibid.) valde inför projektet ut de 

tre novellerna Över spåret av Majgull Axelsson, Sunnanäng av Astrid Lindgren samt Far och jag av 

Pär Lagerkvist, som lärarna i sin tur fick läsa in sig på och senare välja mellan. Tengbergs (ibid.) 

val av noveller till studien grundades i tron att de skulle väcka elevernas intresse och i att de 

förmodligen skulle kräva analysering och tolkning av eleverna.  

Tengberg (ibid.) skriver att gemensamt för lärarna vid valet av text var att de alla såg 

karaktärernas ålder i novellerna som en resurs, då alla elever varit barn och således kan identifiera 

sig med att vara yngre. En lärare i studien menar att ett mer utmanande språk och främmande 

kulturell textrepertoar inte bör ses som hinder, utan som ett tillfälle att lära och utvecklas. 

Lärarnas val föll slutligen ändå på den text som lärarna ansåg att eleverna enklast kunde 

identifiera sig med och ta sig igenom. Tengberg (ibid.) menar att detta förmodligen grundar sig i 

ett försök att minska risken för att elevernas läslust ska försvinna om texten utgör för stora 

hinder, både språkligt och innehållsmässigt. 

Vidare har forskarna Linda Kraemer, Patrick Mccabe & Richard Sinatra (2012:167ff) 

undersökt om elever i tidig skolålder var mer benägna att självständigt läsa faktatexter före eller 

efter det att läraren högläst samma slags texttyp för dem, om det finns ett möjligt samband 

mellan elevernas bokval och hörförståelseförmåga samt om de eleverna som blev höglästa för 

förbättrade sin hörförståelse jämfört med dem som inte blev höglästa för.  

Studiens resultat visar att de eleverna som fick faktatexterna höglästa för sig nådde högre 

resultat på det hörförståelsetest som samtliga elever fick genomgå, och att de i större utsträckning 

valde att läsa faktatexter efter det att läraren högläst den typen av texter. Kramer, Mccabe & 

Sinatra (ibid.) skriver att barn i större utsträckning bör få faktatexter höglästa för sig för att få 

chans att öva sig på den typen av struktur, eftersom de längre fram i sin utbildning kommer bli 

tvungna att tillgodogöra sig faktatexter. De skriver också att elevernas intresse för ett ämne spelar 

en avgörande roll för hur motiverade de kommer att vara inför att lära sig, och för att utveckla 

sina lässtrategier, och att det därför är viktigt att framförallt välja texter som intresserar dem 

(ibid.)  
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3.2 Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt kommer uppsatsen teoretiska utgångspunkter att presenteras. Först kommer det 

sociokulturella perspektivet samt det interaktionistiska perspektivet kort att beskrivas. Efter det 

kommer begrepp som lärande och utveckling samt reflekterande läsning och språkutvecklande 

högläsning bland annat att redogöras för.  

 

3.2.1 Sociokulturellt och socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Grundläggande för det sociokulturella perspektivet är enligt Säljö (2000:66f) tanken om att 

omvärlden tolkas i mänskliga verksamheter som är gemensamma och kollektiva. Det är med hjälp 

av andra människor vi förstår hur världen fungerar och hur världen ska förstås; omvärlden 

medieras för oss genom samspel med andra människor. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det 

genom språket vi förstår vår omgivning, och Säljö (2000:67) skriver: ”[…] människor lever på 

kunskaper och insikter som de lånat från andra. Kommunikation föregår tänkande och att lära sig 

ett språk är att lära sig att tänka inom ramen för en viss kultur och en viss samhällelig 

gemenskap” (2000:67). Dysthe (1996:46) skriver att med en socialkonstruktivistisk syn på 

kunskap existerar inte kunskap utanför den som ska lära sig; kunskapen skapas och omskapas av 

kunskapsinhämtaren. Detta gör kunskapsinhämtaren mot sin bakgrund och förförståelse, vilket 

betyder att kunskap aldrig ser likadan ut för alla.   

Om högläsning som metod i skolan kopplas till det sociokulturella perspektivet som Säljö 

(2000) tolkar det och till det socialkonstruktivistiska så som Dysthe (1996) förklarar det blir 

högläsning en gemensam aktivitet där elever lär sig i ett gemensamt sammahang med stöd av 

läraren och varandra. Med ett högläsningsperspektiv på lärande föregår läraren som högläser med 

exempel och hjälper eleverna på vägen med att förstå omvärlden som beskrivs i texterna som 

läses.  

 

3.2.2 Lärande, utveckling och högläsning 

Lev Vygotskij (1999:10) menar att varken språk eller tänkande kan utvecklas utan social 

kommunikation och Partanen (2007:14) skriver att vi måste förstå barns och ungdomars inre 

tankar och processer för att som lärare kunna individualisera vår undervisning genom vägledning 

och menar att frågor kan vara avgörande för om elever lär sig; vad för frågor som ställs, när de 

ställs och hur de ställs. Partanen (2007:24) diskuterar hur lärande uppstår, och i förlängningen hur 

utveckling sker hos elever i skolan och han menar att det som eleverna ska lära sig måste förhålla 

sig till elevernas förkunskaper och intressen.  
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Christina Olin-Scheller (2008:19) använder sig av begreppen ”textens allmänna repertoar” och 

”läsarens repertoar” för att beskriva den dynamiska process i vilken mening mellan text och 

läsare uppstår. Textens allmänna repertoar, menar Olin-Scheller: ”handlar om aspekter som 

dominerar moraliska värderingar och politiska och religiösa övertygelser i berättelsen” (2008:19). 

Läsarens repertoar inrymmer läsarens perceptioner och förställningar om litteratur och olika 

texter samt tidigare läserfarenheter och lässtrategier. Olin-Scheller (2008:17) menar att ”läsarens 

erfarenheter, hennes uppfattningar om sig själv och sin omvärld samt läsningens sammahang 

inverkar på läsprocessen” (Olin-Scheller, 2008:17). En läsakt, skriver Olin-Scheller (2008:18f), är 

ett möte mellan läsare och text som med sina olika uppfattningar gör detta möte fyllt av spänning 

och Olin-Scheller (ibid.) menar att med lärande i fokus bör texter läsas som utmanar läsarens 

tidigare föreställningar. Dock får avståndet mellan text och läsare inte bli för stort då läsaren då 

riskerar att missförstå eller att avvisa texten. 

Körling (2012:18ff, 30, 35, 48ff) menar att högläsning kan användas för att väcka elevernas 

intresse inför kommande områden och uppgifter. Att högläsa är också ett effektivt sätt för läraren 

att visa vad och hur författare till olika texter väljer att berätta, och att läraren genom högläsning 

kan visa hur hen tänker kring texten som högläses, genom intonation och betoningar (ibid.). 

Elever ska aldrig behöva känna sig ensamma i sin läsning och sin inlärning utan det är lärarens 

uppgift att finnas där för att stötta och bekräfta i elevers utveckling, menar Körling (2012:32ff, 

36ff, 38). I gemensamma lärandesituationer kan också klasskamrater stötta och leda varandra 

(ibid.).   

Olga Dysthe (1996:222ff) skriver att elevers inlärningspotential ökar om skrivande och samtal 

används i samspel med varandra. Hon menar att lärarens uppgift är att stödja 

klassruminteraktioner och att mening skapas just genom samspel. Dysthe (ibid.) premierar det 

dialogiska klassrummet där elever lär av varandra, inte bara av läraren eller läroböcker, och 

poängterar vikten av att lära sig att lyssna på varandra. Hon understryker dock att lärarens roll 

inte är mindre viktig i ett dialogiskt klassrum, men att där finns en ömsesidighet mellan lärarens 

och elevernas roller (ibid.). 

 

3.2.2.1 Yttre och inre verktyg 

Centralt i Vygotskijs pedagogik (1999) är vår förmåga att använda oss av verktyg som till exempel 

tänkande, språk, samtal och reflektion. Partanen (2007:30ff) menar att dessa verktyg är en 

betydande del av lärandet, då vi med hjälp av tänkande och språk kan analysera oss själva och lära 

oss nya strategier för handlingar och på så sätt vinna nya färdigheter. Att högläsa samt att tänka 

och reflektera kan begreppsliggöras genom ”yttre och inre verktyg”, med vilka vi använder oss av 
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vid olika tillfällen och med olika syfte, eller som Säljö (2013:28ff) kallar dem: fysiska - och 

språkliga verktyg, vilket förtydligar verktygens innebörd än mer. 

Utifrån ett perspektiv anlagt på skolan fungerar läromedel, ramverk och undervisningsmetoder 

som yttre verktyg, där ett exempel på ett yttre verktyg i skolsammanhang är ramfaktoren tid. 

Partanen (2007:31f) menar att tiden antingen kan underlätta planeringar av olika slag, eller 

förstöra på det sättet att klockan endast blir självändamålet istället för att hanteras som det 

verktyg (medel) det från början var tänkt. Författaren diskuterar om det är detta som hänt i 

skolan idag: ”Kan det i grunden vara samma fälla som läraren och eleverna upplever i skolan, när 

lärandet blir strukturerat utifrån tiden som främsta målsättning?” (Partanen, 2007:31). Han menar 

att många elever har behov av att strukturera arbetet som de utför i skolan; de har behov av att 

påbörja, genomföra, avsluta och utvärdera för att känslan av sammanhang och mening ska kunna 

infinna sig i lärandet. Vidare bör högläsning ses som ett yttre verktyg, att döma av Partanens 

(ibid.) definition.  

De inre verktygen, skriver Partanen (Partanen, 2007: 32f), är till exempel vårt språk, vårt 

tänkande och vårt minne. Det är de inre verktygen som utvecklas när elever i alla åldrar lär sig 

saker i till exempel skolan, och de kan delas in i lägre mentala funktioner och högre mentala 

funktioner. De lägre funktionerna tillskrivs sådan som är medfött, till exempel grundläggande 

perception och förmågan att uppfatta stimuli, och som är mer spontana till sin natur. De högre 

mentala funktionerna är mer viljestyrda och förmedlade och handlar om vår förmåga att med 

hjälp av språket tänka, analysera upplevelser, göra val samt förstå mer komplicerade och abstrakta 

samband som till exempel konsekvenser av olika slags handlanden. Sambandet mellan de yttre 

och de inre verktygen kan förklaras genom begreppet internalisering; de yttre verktygen utvecklas 

mot de inre, och blir till slut en del av, i det här fallet, elevens (ibid.). Sambandet mellan de yttre 

verktygen och de inre, menar Partanen (2007:33) går genom språket; utvecklandet av elevers 

förmåga att använda yttre verktyg och att utveckla inre, är centralt i all pedagogik.  

Säljö (2013:14f) är i sin framställning av Lärande och kulturella redskap tydlig med att 

undervisning som medel inte helt förutsättningslöst mynnar ut i lärande som mål. Säljö menar 

dock att ”handledning och stöd för lärande, det vill säga det som lärare ägnar sig åt i skolan, är 

avgörande för kunskapsutveckling hos elever, vare sig dessa är unga eller i mer mogen ålder” 

(2013:14f). Partanen (2007:47, 56f) hävdar vidare, i enlighet med Säljö (2013), att medierat lärande 

i motsats till direkt lärande4, utvecklar elevers kognitiva tänkande i större utsträckning; man 

utforskar frågor, utmaningar och dilemman gemensamt.  

                                                 
4 Elever arbetar självständigt till exempel vid sin bänk med en lärobok 



16 
 

En nyckel till fördjupat lärande och utveckling, eller ett verktyg, med fokus på läsning, 

skrivande och tal är som nämnts ovan reflektion. Nedan följer ett avsnitt om arbetet med 

reflekterande läsning och språkutvecklande högläsning i skolan. 

 

3.2.3 Reflekterande läsning och språkutvecklande högläsning 

Gunilla Molloy (2008:287ff) tar i sin bok upp begreppet identifikationsläsning, som ett begrepp 

med betydelsen att litteraturläsning kan ge oss insikt om andra människor, men också om oss 

själva. Identifikationen sker med någon av bokens personer, och kan ta sig uttryck på olika sätt. 

Identifikationsläsning är ett effektivt sätt att arbeta med litteraturläsning för dem som inte tagit 

steget från kontextberoende5 till kontextoberoende6 läsning ännu, för att få dem att just göra det; 

fördjupa sitt lärande genom att gå från konkret till abstrakt tänkande (Molloy, 2008:106ff). 

Genom att låta elever reflektera över det de jobbar med, i en så kallad loggbok, beskriver Molloy 

(2008:15ff) hur elevernas lärande går att följa, både för henne, men också för dem själva. Hon 

skriver att det blir tydligt hur det vi läser tolkas genom det vi vet i förväg, och att det, genom att 

använda sig av alla elevers förkunskaper, går att fördjupa lärandet ytterligare. Detta genom att 

summera allas erfarenheter. Hon menar att det i ett dialogiskt klassrum finns utrymme och 

möjlighet för ny förståelse att uppstå, där de olika läsningarna av samma text fungerar som metod 

(ibid.).  

Chambers (1995:73) beskriver distinktionen mellan berättande och högläsning och menar att 

berättandet bildar en relation mellan den som berättar och den/de som lyssnar, berättandet är 

personligt till sin karaktär, där berättaren ger något av sig själv till de som lyssnar och där syftet 

främst är underhållning eller avkoppling. Högläsning definierar Chambers (ibid.) som 

reflekterande och tänkande; högläsning bidrar till tankar och funderingar. Syftet med 

högläsningen är till skillnad från berättandet inte att underhålla, utan att identifiera och känna 

igen, vilket går att jämföra med Molloys (2008:287) begrepp ”identifikationsläsning”. Vid 

högläsningsmoment är det boken och författarens mening som står i fokus, och det är snarare så 

att lyssnare och läsare upplever någonting utanför dem själva, än vid berättandet där lyssnaren 

upplever läsarens inre (Chambers, 1995:73). Detta öppnar upp för vad Chambers (1995:72) kallar 

”kulturell utveckling”, till skillnad från berättandets ”kulturellt befästande”. Kopplat till Olin-

Scheller (2008:18f) menas kulturell utveckling som något som utmanar läsarens tidigare 

                                                 
5 Molloy definierar begreppet som att läsaren ser och associerar kring konkreta sammanhang (2008:106). 
6 Molloy definierar begreppet som att läsaren inte är beroende av helheten som föregående mening berättar, utan 
läsaren kan associera till andra, liknande sammanhang (2008:106). 
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föreställningar, eller kulturella erfarenheter, istället för att endast bekräfta det som på förhand 

redan är känt genom kulturellt befästande. 

Vad gäller andraspråksinlärning, där fokus ligger på läsning menar Pauline Gibbons 

(2009:132ff) att det inte räcker med att sitta ner och läsa för att tillägna sig ett språk; undervisning 

i hur man läser måste prioriteras och praktiseras. Hon skriver att ett framgångsrikt sätt att arbeta 

med läsning för andraspråkslever är att arbeta med olika typer av texter och där fokus i arbetet 

bör ligga på att hjälpa eleverna att förstå innehållet, samt att erhålla verktyg i form av lässtrategier 

som hjälper dem att läsa liknande texter själva. Högläsning, menar Gibbons (2002:128), hjälper 

elever att förstå texters underliggande meningar, och skriver att detta också gäller äldre elever. 

Hon poängterar vikten av att inte bara högläsa skönlitteratur, utan även faktatexter, så att 

eleverna vänjer sig vid olika språkbruk.  Vidare menar Gibbons (2009:141ff) att uppgifter som är 

menade att utveckla läsförståelse och lässtrategier bör innehålla tre typer av aktiviteter: för-, 

under- och efteraktivitet.  

Vid förarbetet måste elevernas förförståelse byggas upp, med fokus på språkliga- och kulturella 

begrepp. Här bör också elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter om ämnet lyftas fram. 

Under läsning av texter bör eleverna erhålla olika strategier för hur läsning på ett enkelt sätt går 

till, att de till exempel kan börja med att försöka bilda sig en helhetsuppfattning om texten, för att 

i nästa steg till exempel reflektera och kritiskt granska det lästa. Det kanske viktigaste ledet i 

språkutvecklande läsning är efterarbetet av en text. I efterarbetet kan uppmärksamhet riktas mot 

djupare plan i texten genom analyser. Eleverna kan också uppmanas att skriva egna texter med 

liknande språk (ibid.).  

Detta är något som Rigmor Lindö (2005:161, 207), som framförallt riktar sig mot yngre barn, 

poängterar också gäller för elever med svenska som förstaspråk, och är således inte förbehållet de 

med svenska som andraspråk, utan verkar effektivt vid språkutveckling för alla elever. Lindö 

(2005:50f) skriver att berättande och högläsning genom hela skoltiden är nödvändigt att ge plats 

åt och menar i enlighet med Gibbons (2009:141ff) att högläsning och berättande ska vara väl 

förberett och att en nödvändighet för fruktsamt lärande är att också tid till uppföljande samtal 

ges. 

4 Syfte och frågeställningar 

Nedan kommer det övergripande syftet och de mer specifika frågeställningarna att introduceras, 

som bakgrunden, den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna lett fram till. 
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4.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka på vilka sätt högläsning används 

som pedagogiskt verktyg i gymnasieskolan, baserat på gymnasielärares erfarenheter, tankar och 

reflektioner. Syftet har mynnat ut i följande tre frågeställningar: 

 

 Hur reflekterar lärarna kring högläsning? 

 Hur reflekterar lärarna kring högläsningsprocessen (före, under och efter högläsning)? 

 Hur tänker lärarna kring vilka texter som högläses och valet av dess? 

5 Metod och material  

Nedan kommer valet av metod samt mitt material att presenteras och diskuteras. Dispositionen 

kommer att se ut på följande sätt: metod för datainsamling, urval av informanter, material, 

genomförandet av intervjuerna, databearbetning och analysmetod samt de etiska aspekter jag tagit 

hänsyn till i min studie. Slutligen presenteras avslutande reflektioner över metoden.  

 

5.1 Metod för datainsamling 

Jag har valt använda mig av kvalitativa intervjuer, och därmed också valt att fokusera på mina 

informanters tankar och reflektioner kring högläsning i gymnasieskolan (Mats Alvesson & Kaj 

Sköldberg, 2009:17). En intervjuguide innehållande överteman och underteman med tillhörande 

stödfrågor har funnits som stöd vid intervjutillfällena (se Bilaga 2). Enligt Steinar Kvale & Svend 

Brinkman (2009:19) skulle intervjuerna betraktas som halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, en 

typ av forskningsintervju, eftersom målet är att samla in intervjupersonernas beskrivningar av sina 

upplevelser och sedan tolka innebörderna av det beskrivna. Syftet med forskningsintervjun är 

alltså att insamla lärares utsagor om högläsning och att tolka meningen med det som sägs genom 

hur det sägs, i det här fallet kring högläsning som en metod i gymnasieskolan. Vidare är syftet att 

lyfta nyanserade beskrivningar av varje informants upplevelse, inte att generalisera genom en 

kvantifiering av resultatet (Kvale & Brinkman, 2009:43ff). Detta berörs vidare i avsnittet 

”reflektioner över metoden”.  
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5.2 Urval 

Uppsatsens slutgiltiga urval av informanter tillämpades enligt Larsens (2007:77) självselektions- 

och snöbollsmetod. Självselektionsmetoden går ut på att blivande respondenter själva väljer om 

de vill medverka i studien eller inte. I det här fallet skickades mail ut som respondenterna sedan 

själva valde att svara eller att inte svara på. Som ett andra steg kontaktade jag lärare som jag kände 

och som i sin tur hänvisade mig vidare till andra lärare de trodde skulle kunna bidra i studien, 

vilken kallas snöbollsmetoden av Larsen (2007:78). Eftersom svenska är mitt huvudämne har jag i 

störst utsträckning tagit kontakt med utbildade gymnasielärare som har svenska som ett av sina 

ämnen, och därmed till viss del även tillämpat ett godtyckligt urval (Larsen, 2007:77). Även om 

lärare med andra ämnen än svenska kontaktades, blev det slutligen så att de lärare med svenska 

eller svenska som andraspråk som ett av sina ämnen kom att medverka.   

 

5.3 Material 

I följande avsnitt kommer studiens material att presenteras. Materialet består av intervjuer som 

gjorts med de åtta lärarna och nedan följer en kort presentation av de lärare som medverkade i 

studien.  

 

5.3.1 Presentation av informanterna 

De åtta lärare som slutligen kom att delta i studien är alla verksamma på gymnasiet. De har 

arbetat olika länge, men samtliga är behöriga i de ämnen de undervisar i och alla har svenska eller 

svenska som andraspråk som sitt ena ämne. De andra ämnen som lärarna undervisar i varierar. 

Skolorna som lärarna är verksamma vid varierar i storlek och erbjuder olika utbud av program 

och kurser, några är teoretiskt inriktade och några är praktiskt inriktade. 

Av etiska skäl kommer närmare presentationer av lärarna inte att göras för att informanterna 

inte ska gå att identifiera. Således kommer mina informanter att kallas: Lärare 1, Lärare 2, Lärare 

3, Lärare 4, Lärare 5, Lärare 6, Lärare 7 och Lärare 8. Lärarna är numrerade slumpvist. 

 

5.4 Genomförandet av intervjuerna 

Lärarna som medverkade i studien kontaktades, som nämnts ovan, per mail. Datum, tid och plats 

kom vi tillsammans överrens om antingen per mail eller per telefon. I samtliga fall genomfördes 

intervjun på lärarens arbetsplats, och då i ett enskilt rum där det var lugnt och tyst. Jag fick 
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godkännande av samtliga informanter att spela in samtalen. Varje intervju tog mellan 30-45 

minuter. 

Jag började med att fråga respondenterna rörande egna minnen av högläsning från 

barndomen, mest som uppvärmning och för att sätta igång tankar och reflektioner kring 

högläsning. Jag fortsatte med att följa min intervjuguide (se Bilaga 2). Eftersom intervjuguiden är 

halvstrukturerad, och frågorna till stor del går in i varandra, var det svårt att till fullo följa 

intervjuguiden. Jag valde att prioritera det flytande samtalet framför att följa guiden jag skrivit, för 

att vid transkription och analys av materialet plocka ut teman och identifiera generella 

uppfattningar och svar på frågor då, istället för att avbryta och stylta upp samtalen under 

intervjuerna. Detta fungerade bra, även om transkriberingarna gjorda på detta sätt blev än mer 

tidskrävande, eftersom nyanserade beskrivningar av olika fenomen dök upp lite var stans, och 

inte till följd av en specifik fråga. 

 

5.5 Databearbetning och analysmetod 

De intervjuer som genomförts har, som nämnt ovan, spelats in med hjälp av en mobiltelefon. 

Första steget i databearbetningen blev att transkribera det material som samlats in i form av 

inspelade intervjuerna. Intervjuerna har transkriberats i sin helhet i löpande text, och fått en 

formell skriftspråklig karaktär.  Kvale & Brinkman (2009:193ff) poängterar den kvalitativa 

utskriftens förvandling från muntligt till skriftligt språk, och menar att det vilar en fara i att det 

nedskrivna empiriska materialet kan bli statiskt. De argumenterar istället för att 

samhällsvetenskapliga studiers transkriptioner bygger på bedömningar och beslut i 

konstruktionen av utskriften. 

Den metod resultaten har analyserats utifrån diskursanalys. Mats Alvesson & Kaj Sköldberg 

(2008:460) framhåller svårigheten att använda sig av intervjuer som metod för att komma åt vad 

personer egentligen tycker och tänker om företeelser. De skriver att en diskurs är en social 

praktik som kopplar in tal och texter som delar av den och menar att diskursanalysen ämnar se 

förutsättningsfritt på människors utsagor (Alvesson & Sköldberg, 2008:464ff), där inkonsistens 

och variation då blir av minst lika stort intresse som konsistens och regelbundenheter.  En annan 

viktig princip är att det inte är mängden utsagor som är intressanta utan det närmare studiet av 

nyanser i olika redogörelser (Alvesson & Sköldberg, 2008:466).  

Göran Bergström & Kristina Boréus (2012:368) skriver att i diskursanalysen återges inte 

verkligheten genom språket, utan att det är språket som formar verkligheten (Bergström & 

Boréus, 2012:354). Diskursanalysen, fortsätter de, avvisar idéer vars innebörd är att språket 

representerar verkligheten och att en viss redogörelse är sannare än en annan, då, som Alvesson 



21 
 

& Sköldberg (2008:466) framhåller, utsagor som utåt sett uppfattas som pålitliga och ärliga kan 

inrymma inkonsistenta yttranden och därför måste ses utifrån kontexten där de yttras.  

I fallet med min studie är möjligheten att informanterna ändrat uppfattning under 

intervjuernas gång relativt stor, samt att de tenderat att säga vad de trodde att jag ville höra, vilket 

således är viktigt att ha i åtanke. Bergström & Boréus (2012:376) skriver vidare att 

diskursanalysen som verktyg ämnar kartlägga det som uttrycks explicit och implicit i en utsaga.  

 

5.6 Etiska aspekter 

Jag har i min undersökning tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra krav på forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2013). Respondenterna har givits tydlig information om att medverkan är 

frivillig och att de när som helst under studiens gång kan välja att avbryta sin medverkan, oavsett 

om en intervju är genomförd eller inte, samt att de kommer att vara helt anonyma i uppsatsen. 

De har också informerats om att det som sägs under intervjuerna endast kommer att behandlas 

inom ramen för den här uppsatsen samt att allt material som samlas in kommer att förvaras 

oåtkomligt för utomstående.  

Jag har valt att ta hänsyn till ovanstående krav eftersom frågan om etisk känslighet är högst 

individuell. Studien kan komma att te sig känslig för vissa, medan den för andra inte kommer att 

göra det.  

 

5.7 Reflektion över metoden 

Reliabilitets- och validitetsfrågan är en central aspekt att ta hänsyn till vid genomförandet av en 

kvalitativ studie, då kvantifierbara resultat inte finns att tillgå. Kvale & Brinkman (2009:263f) 

skriver att reliabilitet är aktuell i frågan om intervjustudien skulle kunna genomföras av någon 

annan, och om svaren då blivit desamma. Med tanke på min oerfarenhet av att intervjua, finns 

det en risk för att ledande följdfrågor påverkat mina informanters svar, men som Kvale & 

Brinkman (ibid.) skriver kan en för stark tonvikt på reliabilitetsfrågan hämma kreativitets- och 

variationsrikedomen vid en intervju. För att motverka låg reabilitet har intervjuguiden i så stor 

mån som möjligt följts under intervjuerna, och i fallen där följdfrågor krävts har dessa varit av 

sådan art om informanten kan ge fler exempel eller om informanten kan utveckla sitt svar 

ytterligare. Jag har vidare under intervjuerna försökt att i största möjliga mån inte nämna centrala 

begrepp som min teori eller tidigare forskning berör, utan överlåtit till informanterna att definiera 

eller förklara dessa. 
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I frågan om validitet är detta uppfyllt om studien undersöker det den menar att undersöka, 

samt om forskaren kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt förankrar sina resultat i kvalitetsmässig 

tidigare forskning (Kvale & Brinkman, 2008:266).  Jag har noga valt ut tidigare forskning, och sett 

till att alla studier som behandlats är vetenskapligt granskade, samt i största möjliga mån 

kontrollerat mina resultat, även om det bör kommas ihåg att de ändå tolkas genom mig.  

Vad gäller studiens generaliserbarhet skriver Kvale & Brinkman (2008:280) att en vanlig 

anmärkning på intervjustudier är att de oftast innehåller för få informanter för att de ska kunna 

generaliseras. De menar dock att en generalisering inte alltid behöver göras, då kunskap inte ser 

ut på samma sätt i olika tider och för olika människor, och argumenterar istället för att frågan om 

informationen som framkommit i studien kan förflyttas till andra relevanta situationer, istället för 

att generalisera i största allmänhet. Kvale & Brinkman (2008:281) presenterar tre typer av 

generalisering där den sista är den som jag beaktar i min studie. Den sista formen kallar de för 

analytisk generalisering och skriver att ”man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån 

resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation […] 

genom att specificera stödjande belägg och klarlägga argumenten kan forskaren göra det möjligt 

för läsaren att bedöma hållbarheten i generaliseringsanspråket” (Kvale & Brinkman, 2008:282). 

Även om resultaten som undersökningen visar allmänt inte kan generaliseras, kan min studie ge 

en fingervisning om och visa på exempel hur lärare i gymnasieskolan reflekterar kring högläsning. 
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6 Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer resultaten av mina intervjuer att presenteras. Analysen av materialet 

kommer att vävas samman med resultatet, vilket innebär att intervjuerna inte kommer att 

presenteras var för sig utan utifrån teman. Dispositionen kommer att följa mina frågeställningar: 

hur lärarna reflekterar kring högläsning, hur lärarna reflekterar kring högläsningsprocessen (före, 

under och efter högläsning) samt hur lärarna tänker kring vilka texter som högläses och valet av 

dessa. 

6.1 Lärarnas reflektioner kring högläsning 

Anledningarna till varför man väljer att använda högläsning som en metod i gymnasieskolan är 

flera. De motiv som är mest framträdande och som särskilt framhålls av lärarna när de reflekterar 

kring högläsning under intervjuerna är en förebild- och en gemenskapsaspekt, en intresse- och 

läslustaspekt samt betydelsen av att lära sig lyssna. Språkutveckling och fördjupat lärande tillhör 

också motiven, men kommer att beröras närmare längre fram. 

 Nedan presenteras de mest utmärkande dragen angående hur lärare reflekterar kring 

högläsning som en metod i gymnasieskolan, med fokus på läraren som förebild, gemenskapen 

som högläsning bidrar till, hur högläsning kan väcka intresse och läslust samt betydelsen av att 

elever lär sig att lyssna aktivt.  

 

6.1.1 Förebild- och gemenskapsaspekten 

De flesta av studiens informanter nämner hur man som lärare är en språklig förebild i 

klassrummet och att det är genom att härma andra som man lär sig att använda och 

vidareutveckla ett språk. En av lärarna säger: ”jag har sagt såhär till eleverna: härma mig! Ni vet ju 

hur jag brukar högläsa så tänk på det när ni har muntliga framställningar, tänk på pauser och att 

betona och på tempo” (Lärare 6). När läraren läser högt, menar flera av informanterna, smittar 

takt, tempo och inlevelse förhoppningsvis av sig på eleverna vilket mynnar ut i att eleverna tar 

efter sättet att läsa högt på, vilket de menar gäller både för elever med svenska som andraspråk 

och för elever med svenska som modersmål.  

 Det understryks av lärarna att det både är starka och svaga läsare som gynnas av högläsning. 

En lärare framhåller att starka läsare ofta har arbetat med en text så länge och så noggrant, att de 

blir statiska i högläsandet av sin text, då de inte känner att de vill ”ändra” något. Det är här, 

menar läraren, som det måste påpekas för eleverna att texter upplevs olika beroende av hur de 

läses upp ”du når ju inte fram om du bara läser upp den” (Lärare 6). Hör man en text läsas, 
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menar majoriteten av lärarna, så lär man sig hur en text ska läsas, och de anser även att 

läsförståelsen påverkas av detta.  

Det är tydligt hur samtliga lärare ser på högläsning som lugnande och som framförallt 

inkluderande. En lärare säger ”alla sitter som ljus vid högläsning, de höjer huvudet lite och undrar 

vad som händer där framme” (Lärare 4), och en annan menar att ”på något sätt tappar man 

ingen, de som har det svårt och de som har det lätt. De som inte hinner läsa, när de andra läst 

färdigt, är nu ikapp och alla har kommit lika långt” (Lärare 5), vilket samtliga lärare i studien 

framhåller vid intervjuerna. Vad som poängteras är inte bara att det ur en elevs perspektiv kan 

upplevas stressigt att vara en som läser långsamt, utan att det också kan bli en stressfylld situation 

för läraren som på något sätt måste sysselsätta de elever som läser klart snabbt, utan att störa 

eleverna som läser långsammare. Vidare poängteras vikten av att man som lärare vet att alla 

förmodligen tillgodogjort sig informationen, vare sig eleverna är starka eller svaga läsare, då det, 

som nämnts ovan, inte bara är de svaga läsarna som tappar läsförståelsen; de starka läsarna läser 

ofta för fort för att hinna tillgodogöra sig informationen, då de ser att läsa fort som något som är 

bra. Att högläsning är effektivt för elever som är lässvaga, även om metoden anses vara bra för 

alla elever, är dock en framträdande åsikt bland lärarna.  

Lärare 3 är en av två lärare som ser högläsning främst som en aktivitet eleverna utför. Vad 

som är intressant är att denna lärare vill ta, vad hen kallar ”ett steg längre”, i högläsningen och att 

det är därför hen anser att det är eleverna som bör stå för högläsandet. Som en kontrast till detta 

reflekterar en annan lärare kring att ”man vet ju själv att om man läser någonting så kan det vara 

svårt att gå in i texten själv och förstå den samtidigt som man koncentrerar sig på att läsa den, 

nästan ännu mer när man läser högt” (Lärare 4). En möjlig förklaring till varför Lärare 3 anser det 

skulle kunna vara för att hen ser på högläsningen mer som en övning i att tala, och i att läsa högt, 

medan Lärare 4 ser högläsningen som en väg in i textens innehåll, vilket bekräftas genom 

yttrandet: 

 

Jag tänker så att om nu läsförståelsen är så svag så måste man, så kan man hjälpas åt, dels genom att 

man hör någon annan läsa någonting, för det blir för vissa elever enklare att ta in innehållet […] jag 

tror att eleverna framförallt utvecklas om jag som lärare läser högt, så de slipper tänka på att inte göra 

bort sig (Lärare 4). 

 

Lärare 7, som också definierar högläsning som främst en uppgift för eleverna, och som 

undervisar både i svenska och svenska som andraspråk, trycker på detta främst vid tal om klassen 

med svenska som modersmål. Läraren menar att eleverna som hen undervisar är så framåt, men 

att alla inte är bra på att läsa högt och att ”stafettläsning” därför är bra för dem som inte tar för 
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sig av talutrymmet i klassen. När läraren talar om eleverna med svenska som andraspråk, uppger 

läraren att det är hen som läser högt för eleverna, och inte tvärt om; att det är eleverna som läser 

högt för varandra, som i fallen med svenska som modersmålseleverna, eftersom de inte är på 

samma nivå enligt läraren. 

Lärarens roll är ett återkommande tema i nästan alla de genomförda intervjuerna, och hör 

samman med förebildsaspekten. Lärarna framhåller vikten av sin plats i klassrummet, och menar 

att undervisningen måste varieras och att de inte bara kan ge elever texter och lämna dem 

ensamma därefter. En av lärarna säger:  

 

Men man måste ju variera, man kan inte bara slänga fram en text gång på gång och det kan jag 

ju också känna, vad är då meningen med att jag är där? Då skulle de ju lika gärna kunna få 

boken och sitta med den, jag menar, det är ju ingen idé. Jag är ju där för att jag kan föra med 

mig någonting, min röst kan betyda något (Lärare 6). 

 

Det som läraren säger återspeglas i de flesta av de genomförda intervjuerna. Syftet är att hjälpas 

åt, både lärare och elever men också elever emellan, för att hitta nya ingångar i texter, för att 

utvecklas, och lärarna menar att litteraturen som högläses ska utmana eleverna både språklig och 

innehållsmässigt. Lärare 5 fokuserar särskilt på att eleverna ska känna att de avslutat något, för att 

stärka deras självkänsla vad gäller läsning.  

Det är påtagligt att alla de intervjuade lärarna ser högläsning som något positivt och som något 

som inkluderar alla. Det finns vissa glidningar i hur högläsning definieras, och således även vad 

högläsning i det långa loppet är menat att utveckla. Vissa av lärarna är av uppfattningen att 

språkutvecklingen står i fokus, och andra att det är läslusten som i första hand ska prioriteras, 

men gemensamt för lärarna är att de ser det som sitt jobb att hjälpa eleverna att hitta verktyg för 

att de ska kunna fördjupa sitt lärande. En viktig aspekt av fördjupat lärande är elevers intresse av 

att lära sig, menar lärarna, som i sin tur i bästa fall leder till att läslust skapas.  

 

6.1.2 Högläsning - en väg till intresse, läslust och aktivt lyssnande 

Alla lärare som medverkade i studien menar att högläsning är en metod som kan väcka elevernas 

intresse och läslust. De menar att man med hjälp av rösten kan engagera och intressera, och att 

det därför är en tacksam metod att använda sig av för att introducera ett ämne eller ett 

temaarbete. En lärare säger att hen ofta använder högläsning när hen vill få eleverna att känna 

något, och en annan lärare säger att hen använder ”högläsning för att väcka något hos eleverna 

som man kan diskutera, det händer något, alla har ju hört samma sak på samma sätt, det är 
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dynamik i det, det är gemenskap” (Lärare 5). Majoriteten menar att det går att göra en text mer 

levande med högläsning; en lärare säger: ”någon annan levererar andra världar som man kan 

komma in i” (Lärare 8), och menar att högläsning är bra om man vill fånga elevernas 

uppmärksamhet.  

Lärare 4 talar om att hen försöker föra in litteraturen i den vanliga diskussionen som pågår i 

klassrummet, för att visa eleverna att läsning inte behöver vara jobbigt och tidskrävande, utan att 

läsning också kan vara lustfyllt. Läraren menar att hen gärna använder sig av högläsning som 

introduktion till ett undervisningsmoment med anledningen att visa eleverna att man kan läsa då 

och då, samt just för att väcka elevernas intresse. Lärare 3 poängterar att miljön och att klimatet 

måste vara tillåtande och öppet för att lustfyllt läsande ska kunna uppstå. Hen menar därför att 

hen gärna är den som börjar läsa, men att hen sedan lämnar över ”stafettpinnen” till eleverna. En 

av de andra lärarna menar att: ”jo, men det där med att de lyssnar på varandra och ökar sitt 

intresse genom högläsning… man kan ju hoppas att det smittar av sig på deras barn sen, att de 

minns att de har positiva upplevelser” (Lärare 2). Det understryks av lärarna att elever ska lära sig 

att läsa och tala, men att det är minst lika viktigt att de också lär sig att lyssna aktivt på varandra 

och på läraren.  

Lärare 8 säger vid intervjun att hen upplever att eleverna ganska ofta har svårt för att lyssna, 

att de lätt blir otåliga och pratiga, och menar att hen därför ofta tar till högläsningen för att 

eleverna då blir lugna och lyssnar på ett annat sätt. Lärare 4 hävdar att det inte spelar någon roll 

hur gamla eleverna är, vissa har stora problem med att lyssna respektfullt på läraren och på sina 

klasskamrater. Lärare 4 menar att man i skolan måste jobba mer aktivt med detta, att det behövs 

kvalitet i lyssnandet och att man tillsammans följer upp det som lästs, så att de förstår att det de 

nyss hörde inte slutar där, utan fortsätter.   

Lärarnas utsagor vittnar om att elevers intresse och läslust är viktiga faktorer att främja för att 

lärande ska kunna ske. De menar också att de upplever att många elever har svårt för att lyssna på 

varandra och på läraren. Lärarna menar dock att eleverna uppfattas bli mer intresserade och 

engagerade samt att de uppfattas lyssna mer aktivt vid högläsning, vare sig det är eleverna eller 

läraren som högläser. Lärarnas utsagor intygar vidare om högläsning som en process. Lärare 5 

menar att man med högläsning kan ”väcka något hos eleverna” som senare kan diskuteras och 

Lärare 4 uppger att hen gärna använder högläsning som introduktion till ett ämne eller ett 

temaarbete. Nedan följer ett avsnitt som behandlar just arbetet före, under och efter högläsning. 
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6.2 Tankarna kring processen (före, under och efter högläsning)? 

Genom många av informanternas utsagor går att urskilja att de inte använder högläsning som ett 

ändamål i sig, utan som ett medel. Lärarna poängterar dels vad man kan göra under tiden som 

man högläser, och nämner dels fördelaktiga sätt att arbeta på efter högläsningen. Det är endast ett 

par av lärarna som uppger att de förbereder sig och då i större eller mindre utsträckning. 

Lärarnas tankar och reflektioner kring högläsning har avhandlats ovan, där fokus har legat på 

en förebild- och gemenskapaspekt, intresse- och läslustaspekt samt betydelsen av att lära sig 

lyssna. Nedan presenteras ett avsnitt som behandlar hur lärarna arbetar före, under och efter 

högläsning, och dispositionen kommer att se ut på det sättet att arbetet under högläsning 

presenteras först, efterarbetet därefter och avslutningsvis förarbetet.  

Förarbetet presenteras sist i avsnittet då jag anser att de andra delarna, arbetet under och 

arbetet efter högläsning, är fördelaktiga att ha som grund för att förstå resonemanget kring 

lärarnas utsagor angående arbetet före högläsning. 

 

6.2.1 Ett sätt att lyfta frågor och funderingar under tiden 

Ett återkommande tema i många av intervjuerna är hur man under högläsning kan fånga upp 

saker på direkten, hur frågor och funderingar kan lyftas och hur analyser av texter kan ske när 

eleverna fortfarande vet vad det är som ska analyseras. Det är dock ett par av lärarna som hävdar 

att de inte brukar stanna upp när de läser, för att de inte vill att flytet ska förstöras. En av lärarna 

säger att ”oftast stannar jag inte upp i texten när jag läser högt, för det blir så upphackat” (Lärare 

5). Läraren anger att hen istället brukar markera i texten under tiden, samt att hen brukar be 

eleverna att anteckna ord och oklarheten, för att sedan lyfta detta efter högläsningen. En annan 

lärare som också uppger att hen inte brukar stanna upp mitt i, menar att detta främst beror på att 

hen inte vill förstöra flytet i skönlitterära texter men att läraren brukar stanna upp vid högläsning 

av instruktioner, för att förtydliga och öppna för frågor (Lärare 6).  

Att tolka av de flesta andra lärarna i undersökningen är det precis det som Lärare 5 och Lärare 

6 menar att de gör; lyfter frågor och oklarheter först efteråt, som de vill undvika. En av lärarna 

uppger att ”så kan jag stoppa mitt i och fråga ’den här meningen, vad tycker ni om den här?’” 

(Lärare 7). Att göra på det här sättet, menar en annan lärare, är effektivt då eleverna inte hunnit 

glömma bort vad texten handlar om samt att det inte går åt tid i efterhand till att leta upp stycket 

där till exempel frågor eller oklarheter uppstått. Reder man ut oklarheter på direkten blir det 

enklare att fortsättningsvis hänga med i texten, poängterar en lärare, medan en annan menar att 

just avbrott under tiden orsakar att man tappar bort sig. Lärare 1 framhåller vidare att det kan 
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vara bra att informera eleverna om att man inte alltid måste förstå allt i en text, att det går att 

bilda sig en uppfattning om en text även om man inte förstår vartenda ord, och menar då att 

detta främst är gynnsamt vid arbete med svenska som andraspråkselever. Samma lärare 

poängterar vidare att: 

 

Det går att reflektera över texter på ett annat sätt när man högläser, man kan stanna upp, man missar 

mycket om eleverna läser själva och bara ska svara på frågor i slutet av texten ger tillfälle till mer 

samtal, oavsett om det är läraren eller eleverna som högläser, ’hur tolkar du det här?’ och ’hur förstår 

du det här?’ (Lärare 1). 

 

Vissa av informanterna ser det faktum att man under tiden som man högläser kan stanna upp 

och lyfta frågor eller funderingar, som en fördel. Andra ser detta som något som ”hackar upp” 

högläsningen och menar att det förstör flytet. Dessa lärare föredrar därför att inte avbryta 

högläsningen, utan menar att de hellre lyfter frågor och undringar efter högläsningen.  

 För att lärande ska kunna ske, och för att språkutveckling ska komma till stånd menar de 

flesta av lärarna att det krävs efterföljande samtal kring texter som höglästs. De menar att 

högläsningen är ingången till att fler nyanser av en text upptäcks, där högläsningen blir ett sätt att 

ge eleverna helheten innan de ska fokusera på delarna i samtal, som kan vara ordförståelse och 

tolkning. I kommande avsnitt bearbetas lärarnas reflektioner kring hur högläsningsmoment 

efterarbetas, vilket har visat sig vara centralt för de flesta av de medverkande lärarna. 

  

6.2.2 Arbetet efter högläsning - ofta i form av gruppdiskussioner 

De flesta av informanterna nämner gruppdiskussioner/samtal som ett sätt att bearbeta det som 

läraren eller eleverna läst högt, och det som lärarna särskilt fokuserar på vad gäller just 

diskussioner/samtal som efterarbete av en text, är frågor eleverna ska behandla. Några exempel 

på frågor som de olika lärarna uppger att de använder är: ”hur kan man se att den är skriven den 

och den tiden?”, ”vad är det som gör texten levande?”, ”vad gör texten tilltalande idag?”(Lärare 

5), ”vilka är delarna här nu då? Inledningen, upptrappningen, klimax i novellen, 

budskapet”(Lärare 8), ”hur ser bildspråket ut?”(Lärare 6), ”finns det bifigurer som ändrar 

handlingen här?”, och ”vad hade hänt om…?”(Lärare 3). Lärare 4 menar att hen inte ställer 

frågor på texten, utan om texten, som inte har några direkta svar, och Lärare 2 menar att: ”ja och 

nej-frågor” är ganska dödfött, och anser att frågorna ska vara av mer redogörande karaktär. 

Ibland, menar dock Lärare 4, kan ”ja och nej-frågor” ställas, så att alla känner att de kan svara.  

Lärare 1 säger att hen arbetat mycket med elevernas förmåga att hitta stöd i texter för de 

tolkningar de gör, för att synliggöra för eleverna vad som är skillnaden i olika typer av svar. 
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Läraren menar att inte alla elever är medvetna om att detta är en konst de behärskar, och att hen 

därför vill synliggöra det. Läraren bedömer att man kommer åt dessa olika typer av svar genom 

att muntligt svara på dem, och att det är lättare att komma åt om en text först höglästs för 

eleverna. Läraren säger att hen som lärare kan betona det som man är ute efter, stanna upp och 

ställa frågor till texten som eleverna inte behöver besvara direkt, utan ”här var det något som 

hände, prata vidare om det i era grupper” (Lärare 1). Denna lärare menar också att elever kan 

hjälpa varandra genom att analysera texter i grupp. 

I och med högläsning, menar Lärare 3, kan hen direkt sätta igång elevernas diskussioner kring 

en text: 

 

Vi läste noveller högt för att då kan man direkt sätta igång diskussioner… det är liksom inte så att 

vissa har läst klart för en kvart sen och glömt och någon har inte hunnit färdigt. Då blir diskussionerna 

inte bra. En diskussion kring en novell blir mycket bättre om alla går i mål samtidigt (Lärare 3). 

 

Vad läraren uttrycker, är den dynamiska sidan av högläsningen som aktiverar alla samtidigt, där 

alla är med på samma grunder. Detta är, som nämnts ovan, ett vanligt förekommande argument 

för högläsning som framkommer under intervjuerna.  

Genom lärarnas uppgifter om vad för typ av efterarbete som följer på ett högläsningsmoment, 

går det att urskilja gruppdiskussionen som vanligt förekommande. Lärarna uppger att de 

använder sig av olika typer av frågor, både öppna, autentiska och slutna frågor7 och att döma av 

deras exempelfrågor, är det autentiska och öppna frågor som förekommer mest. Lärare 1 är den 

som framförallt poängterar att läraren genom att betona vissa saker kan ge elever en fingervisning 

om vad som är viktigt i en text, och Lärare 3 understryker framförallt dynamiken i att alla blir 

klara samtidigt och att diskussionerna efter högläsning därför blir mer givande.  

Ovan har lärarnas utsagor kring arbetet under och arbetet efter högläsning behandlats, och 

nedan kommer lärarnas reflektioner kring högläsning och förarbete att presenteras.  

 

6.2.3 Förarbete - snarare en definition på vad högläsningen är 

Majoriteten av lärarnas reflektioner kring högläsning går att urskilja på sättet de talar om metoden 

som ”inledning till teman”, eller som ”intresseväckande inför kommande uppgifter”. En lärare 

säger ”det var inte bara själva högläsningen, utan ett sätt att gå in på analysdelen” (Lärare 7). 

Dessa uttalanden tyder på att högläsningen ses som ett slags förarbete till det som eleverna 

fortsättningsvis ska arbeta med. Det några av de medverkande lärarna som uppger att de 

                                                 
7 Se definition av Dysthe i avsnitt 2.2. 
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förbereder sig själva och eleverna innan ett högläsningsmoment, men de flesta menar att detta 

bara händer ibland.  

En av lärarna som uppger att hen förbereder sig själv och eleverna innan ett högläsningspass 

är Lärare 8. Läraren berättar om ett novellprojekt som skulle inledas med att hen skulle läsa högt 

för eleverna. Läraren berättar att de tillsammans i klassen först gemensamt gick igenom hur en 

novells uppbyggnad ser ut och att detta sedan kopplades ihop med den aktuella novellen under 

högläsningen. Läraren uppger att högläsningstillfällena oftast blir rätt spontana, men att en snabb 

genomläsning är viktigt för att lokalisera svåra ord eller meningar.  

En annan lärare som uppger att hen ibland förbereder sig och eleverna är Lärare 6. Läraren 

menar att hen ibland kan be eleverna att leta efter stilfigurer, som till exempel bildspråk, 

metaforer et cetera, under tiden som hen läser. Läraren menar dock att hen inte ser något fel i att 

inte förbereda heller, då hen ibland vill röra upp något hos eleverna, eller chocka dem lite. Samma 

lärare reflekterar senare under intervjun kring elevers förförståelse. Läraren berättar om hur hen 

tillsammans med en klass skulle arbeta med temat ”barndom”, och hur hen startade en inledande 

diskussion kring temat för att sedan högläsa en text i ämnet som introduktion till temaarbetet.  

En lärare som i likhet med Lärare 8 också menar att högläsning ofta blir spontant säger att: 

 

Jag tror att man kan jobba mer aktivt med högläsning, det är genomtänkt när jag gör det, men sällan 

huvudpoängen med lektionen utan kanske en inledning eller avslutning eller något extra någon gång, 

att jag slänger in det (Lärare 4). 

 

Lärare 2 menar att hen läser igenom de texter som eleverna ska arbeta med tyst för sig själv först, 

för att markera frågor och sådant i kanten, och att hen ofta frågar eleverna innan ”vad kan vi nu 

om det här?” (Lärare 2). En annan lärare menar att hen använder sig av olika mycket 

förberedelser, att detta är något som inte alltid hinns med och då istället måste ”lappas på” i 

efterhand och menar att ”det är så verkligheten ser ut” (Lärare 1). Läraren, som arbetar med 

svenska som andraspråk, säger att när tiden finns så brukar hen låta eleverna fundera kring miljö, 

kring associationer till olika ting, till exempel ”har ni någon association till röda stugor med vita 

knutar?” (Lärare 1).  

Vad som dock är mer förekommande är yttranden som tyder på att högläsning är ett sätt att 

introducera ett arbetsområde eller ett temaarbete. 

Denna slutsats går att dra genom uttalanden som ”jo jag har använt mig av metoden, när jag 

skulle introducera ett bokläsningsmoment så började jag det med att läsa högt” (Lärare 8), 

”huvudsyftet med högläsning för mig är att de ska läsa själva sen, att de ska bli självgående” 
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(Lärare 5) och ”en grupp skulle jobba i bokcirklar, så då läste jag fyra böckers inledningar så att 

de skulle få en uppfattning om nivå på språk och innehåll” (Lärare 7 om andraspråkselever). 

Lärarnas utsagor vittnar alltså om ett sätt att se på högläsningen som ett förarbete till andra 

moment eller teman som ska behandlas och majoriteten av lärarna kommer någon gång under 

intervjun in på att det är tiden som står i vägen för ett gediget förarbete, och att det är tiden som 

hindrar lärarna från att använda högläsning i större utsträckning. Lärarna säger att ”man kan ju 

inte göra det hela tiden, man kan ju inte läsa en hel roman, det tar för mycket tid” (Lärare 6), och 

”om man ska läsa mycket högt så tar det så fruktansvärt lång tid att ta sig igenom, man kanske 

inte vill läsa varje lektion, det hade dragit ut väldigt mycket på tiden” (Lärare 8). I kontrast till 

detta menar en lärare att ”visst, det tar tid, men måste man skynda sig så mycket undrar jag?” 

(Lärare 3). 

Några av de medverkande lärarna uppger att de förbereder sig innan högläsning genom att 

läsa igenom texten som ska högläsas, inringa svåra ord eller meningar och att de ibland bygger på 

elevernas förförståelse innan momentet. Det är dock framträdande i lärarnas utsagor att det ofta 

är högläsningen som får agera förarbete och ser man tillbaka på utsagor som tagits upp tidigare i 

avsnittet går det att urskilja en obeslutsamhet kring högläsningsmetoden. Parallellt med att tiden 

uppges stå i vägen för högläsning pekar lärarnas utsagor på ett dilemma att hitta alternativa 

metoder för att alla ska inkluderas. Lärarna menar att gruppdiskussioner kring texter gynnas av att 

alla ”går i mål samtidigt”, vilket också kan verka för inkludering och gemenskap.  

Centralt för användandet av högläsning som metod i gymnasieskolan är de litteraturval lärarna 

gör. Vilka slags texter väljer lärarna till högläsning? Och hur väljs litteraturen ut? Nedan 

behandlas lärarnas val av litteratur att högläsa samt vad lärarna tar hänsyn till när de väljer 

litteratur.  

 

6.3 Vilka texter högläses och hur väljs de ut? 

Framträdande teman i intervjuerna är att texter som lärarna använder till högläsning ska väcka 

känslor, att de ska intressera eleverna, men också att texterna ska intressera läraren. Texter som 

högläses ska också utmana och vara språkutvecklande.  

Avsnittet kommer att behandla vilka slags texter lärare uppger att de väljer att högläsa samt 

vad lärarna menar att de tar hänsyn till vid val av litteratur att högläsa. 
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6.3.1 Texter som väcker känslor, intresserar och utmanar 

Det är framförallt två lärare som går att ställa mot varandra när det kommer till litteratur att 

högläsa och hur litteraturen väljs ut. Lärare 1 menar att det framförallt är hen som styr 

litteraturvalen då hen menar att eleverna ofta har svårt att lägga sig på en nivå som varken är för 

svår eller för enkel. Läraren menar att hen gärna vill ha koll på litteraturen som eleverna läser i 

skolan, för att diskussionerna efteråt ska bli så meningsfulla som möjligt. Läraren uppger att hen 

ännu inte funnit ett bra sätt att arbeta med ”fritt litteraturval” där eleverna får välja böcker och 

texter helt efter eget tycke. Lärare 1 resonerar på följande sätt: 

 

Man måste hålla en nivå på texterna och istället ge verktyg för att ”veckla ut dem”, då måste man 

arbeta tillsammans med texterna, går inte att släppa dem själva med det, utan då krävs högläsning och 

ett gemensamt arbete med texterna, tydliga exempel på vad som krävs också. Avvägning med 

litteratur, om man lägger sig på en för enkel nivå ger man sken av att det är vad som krävs (Lärare 1). 

 

I kontrast till Lärare 1 uppger Lärare 5 att eleverna ofta själva får välja böcker, och fokuserar på 

att eleverna ska slutföra uppgifter. Läraren säger att hen först brukar välja en text för att läsa 

högt, och efter det uppmana eleverna till att själva välja en bok de är intresserade av och fortsätta 

läsa själva. Läraren säger att: 

 

Huvudsyftet är faktiskt att de ska bli självständiga läsare sen så är det ju, det är faktiskt det som är det 

viktigaste, att de blir självgående i läsandet och att de själva kan tänka att ’den här texten klarar jag 

faktiskt av att läsa. Jag kan välja en text och så läser jag den’ (Lärare 5). 

 

Lärare 5 tar alltså i stor utsträckning hänsyn till elevernas preferenser, och inte så mycket sina 

egna. Vad som är intressant är att Lärare 1 också tar stor hänsyn till elevernas preferenser, men på 

ett annat vis, och poängterar att detta är för att garantera fruktbara diskussioner efter ett 

högläsningsmoment.  

Lärare 8 menar att hen väljer litteratur som utmanar eleverna kulturellt, och nämner ett 

novellprojekt där de arbetade med normkritiska texter. Läraren uppger att texterna måste tvinga 

eleverna till att tänka, ta ställning och ifrågasätta. Läraren är själv intresserad av normkritik, och 

menar att detta styrde valet, men att också elevernas intressen togs till vara på, då läraren också 

valde spännande noveller att högläsa. I enlighet med Lärare 8 och Lärare 1 menar också Lärare 4 

att det främst är de egna preferenserna som styr litteraturvalen. Läraren menar att det dels är för 

att hen då har koll på litteraturen, och dels för att hen vill att eleverna ska läsa litteratur som de 

kanske annars inte hade kommit i kontakt med. Läraren menar att det finns elever som läser 
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väldigt mycket, som också måste utmanas, och att de eleverna som läser mer sällan måste få 

känna att de kan ta sig igenom texter/böcker. Läraren menar att valet därför ofta faller på lite 

kortare texter som är relativt lättlästa men som har ett komplext innehåll.  

Lärare 6 tänker att hen gärna högläser litteratur som chockerar eller väcker tankar hos 

eleverna. Läraren menar att detta är ett effektivt sätt att sätta igång eleverna inför ett projekt eller 

temaarbete och att högläsning av sådana texter är att föredra, då texten går att göra mer levande 

genom högläsning. Att det genom högläsning går att göra texter mer levande, är något som de 

flesta av de medverkande lärarna nämner. Lärare 3 uppger att hen ofta högläser pjäser, till 

exempel Romeo och Julia av William Shakespeare, med sina elever, som de sedan får spela upp, och 

menar i enlighet med Lärare 6 att texterna blir levande på det sättet. Läraren uppger också att hen 

själv läser texter med komplext innehåll och språk högt för elever, så som till exempel lagtexter. 

Det är framförallt kortare texter som lärarna väljer att högläsa för sina elever, och då 

framförallt skönlitteratur, som till exempel noveller. Samtliga lärare uppger att de alltid högläser 

instruktioner, men högläsning av faktatexter är inte så förekommande att döma av lärarnas 

utsagor. Varför det är på detta viset är svårt att säga, men ger en fingervisning om att högläsning 

är effektivt om man vill att alla i klassrummet ska ta till sig ett innehåll.  

Det är främst lärarnas och elevernas preferenser som ligger till grund för de litteraturval som 

lärarna gör, även om samtliga lärare i förbifarten nämner kursplaner som styrande. De poängterar 

att kursplanerna inte anger exakt vilken litteratur som ska läsas, utan mer generellt vad för typ av 

litteratur som ska avhandlas, till exempel utländsk, europeisk, äldre litteratur etcetera. 

Framträdande i lärarnas utsagor är att de som ser på högläsning som en aktivitet framförallt 

läraren står för verkar ha funderat över metoden på ett mer språkutvecklande sätt, än vad de som 

ser högläsning som en aktivitet för främst eleverna har gjort, där främst läslusten och intresset 

fokuseras på. Vilka slags texter som lärarna väljer, och vilka preferenser dessa litteraturval grundar 

sig i, verkar därför i viss mån skilja sig åt beroende på hur lärarna definierar själva högläsningen 

samt i viss mån beroende av vad de vill uppnå med sin högläsning. 
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7 Diskussion  

Syftet med min studie har varit att undersöka på vilka sätt högläsning används som pedagogiskt 

verktyg i gymnasieskolan, baserat på gymnasielärares erfarenheter, tankar och reflektioner. I 

följande avsnitt kommer en diskussion kring studiens resultat att föras, med anknytning till de 

teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen. Dispositionen kommer att följa mina 

frågeställningar: hur reflekterar lärarna kring högläsning? hur reflekterar lärarna kring 

högläsningsprocessen (före, under och efter högläsning)? samt hur tänker lärarna kring vilka 

texter som högläses och valet av dessa? 

 

7.1 Lärarnas reflektioner kring högläsning  

Lärarna i studien har alla visat sig vara positivt inställda till högläsning. Majoriteten poängterar att 

läraren genom att högläsa kan agera förebild, att högläsning understödjer gemenskap, att elevers 

intresse och läslust främjas samt att det aktiva lyssnandet förbättras genom högläsning, vilket 

också understöds av tidigare studier (Goulden, 2002:74f; Pegg & Bartelheim, 2011:1ff). I lärarnas 

utsagor går också att finna åsikter som att högläsning är språkutvecklande och hjälper elever att 

reflektera och tänka djupare kring texters innehåll, men även att de med hjälp av högläsning kan 

en utveckla större vokabulär och en större förståelse för kulturella aspekter, vilket också Goulden 

(2002:75ff, 78 ff) och Partanen (2007:32f) menar. 

Vad som skiljer lärarna åt är deras syn på vem det är som ska högläsa. Majoriteten av lärarna 

menar att det är de själva i egenskap av lärare som läser, men några menar att det framförallt bör 

vara eleverna som läser högt. De sistnämnda lärarna menar att eleverna antingen är ”så framåt 

och på” (Lärare 7 om svenska som modersmålseleverna) att läraren anser att det är de som borde 

läsa, eller att läraren vill att de ska ”ta ett steg till” (Lärare 3), och därför läsa själva. Det går i dessa 

fall att urskilja att fokus då ligger på att lära sig att läsa högt, vilket Eriksson Barajas (2012:120ff) 

också menar är fördelaktigt, framförallt genom Lärare 3s reflektion kring att hen läser högt för 

eleverna endast om det är innehållet som står i fokus, och genom Lärare 7s tanke om att hen läser 

högt för eleverna med svenska som andraspråk, för att hjälpa dem välja bok som både passar 

dem språkligt och innehållsmässigt, vilket är en tanke som stöds av Gibbons (2002:128). Även 

om dessa lärare alltså uppger att de föredrar att eleverna läser högt, framkommer det under 

intervjuerna att det är de, i egenskap av lärare, som läser högt om innehållet är det viktiga.  

De andra lärarna, som definierar högläsning som att det främst är läraren som högläser, verkar 

fokusera främst på just den innehållsliga aspekten, men framhåller likväl att elever lär sig hur man 

läser genom att härma läraren: ”Jag har sagt såhär till eleverna: härma mig! Ni vet ju hur jag 
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brukar högläsa så tänk på det när ni har muntliga framställningar, tänk på pauser och att betona 

och på tempo” (Lärare 6). Lärarna som själva högläser poängterar också att texterna som 

högläses är menade att utmana eleverna, helst både språklig och innehållsmässigt, varför de själva 

väljer att högläsa. Lärarna menar att de inte vill lämna eleverna ensamma med svåra uppgifter, 

något som även Körling (2012:32ff, 36ff, 38) understryker. 

 

7.1.1 Högläsningens olika aspekter 

Majoriteten av lärarna betonar lärarens roll som förebild i klassrummet när det kommer till 

läsning. Genom att läsa högt anser informanterna att de föregår med gott exempel vad gäller flyt, 

rytm, uttal och betoning, vilket understöds av Albright & Ariails studie (2005:584ff), och visar 

således vägen mot aktiv läsning, vilket Goulden (2002:78ff) i sin studie framhåller som avgörande 

vid elevers läsutveckling. Detta gäller således både för elever med svenska som modersmål och 

för elever med svenska som andraspråk, då lärare som undervisar i båda respektive ämnen 

deltagit i studien.  

 Lärarna poängterar vid intervjuerna hur högläsning är en gemensam aktivitet där alla kan vara 

med, och flertalet av lärarna understryker därför att det både är svaga och starka läsare som 

gynnas. Lärarna framhåller att starka läsare kan vara ovilliga att ”ändra” sina väl inarbetade texter 

vid högläsning och att de därför tenderar att högläsa sin text rakt upp och ned. Lärare 6 

poängterar att: ”Du når ju inte fram om du bara läser upp den”, och betonar att lärarens uppgift 

blir att visa på hur texter kan uppfattas olika beroende på hur de läses upp. Det poängteras också 

av flera lärare att elever kan hjälpa varandra i lärandesituationer, vilket är en idé som stöds Molloy 

(2008:15ff) och Dysthe (1996:222ff), där de starka läsarna kan hjälpa de svagare vad gäller till 

exempel läsförståelse, och där läraren kan hjälpa de starka läsarna med samma sak. I enlighet med 

Dysthe (1996:222ff) understryker lärarna sin roll i klassrummet som viktig, där deras handledning 

är central, och där deras roll som handledare blir betydelsefull för elevers fördjupade lärande, 

vilket är något Säljö (2013:14f) anser vara avgörande för elevers kunskapsutveckling. Lärare 6 

säger vid intervjun:  

 

Men man måste ju variera, man kan inte bara slänga fram en text gång på gång och det kan jag ju 

också känna, vad är då meningen med att jag är där? Då skulle de ju lika gärna kunna få boken och 

sitta med den, jag menar, det är ju ingen idé. Jag är ju där för att jag kan föra med mig någonting, min 

röst kan betyda något (Lärare 6). 
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Lärarna i studien är överens om att högläsning kan väcka elevers intresse och bidra positivt till 

deras läslust, vilket tidigare studier också visar på (Körling, 2012:18ff, 35; Goulden, 2002:74f; 

Kramer, Mccabe & Sinatra, 2012:167ff). Informanterna menar att man med hjälp av högläsning 

kan väcka känslor, och genom att själva vara engagerade i det som högläses också engagera 

eleverna, vilket vidare är något som Dysthe (1996:238ff)och Körling (2012:19, 35) framhåller . 

Några lärare i studien poängterar just intresset och lästlusten som det viktigaste att ta hänsyn 

till vid arbete med texter i skolan och vidare understryker lärarna att elevernas aktiva lyssnande är 

viktigt att främja, och att högläsning kan bidra till detta. Att det aktiva lyssnandet går att främja 

genom högläsning är något som också Worthy et al. (2012:311ff) kunnat visa på i sin studie.  

 

7.2 Lärarnas reflektioner kring högläsningsprocessen 

Lärarnas utsagor vittnar om högläsning som en process. Högläsning syftar till att få elever att 

tänka och reflektera över det läraren med hjälp av högläsning leder dem in på, genom att läraren 

betonar utvalda företeelser i texter et cetera. Majoriteten av lärarna menar att en fördel med 

högläsning är att man under tiden kan stanna upp och göra eleverna uppmärksamma på ord och 

meningar samt ställa frågor kring innehållet. Genom att sedan gruppvis låta eleverna reflektera 

och analysera utvalda fenomen i texter menar lärarna att eleverna förbättrar sin läsförståelse och 

fördjupar sitt lärande ytterligare.  

Det är flera studier (Albright, 2002:420ff; Worthy et al., 2012:311ff) som påvisat att lärare i 

stor utsträckning använder sig av diskussioner i samband med eller efter högläsning, vilket av 

Partanen (2007:47, 56f) ses som fördelaktigt eftersom han menar att elevers gemensamma 

utforskande av frågor och dilemman utvecklar deras tänkande i stor utsträckning.  

 

7.2.1 Att lyfta frågor och funderingar under högläsning 

De flesta av lärarna i studien uppger att de under högläsning brukar stanna upp för att förtydliga, 

lyfta frågor och analysera stycken på direkten, eftersom alla är, vad Eriksson Barajas (2012:120ff) 

menar är fördelaktigt, ”i fas” i läsandet, eller som i min studie ”i fas” i lyssnandet. Lärarna menar 

att det är effektivt då eleverna inte hunnit glömma bort vad som lästs, vilket de menar ofta är 

fallet vid egenläsning. Det poängteras att det är enklare att hänga med om oklarheter reds ut på 

direkten medan andra lärare menar att de inte vill förstöra flytet i högläsningen genom att stanna 

upp, utan föredrar att lyfta frågor och oklarheter i efterhand.  

Partanen (2007:14) menar att vilka frågor som ställs, när de ställs och hur de ställs är 

avgörande för om elever utvecklar sitt lärande. Om man kopplar detta till min studie ter det sig 
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fördelaktigt för lärarna att ställa frågor till eleverna under tiden som lärarna högläser, så att de inte 

tappar någon som kanske inte hunnit läsa klart, eller någon som läst alldeles för fort och således 

glömt att koncentrera sig på innehållet, vilket även lärarna i Tengbergs studie (2011:52f) framhöll 

som en anledning till varför de valde att introducera de utvalda novellerna genom högläsning. 

Lärare 1 i min studie poängterar: 

 

Det går att reflektera över texter på ett annat sätt när man högläser; man kan stanna upp, man missar 

mycket om eleverna läser själva och bara ska svara på frågor i slutet av texten ger tillfälle till mer 

samtal, oavsett om det är läraren eller eleverna som högläser, ’hur tolkar du det här?’ och ’hur förstår 

du det här?’ (Lärare 1). 

 

Genom att aktivera eleverna under högläsning blir också klassrummet dialogiskt där alla får 

komma till tals och lära av varandra, vilket framhålls som fördelaktigt i flera tidigare studier 

(Dysthe 1996:222ff; Goulden, 2002:75ff; Molloy, 2008:15ff). 

Lärarna redogör vidare för att det mest förekommande arbetet efter högläsning är i form av 

gruppdiskussioner, där frågor har visat sig vara det främsta verktyget för att få elever att fördjupa 

sitt lärande, vilket särskilt Partanen (2007:14) och Dysthe (1996:51, 232) förespråkar. 

 

7.2.2 Frågor i fokus vid gruppsamtal som efterarbete 

De exempel på frågor som lärarna uppger att de ger elever går att omvandla till begreppen öppna, 

autentiska och slutna frågor, så som Dysthe (1996:222ff) definierar dem. Lärare 2 menar att ”ja 

och nej-frågor” är ganska dödfött, men lärare 4 framhåller vikten av att också ställa slutna frågor 

så att alla känner att de kan och vågar svara, vilket tyder på att läraren verkar för en inkluderande 

undervisning där alla känner att de kan delta. 

Albright (2002:420ff) använde i sin studie kring högläsning för tonåringar, en, vad hon kallar, 

trestegsmetod. Hon menar att det första steget i en högläsningsprocess bör vara att bland annat 

förbereda frågor som eleverna gemensamt ska diskutera efter högläsning, och hon menar att 

dessa frågor bör variera från att röra explicit uttryckta fenomen till att röra implicit uttryckta 

fenomen i texter. Appliceras Dysthes (1996:222ff) definitioner på Albrights (2002:420ff) olika 

frågor att ställa i undervisningssammanhang är det autentiska och öppna frågor, i likhet med de 

implicit uttryckta, som ställer höga mentala krav på elever. De är, som Partanen (2007:32f) 

framhåller, inte medfödda som de mer basala mentala funktionerna är och de måste således 

tränas upp. Det är de inre verktygen, förmågor som att till exempel analysera och tänka, som 

utvecklas när elever lär sig saker i skolan, vilket ställer höga krav på läraren att utforma uppgifter 

som utvecklar elevers kognitiva tänkande, eftersom, som Säljö (2013:14f) betonar, undervisning 
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per se inte mynnar ut lärande. Dock menar Partanen (2007: 47, 56f), att ett medierat lärande, i 

motsats till ett direkt, främjar elevers inre verktyg, där metoden högläsning med varierande typer 

av frågor kan fungerar som en form av medierat lärande. 

I enlighet med flera av de tidigare studierna (Chambers, 1995:72;Eriksson Barajas, 2012:118ff; 

Worthy et al., 2012:311ff) menar lärarna i min studie vidare att ”[…] en diskussion kring en 

novell blir mycket bättre om alla går i mål samtidigt” (Lärare 3), och att de efterföljande samtalen 

är avgörande för om eleverna gör nya upptäckter och utvecklas i sitt lärande. 

 

7.2.3 Högläsning som introduktion till teman  

Några av lärarna uppger att de förbereder sig själva och sina elever innan ett högläsningsmoment, 

förutsatt att tiden räcker till. Lärarna som menar att de ibland förbereder sig uppger att en sådan 

förberedelse går ut på att läsa igenom texterna tyst för sig själva, eller på att ge eleverna 

förförståelse/förkunskaper innan texter högläses, vilket Gibbons (2009:141ff) framhåller som 

centralt. De flesta menar dock att högläsning brukar bli ett spontant inlägg, och att metoden ofta 

får fungera som inledning till arbetsområden eller teman; att högläsning får fungera som ett sätt 

att ge eleverna förförståelse och som ett sätt att göra dem intresserade för det som komma skall. 

Om man bara ser till metoden högläsning, skulle Gibbons (2009:141ff) tre typer av aktiviteter 

(för-, under- och efterarbete) som hon menar att språkutvecklande arbetssätt bör innehålla, ställa 

högre krav på lärare att förbereda sina högläsningsmoment, för att eleverna skulle få ut så mycket 

som möjligt av dem. Ser man dock till de informanter som deltagit i min studie, blir det tydligt att 

de arbetar språkutvecklande, men där högläsning får fungera som förberedande arbete, där 

analysering av meningar och lyftande av frågor under tiden som högläsning pågår får fungera som 

arbete under, och där gruppdiskussioner med autentiska, öppna och slutna frågor får fungera som 

efterarbete. Tillsammans bildar detta arbetssätt tre led, där högläsningen finns som grund och 

fungerar som förarbete, för att alla ska uppfatta innehållet och kunna delta på lika villkor, men 

där frågor och djupgående diskussioner är avgörande för att ett fördjupat lärande ska komma till 

stånd, vilket är något som Lindö (2005:50f) också framhåller. 

 

7.3 Litteratur att högläsa och valet av dessa 

Gemensamt för lärarna i min studie är att de vid val av texter att högläsa både tar hänsyn till sig 

själva och till eleverna. Utmärkande är dock att några av informanterna främst ser på högläsning 

som en metod som verkar för språkutveckling hos eleverna. De talar om litteratur som utmanar 
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elever språkligt och innehållsmässigt, medan andra informanter framförallt ser till att elevernas 

intresse och läslust måste främjas.  

 

7.3.1 Läslusten och utmaningen 

Det är kortare texter som de flesta av lärarna uppger att de högläser och mest förekommande är 

skönlitterära texter, ofta noveller, eller instruktioner. Vad som inte kommer fram under 

intervjuerna är högläsande av faktatexter.  

Kraemer, Mccabe & Sinatra (2012:167ff) anser att lärare i större utsträckning också bör läsa 

faktatexter för elever. De menar att elever måste få chans att öva sig på den typen av texter, då de 

längre fram i sin utbildning kommer att komma i kontakt med sådana. Vidare poängterar även 

Gibbons (2002:128) betydelsen av att högläsa olika typer av texter vid andraspråksinlärning, så att 

elever under sin språkutveckling kommer i kontakt med olika typer av texter. Detta är alltså inte 

något som någon av mina informanter nämner som förekommande i sin undervisning vilket 

skulle kunna bero på tidsaspekten flera av lärarna uppger ofta hindrar dem när det kommer till 

högläsning. Tidsaspekten är något Partanen (2007:31) också reflekterar över kan vara fallet i 

många skolor idag; att tiden, som det yttre verktyg det är, blir ändamålet istället för 

medlet/verktyget: ”[…] när lärandet blir strukturerat utifrån tiden som främsta målsättning” 

(20017:31). Det går att skymta en frustration hos lärarna när de talar om allt som ska hinnas med. 

Något som Kraemer, Mccabe & Sinatra (2012:167ff), tillsammans med Eriksson Barajas 

(2012:120ff) vidare framhåller är betydelsen av att välja texter som intresserar eleverna för att öka 

deras motivation till att lära, vilket är något alla mina informanter understryker. De flesta av 

lärarna poängterar också att den litteratur de väljer att högläsa för sina elever ska utmana, väcka 

känslor och engagera, och de flesta menar att högläsning på gymnasiet inte bör implementeras 

endast i underhållande syfte. Chambers (1995:72, 73) gör en uppdelning mellan berättande och 

högläsning, där berättande endast sker i avkopplande/underhållande syfte, men där 

högläsningens främsta syfte är att identifiera och känna igen, samt att utmana elevernas kulturella 

föreställningar. Detta är alltså något som de medverkande lärarna i min studie reflekterar kring.  

Några av min studies informanter väljer litteratur att högläsa främst baserat på elevernas 

intressen, medan andra väljer litteratur främst baserat på sina egna intressen, eller på vad de tror 

att eleverna inte kommer i kontakt med vanligtvis, och menar således att den litteratur som 

högläses ska utmana eleverna. Mycket vittnar dock om att det är en svår balansgång när det 

kommer till val av litteratur, något som Olin-Scheller (2008:18f) samt Tengberg (2011:92ff) 

menar, då avståndet mellan läsare och text med tanke på textens och läsarens olika repertoarer, 
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varken får bli för långt eller för kort då läsarens tidigare föreställningar bör utmanas om lärande 

står i fokus.  

Avslutningsvis får en av lärarna i studien återigen komma till tals. Citatet uttrycker en av 

högläsningens kärna; lärarens och gemenskapens betydelse i en elevcentrerad och dialogisk 

undervisning: 

 

Jag tänker så att om nu läsförståelsen är så svag så måste man, så kan man hjälpas åt, dels genom att 

man hör någon annan läsa någonting, för det blir för vissa elever enklare att ta in innehållet […] tror 

att eleverna framförallt utvecklas om jag som lärare läser högt, så de slipper tänka på att inte göra bort 

sig (Lärare 4). 
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8 Konklusion 

Det har visat sig att högläsning som ett pedagogiskt verktyg används i relativt stor utsträckning av 

gymnasielärarna. Informanterna är eniga om att högläsning kan främja läslust, intresse och 

engagemang samt att högläsning kan vara språkutvecklande. De är också samstämmiga i att 

läraren genom högläsning fungerar som en språklig förebild.  

Några av lärarna menar att de, i och med elevernas ålder, vill gå steget längre och istället för att 

själva högläsa låta eleverna göra det. Andra lärare menar att de kan gå steget längre enbart genom 

att själva högläsa texter som eleverna ännu inte riktigt klarar på egen hand. Det har visat sig 

tydligt att utmaningen ligger i att välja passande litteratur snarare än att välja bort högläsningen 

som metod bara för att eleverna blir äldre. Det är vidare framträdande att det lärarna jobbar för 

är att eleverna så småningom ska bli självständiga, reflekterande och analytiska läsare. 

Det har bekräftats att högläsning inte är en metod bara för yngre barn, utan också för unga 

och unga vuxna, kanske även vuxna, både genom min studie, men också genom andras. En 

förekommande fundering bland lärarna i min studie är tidsaspekten; att högläsning tar för mycket 

tid. Samtidigt poängterar många av lärarna att det är fördelaktigt om ”alla går i mål samtidigt”, då 

efterföljande diskussioner tenderar att bli bättre då. Lärarna menar också att de genom högläsning 

slipper bekymra sig om vad de elever som läser snabbt ska sysselsättas med under tiden som 

resten läser klart, eller om de snabba läsarna verkligen tagit till sig innehållet.  

Att genom högläsning kunna lyfta ord och meningar, kunna analysera fenomen och öppna för 

frågor på direkten menar många av mina informanter verkar positivt på elevers läsförståelse. Att 

gemensamt utforska frågor och dilemman menar de också är fördelaktigt, eftersom man då kan 

hjälpas åt. Eftersom alla kan vara med skulle detta i förlängningen kunna bidra till skolans 

måluppfyllelse. Det är angeläget att alla elever i skolan får chans att utveckla sitt språk och sitt 

tänkande och att de får göra detta i ett inkluderande sammanhang, med stöd av varandra och 

lärare, för att på bästa sätt kunna delta i vårt demokratiska samhälle.  

Det hade varit intressant att i större utsträckning, och i ett större perspektiv, ta reda på vilka 

sätt lärare använder högläsning som ett pedagogiskt verktyg i gymnasieskolan. Eftersom metoden 

är menad att stötta och höja elever, hade det också varit intressant att veta hur gymnasieelever 

upplever högläsning i undervisningssammanhang.  

Förhoppningsvis kan vidare forskning legitimera för lärare som undervisar äldre elever att i 

större utsträckning använda högläsning som ett pedagogiskt verktyg i skolan, samt visa på att 

metoden inte är förbehållet yngre elever, utan att fördelarna med högläsning är oberoende ålder, 

kön och bakgrund, och således fungerar inkluderande. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Mail till lärarna  

 

Hej, 
 
Mitt namn är Emeli Lande, och jag läser just nu min sista termin på lärarprogrammet vid Uppsala 
Universitet. Jag är inriktad mot senare delen av grundskolan och gymnasiet i Svenska- och 
religionskunskap. Utöver kurserna i svenska- och religionskunskap har jag läst 30 hp 
specialpedagogik. 
 
Under de närmaste månaderna kommer jag att skriva mitt examensarbete, som kommer att 
handla om i vilken utsträckning lärare i gymnasiet använder sig av högläsning som en metod i 
klassrummet. Rubriken lyder just nu: ” Didaktiska aspekter på högläsning i gymnasieskolan - en 
kvalitativ undersökning av några lärares tankar om högläsning som en metod i gymnasieskolan”. 
Frågor som kommer att behandlas är till exempel vad för texter lärare högläser; skönlitteratur? 
facklitteratur? Instruktioner? Etc.  
 
Min fråga till dig är om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju, angående 
ovanstående ämne? Intervjun beräknar jag kommer att ta ca 1 timme, och du kommer såklart att 
vara helt anonym i uppsatsen. Du kanske använder dig av högläsning just nu? eller funderar på att 
göra det? I vilket fall är jag intresserad av att höra vad just DU har att säga om högläsning som 
metod i gymnasieskolan med gymnasieelever.  
 
Jag hoppas att du bestämmer dig för att ställa upp, då jag hoppas och tror att uppsatsen kommer 
att bidra med något viktigt i forskningsväg. Högläsning för ungdomar/unga vuxna är fortfarande 
inte vidare forskat på, vilket jag hoppas kunna ändra på, med hjälp av dina erfarenheter och 
tankar! 
 
Maila eller ring mig för att boka tid och plats för intervjun, eller om du har frågor. Du får gärna 
direkt ge förslag på dagar och tider du kan ses! 
 
Jag ser fram emot att höra av dig, och att träffa dig för att lyssna på dina erfarenheter och tankar! 
 
Vänliga hälsningar, 
Emeli Lande 
Väktargatan 12 E,  
754 22 UPPSALA 
Tel: 0733994222 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Har du egna erfarenheter av högläsning från när du var yngre? 

Från skolan/hemma? 

 

Vad anser du om högläsning generellt?  

Hur skulle du definiera begreppet ”högläsning”?  

 

Brukar du använda dig av högläsning? 

Hur tänker du kring arbetet före? Vad är viktigt att tänka på enligt dig? 

Hur tänker du kring arbetet under? Vad är viktigt att tänka på enligt dig? 

Berätta gärna genom ett exempel! 

Brukar eleverna också läsa högt? 

 

Vilka arbetssätt använder du dig av för att bearbeta en högläst text med eleverna? 

Hur tänker du kring arbetet efter? Vad är viktigt att tänka på enligt dig? 

 

Varför använder du dig av högläsning? 

Vad är det du vill uppnå?  

Vad/vem gynnas av högläsning? 

För- och nackdelar med högläsning? 

 

Vilka effekter tror du att högläsningen har på elevernas språkutveckling? 

Har du själv sett positiva effekter hos dina elever? 

 

Hur väljer du din litteratur och vad utgår du ifrån när du väljer den?  

Vad tar du hänsyn till?  

Vilka faktorer påverkar? 

Hur mycket spelar läroplan och kursplaner in i ditt litteraturval? 

Hur mycket spelar dina preferenser in i ditt litteraturval?  

Hur mycket spelar elevernas preferenser in i ditt litteraturval?  

Vad vill du att texten ska väcka hos eleverna?  

 

Ytterligare exempel? 

 


