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Sammanfattning$
Högläsning finns inte nämnd i kursplanen för svenska i Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011), men utgör en betydelsefull del i 
lärarstudenters utbildning. Syftet är att undersöka förekomsten av högläsning i svenskämnet 
i årskurs 7-9 och motiven för denna förekomst. De tre frågeställningar som vi ämnar 
besvara är: 1) Hur ofta sker högläsning i svenskämnet i årskurs 7-9? 2) Arbetar lärare med 
högläsning i den utsträckning de önskar? 3) Vad möjliggör respektive hindrar mängden 
högläsning? 
 
Studien har sin grund i sex semistrukturerade intervjuer med lärare från tre olika skolor i 
samma län. Eftersom vi har använt oss av praktikarkitektur-teorin till denna studie så är det 
skolorna i länet som betraktas som praktiken. Alla lärare som vi har intervjuat är 
verksamma och utbildade lärare. Materialet analyseras med hjälp av teorin om 
praktikarkitekturer där företeelserna ”möjliggörande” och ”hindrande” är betydelsefulla. 
Till hjälp använder vi oss av en tabell som analysverktyg där de centrala begreppen i teorin 
finns representerade. Med stöd i teorin analyserar vi insamlat material utifrån både de 
arrangemang som antingen hindrar eller möjliggör i undervisningspraktiken men också de 
tre dimensioner som hör ihop med och uttrycks i arrangemangen som benämns som sayings, 
doings och relatings. 
 
När resultatet analyseras framgår det att merparten av lärarna i studien vill läsa mer men de 
hindrande arrangemang i praktiken som påverkar förekomsten visar sig vara kollegors åsikter 
och tidsbrist medan möjliggörande arrangemang bland annat är lärarnas intresse för läsning av 
skönlitteratur. Det visar sig att läroplanen har stort inflytande över lärarnas planering men 
också är sammankopplad med lärarnas tidspress. Eftersom högläsning inte finns med i 
läroplanen så bortprioriteras den ofta till förmån för sådant som finns i kunskapskraven och 
det centrala innehållet.  
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Inledning(
Många är de som påtalar hur viktigt det är med högläsning och genom hela vår utbildning 
har vi fått lära oss just det. Idag vet vi hur viktigt det är med läsning för språkutvecklingen, 
vi vet också att högläsning är ett utmärkt sätt att ta sig an en skönlitterär bok på, dels för att 
man som lärare vet att alla elever är på samma ställe i boken och dels för att lärare kan se 
till att alla elever hänger med i vad som händer i texten. Högläsning kanske förknippas med 
förskolan och med den tiden i livet när barn är mitt uppe i sin läsinlärningsperiod men 
faktum är att det är viktigt att fortsätta läsa högt för sina elever även i de högre åldrarna. Det 
har gjorts många studier som uppmärksammar och synliggör effekten av högläsning hos 
eleverna. Bland annat har Hurst och Griffity (2015) men även Silverman, Crandell och 
Carlis (2013) studerat och undersökt högläsningens påverkan hos elever där det i båda 
studierna framkommer att högläsning för elever i de högre årskurserna har flera positiva 
aspekter. 
 
“Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter 
för olika syften” (lgr 11, s. 247). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (2011) står det även att “Undervisningen ska stimulera elevernas intresse 
för att läsa och skriva.” (s. 247) vilket flera studier har visat att högläsningen har en positiv 
effekt på. I kursplanen för svenskämnet är det stort fokus på att eleverna ska få möjlighet att 
ta sig an olika sorters texter med hjälp av lässtrategier och dessutom läsa skönlitteratur i 
olika former. Vad som däremot inte står är hur det ska gå till. Begreppet högläsning nämns 
inte alls i varken det centrala innehållet eller i kunskapskraven i svenskämnets kursplan. 
Detta betyder att det är upp till varje enskild svensklärare att välja hur lässituationerna ska se 
ut. 
 
När vi varit ute på VFU har vi lagt märke till att högläsning inte sker i den utsträckning man 
skulle kunna förvänta sig ute i skolorna. De utbildade lärare som är verksamma i skolorna är 
alla troligen uppdaterade kring språkutveckling och är säkert införstådda med högläsningens 
viktiga delar, men hur resonerar lärarna själva kring detta? Det är detta som ligger till grund 
för vårt intresse kring begreppet högläsning. 
 
Syfte!
Syftet är att undersöka hur lärare resonerar kring förekomsten av högläsning i 
svenskämnet i årskurs 7-9 och motiven för denna förekomst. Frågeställningarna är: 
 

•! Hur ofta sker högläsning i svenskämnet i årskurs 7-9, enligt lärarna?  
•! Arbetar lärarna med högläsning i den utsträckning de önskar? 
•! Vad anser lärarna möjliggör respektive hindrar mängden högläsning?  
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Tidigare$ forskning!
I följande avsnitt presenteras studier som alla riktat in sig på högläsning i skolan. Precis som 
Warner et al. (2015) belyser i sin studie är högläsning bland de högre åldrarna ett område 
som inte har undersökts mycket. Forskning om högläsning är främst inriktad mot 
högläsningens effektivitet eller inriktad på de lägre åldrarna. Av den anledningen 
förekommer i detta avsnitt också resultat från forskning som är inriktad mot de lägre åldrarna 
men som vi har bedömt som relevanta även för vår studie. 
 
Jacobs, Morrison och Swinyards (2010) studie utfördes bland låg- och mellanstadielärare 
upp till årskurs 6. Där såg de en stor skillnad mellan hur ofta lärarna i årskurs 6 läste högt 
för sina elever och hur ofta lärarna för förskoleklass läste för sina elever. Lärarna i årskurs 6 
läste betydligt mindre än vad lärarna för de yngre åldrarna gjorde. 
 
Clark och Andreasen (2014) undersökte elevers attityder gentemot högläsning i årskurs 6 
och där framkom det att alla medverkande elever fann nöje och uppskattade högläsning, men 
av olika anledningar. För de svagare eleverna var högläsning lika med avkoppling och av de 
allra starkaste eleverna sågs högläsning som ett tillfälle att bland annat leva sig in i en ny 
värld men också att få arbeta med texten och diskutera innehållet. I sin observationsstudie, 
vars syfte var att se hur ofta lärarna väljer att läsa högt för sina elever, fann Jacobs, Morrison 
och Swinyard (2010) att ju äldre eleverna är desto mer sällan läser lärarna högt för sina 
elever. De såg även en tydlig koppling mellan lärarnas ålder och hur ofta de läste för sina 
elever. De äldre lärarna läste mer sällan än vad de yngre lärarna gjorde. Dock så kunde 
forskarna inte konstatera vad detta berodde på då lärare med längre erfarenheter ibland var 
yngre än de lärare med mindre erfarenhet. 
 
Damber (2015) såg i sin studie som riktar sig mot de yngre åldrarna i en svensk verksamhet 
att genomsnittslängden för högläsningsstunderna varar mellan fem till tio minuter, något 
som i studien anses som lite. Anledningen till att pedagoger läser lite är enligt studien flera. 
Damber fann till exempel att det var lärarnas brist på intresse för högläsning som styrde att 
det inte blev av i så hög utsträckning. Vid större händelser såsom planering och 
förberedelser inför högtider valdes högläsningen ofta bort till skillnad från andra delar av 
undervisningen som lärarna sällan valde bort. Damber drog utifrån sitt resultat slutsatsen att 
lärarnas brist på intresse för högläsning gjorde att högläsning sällan tog form i klassrummet. 
Det framkom även att vissa pedagoger egentligen ville läsa oftare än vad de gjorde men att 
de sällan hade den tiden på grund av brist på personal vilket ledde till att de lärare som 
fanns i verksamheten var tvungna att bortprioritera läsningen för barnen eftersom andra 
aktiviteter krävde lärarens uppmärksamhet. Till skillnad från Dambers studie där fem till tio 
minuters högläsning anses vara lite kommer Braun fram till att fem till tio minuter är 
tillräckligt lång tid att läsa (Braun 2010). 
 
Warner et al. (2015) såg i sin kvantitativa studie att gymnasielärare oftare bad sina elever 
läsa högt för resten av klassen snarare än att de själva läste högt för eleverna. När lärarna 
själva läste för sina elever kunde detta bero på lite olika faktorer. Författarna delade upp 
dessa i fyra olika kategorier vilka är: 1) för elevernas nöje, 2) för att tysta ner eleverna, 3) 
för att förstärka instruktioner och 4) för att stödja elevernas läsförståelse. I språkämnet 
engelska såg de att lärare främst läser för att förstärka instruktioner, stödja elevernas 
läsförståelse och för elevernas nöje (s. 229). Det framkommer i studien att trots att 
högläsning är en väldigt liten del av den engelska lärarutbildningen känner sig lärarna 
bekväma och självsäkra när det kommer till att läsa högt för sina elever (s. 237). Dambers 
studie (2015) visade att lärare väldigt ofta använder högläsning som en vilostundsrutin bland 
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de yngre eleverna (s. 270). 
 
Till skillnad från vad tidigare nämnda forskare konstaterat när de funnit att högläsning inte 
förekommer tillräckligt mycket framkom det i en undersökning utförd av Albright och 
Ariail (2005) att en stor andel lärare verksamma i årskurs 6-8 faktiskt läser högt för sina 
elever, de flesta minst en gång om dagen eller tre till fyra gånger i veckan. Anledningen till 
att lärarna här tog sig tid att läsa högt relaterar till Warner et al.:s (2015) tidigare nämnda 
kategorier, bland annat att man ville stötta elevernas språkutveckling främst språkets 
ljudegenskaper såsom uttal, intonation och rytm men även för läsförståelsens skull och för 
att göra en text mer lättillgänglig och säkerställa att alla elever tagit del av texten (s. 584). 
 
Det råder slutligen oenighet bland forskare om hur mycket högläsning som är tillräckligt eller 
inte. De flesta forskare är eniga om att det läses högt för lite i skolor och att detta faktum har 
olika orsaker, så som tidsbrist eller ointresse från lärarnas sida. Vad de flesta forskare har 
funnit i sina studier är att de lärare som läser högt främst gör det för att stötta elevernas 
språkutveckling och för elevernas nöje. Eftersom forskning om just förekomsten av 
högläsning är begränsad menar vi att vår studie kring förekomsten av högläsning och vad som 
möjliggör och/eller hindrar denna förekomst är högst motiverad. 
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Teoretisk$ ram!
Tidigare forskning visar alltså att det är flera aspekter såsom tidsbrist, intresse och ålder på 
elever som påverkar förekomsten av högläsning i skolan. Vi har därför sökt oss till en teori 
som kan bidra till att fånga just flera aspekter, men också en teori som hjälper oss att 
identifiera såväl möjligheter som hinder som påverkar förekomsten av högläsning. Valet har 
fallit på teorin om praktikarkitekturer. 
 
Teorin är förhållandevis ny och grundades 2008 av Stephen Kemmis och Peter Grootenboer 
(Mahon, Fransisco & Kemmis 2017). Enligt Mahon, Fransisco och Kemmis kan en praktik, 
i detta fall skolan, både inneha positiva och negativa aspekter. Kemmis poängterar att 
undervisningen är till för att utbilda eleverna och hjälpa dem till ett bättre liv i samhället. 
Därför är det viktigt att med en kritisk syn både synliggöra det positiva och än viktigare det 
negativa för att veta vad och hur man i praktiken kan arbeta för en bättre undervisning. I 
teorin om praktikarkitekturer beskrivs en praktik som en socialt etablerad mänsklig aktivitet 
där tre dimensionerna som kallas sayings, doings och relatings är sammansvetsade i 
specifika projekt, i vårt fall rör projektet högläsning. 
 
I teorin betonas vad som möjliggör och vad som hindrar olika aktiviteter i verksamheten. 
Sayings beskrivs som antaganden, det som sägs i en praktik men begreppet innefattar även 
tankar. Doings är de handlingar som utförs och relatings är hur människor relaterar till 
varandra och världen. Det är sayings, doings och relatings som uttrycks i arrangemangen 
och tillsammans formar en praktik. De tre arrangemangen utgör tillsammans 
praktikarkitekturernas grundstenar: 
 

•! Kulturella-diskursiva arrangemang som möjliggör eller hindrar vad som sägs eller 
får sägas i en praktik, som påverkar sayings. 

 
•! Materiella-ekonomiska arrangemang, som påverkar doings, där den fysiska miljön 

spelar in såsom resurser på skolan, scheman, personal, tillgång till läromedel och 
så vidare. Det är det som påverkar hur, när och om någonting kan utföras i en 
praktik. 

 
•! Sociala-politiska arrangemang, som påverkar relatings, innefattar de hierarkiska 

rollfördelningar på skolan, relationer i arbetslag, relationer mellan pedagoger och 
elever men även relationer till läroplanen (Mahon, Fransisco & Kemmis 2017, ss. 
2- 11). 

 
Via en så kallad inzoomning tas en närmare titt på de tre dimensionerna sayings, doings och 
relatings i detalj genom att till exempel observera i ett klassrum. Vid en utzoomning betraktas 
istället de tre arrangemangen och hur de påverkar varandra och vad som möjliggör och 
hindrar specifika praktiker (se figur 1). I praktikarkitektur-teorin är det stort fokus på just vad 
som möjliggör och vad som hindrar förekomsten av olika aktiviteter i en praktik (Mahon, 
Fransisco & Kemmis 2017, ss. 10-11, 45-46), vilket alltså också är utgångspunkten i vår 
studie då syftet är att undersöka vad som hindrar och möjliggör förekomsten av högläsning i 
praktiken. 
!
!
!
!
!
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!
!

!
Figur 1. Mahon, Fransisco & Kemmis (2017, s. 11) modell över sayings, doings och relatings och hur dessa ingår i de 
tre arrangemang som tillsammans verkar och bildar en praktik, inklusive pilen i figuren som i sin tur visar det som 
beskrives som projektet. 
!
! !
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Metod$
Valet av metod gjordes för att det var svårt att planera in när de olika lärarna hade läsning 
och då specifikt högläsning i sin planering. Sex verksamma och utbildade svensklärare på 
tre olika skolor har intervjuats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju är enligt Dalen (2008) en intervju där det finns en utarbetad 
intervjuplan där intervjun inleds med frågor i utkanten av undersökningsområdet och där 
intervjuvarna sedan arbetar sig mot de mer centrala delarna. Tanken med semistrukturerade 
intervjuer är att det finns områden som ska belysas i intervjun men att respondenten också 
ska få tillfälle att prata fritt kring ämnet (ss. 30-31). Innan intervjuerna ägde rum skapades 
en intervjuguide (se bilaga 1) med fyra frågor som gav respondenterna möjlighet att tala 
fritt. Detta beskriver Holme och Solvang (1997) som grundläggande för att undvika en 
alltför styrd intervju, och för att respondenterna i så stor utsträckning som möjligt ska få tala 
fritt, samtidigt som en intervjuguide hjälper intervjuaren att få med de viktigaste delarna för 
att besvara studiens syfte (ss. 100-101). När intervjuerna genomfördes så ställde vi vid 
passande tillfällen även följdfrågor. 
 
I denna studie har semistrukturerade intervjuer valts på grund av att det bland annat är 
lärarnas uppfattning och syn på högläsning (sayings) som ska undersökas och när det är 
uppfattningar, resonemang, reflektioner över ett fenomen så passar intervjun bra 
(Dahmström 2011, s.428; Widerberg 2002, s. 66). Valet av intervju är gjort trots att Mahon, 
Fransisco och Kemmis (Mahon, Fransisco & Kemmis 2017) påpekar att observationer 
lämpar sig bra för studier inom ramen för praktikarkitekturteorin, då det går att observera 
och synliggöra det som görs och sägs i praktiken. Genom våra frågeställningar och 
intervjufrågor så undersöker vi även vad respondenterna uppger att de gör i praktiken 
(doings) och relationer mellan såväl lärare och elever men också artefakter och 
styrdokument (relatings). 
 
Urval$
Urvalsgruppen till intervjuerna är verksamma svensklärare i år 7-9 i Västra Götalands län. 
Vi ser detta som en praktik, en typ av länsbunden undervisningspraktik. Vi valde sex lärare 
dels på grund av att vi hade kort tid på oss att hitta och intervjua varje lärare men också för 
att det kändes som ett rimligt antal då det tar tid att analysera den insamlade datan. Dalen 
(2008) belyser hur det är av stor vikt att inte antalet respondenter är för stort då det tar tid 
både att genomföra och att bearbeta det material som har samlats in. Dessutom är det av stor 
vikt att deltagarna är rätt personer till det syfte som förväntas uppnås (Holme & Solvang 
1997, s. 101). 
 
Validitet$och$reliabilitet$
Syftet med studie är att undersöka hur lärare resonerar kring förekomsten av högläsning i 
svenskämnet i årskurs 7-9 och motiven för denna förekomst. För att stärka studiens validitet 
har frågorna som ställts till respondenterna utformats så att syftet och frågeställningar på 
bästa sätt skulle besvaras. Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2014) viktigt i en kvalitativ 
studie då validiteten bland annat hänger ihop med hur väl frågorna är formulerade efter 
syftet (ss. 300-302) När vi gick ut för att utföra intervjuerna försökte vi vara medvetna om 
våra förutfattade meningar och att se förbi dem, detta minskar risken att respondentens svar 
inte hörs eller feltolkas (Kihlström 2007, s. 49). Detta skulle till exempel kunna vara att 
genomföra intervjuerna med föreställningen om att lärare inte läser högt för att de inte är 
medvetna om hur viktigt det är. Vi försökte inta en så objektiv roll som möjligt, detta är en 
del i att stärka studiens reliabilitet enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 301-302). 
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Under våra intervjuer så har både för- och efterarbete dokumenterats. Även intervjuerna är 
inspelade för att styrka reliabiliteten. Frågorna är formulerade så att de inte är ledande och 
påverkar respondentens svar och genom att ha intervjufrågorna som en guide istället för att 
strikt följa intervjuschemat så undviks det att samtalet styrs för mycket av de som intervjuar 
(Kihlström 2007, s. 48-49). Vi ville att respondenterna skulle svara så ärligt som möjligt 
utan att våra frågor ledde dem i någon riktning. 
 
Genomförande$
När vi utformat våra intervjufrågor gjorde vi en så kallad pilotstudie eller en provintervju 
som Dalen (2008, s.36) kallar det. Detta gjorde vi dels för att testa vår egen förmåga när vi 
intervjuar, och dels för att få möjlighet att testa våra intervjufrågor, ifall de skulle behöva 
justeras innan studiens faktiska intervjuer ägde rum. Vi började med att ta kontakt med de 
sex lärarna från urvalsgruppen via mail (se bilaga 2), där vi presenterade vårt syfte och skrev 
en förfrågan gällande deras medverkan i studien och varför just de valts ut. Vi var noga med 
att understryka att deltagandet var helt frivilligt och att deras identiteter kommer att förbli 
anonyma. Vi bestämde sedan när och var vi skulle ses. Samtliga deltagare önskade och 
välkomnade oss till sin arbetsplats, främst för att det var enklast för dem. Att utföra 
intervjuer på respondenternas arbetsplats kan dock upplevas som stressande och störande för 
respondenterna av olika anledningar bland annat på grund av kollegorna som kan se, höra 
och bli nyfikna på vad som försigår (Widerberg 2002, s. 93). Detta var inget som vi 
upplevde då vi satt i grupprum vid samtliga intervjuer. Vi var båda två delaktiga under alla 
sex intervjuer och vi inledde varje intervju med att informera de deltagande om de fyra 
etiska principerna och påpekade återigen att deltagande var frivilligt. Vid tiden för varje 
intervju frågade vi varje deltagare om det gick bra om vi spelade in intervjun för att 
underlätta arbetet under intervjun och efterarbetet för oss. Vi frågade också om det fanns 
något rum där vi kunde tala enskilt utan att bli störda, dels för att inte störa i inspelningen 
men dels också för att respondenterna skulle kunna känna sig avslappnade och prata fritt. Vi 
hade med oss vår intervjuguide och hade den som stöd men ibland ställde vi följdfrågor när 
vi tyckte att det behövdes mer utvecklande svar eller om något var oklart och behövdes 
förtydligas. 
 
Etiska$ställningstaganden$
I studien har vi arbetat utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer. Det är fyra väl 
utarbetade principer som alla som utför studier bör förhålla sig till: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har vi tagit 
hänsyn till genom att berätta för alla respondenter om syftet med studien. Samtyckeskravet 
innefattar att de som medverkar i studien ska bli informerade om att de när som helst kan 
avbryta och ångra sin medverkan. Det var något som vi informerade om redan innan vi 
utförde intervjuerna. Det ska framgå tydligt att medverkan är helt frivillig och att det är upp 
till deltagarna själva att avgöra om de vill delta i eller avbryta intervjuerna. Vi poängterade 
även poängterat att om de känner sig obekväma eller illa till mods så kan de när som helst 
ångra sin medverkan. I den tredje principen, konfidentialitetskravet, betonas det hur viktigt 
det är att hålla alla uppgifter om de medverkande konfidentiella. I studien används inga 
riktiga namn på vare sig lärare eller skolor då vi har utelämnat det helt, detta har även de 
medverkande blivit informerade om. Det ska inte heller vara möjligt att ta reda på vilka 
personerna i studien är eller var skolorna ligger. När det gäller nyttjandekravet så kommer 
datan som samlats in endast användas till denna studie och inte till något annat syfte. 
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Analys/bearbetning$
Som nämnts tidigare har praktikarkitektur-teorin använts i denna studie och till hjälp har vi i 
analysdelen använt oss av tabeller som har inspirerats av Norlund och Persson (2017) där vi 
genom bland annat de tre dimensionerna sayings, doings och relatings på ett överskådligt 
sätt har kunnat presentera den insamlade datan. I schemat finns en del av teorins centrala 
begrepp med och däribland de arrangemang som enligt teorin varje praktik påverkas och är 
uppbyggt av. När vi placerade in de relevanta resonemangen från transkriberingarna i 
tabellerna tydliggjordes praktikens eventuella hinder och möjligheterna till högläsning i 
klassrummen. När vi analyserade den insamlade datan från intervjuerna gjorde vi det med 
hjälp av inzoomning där begreppen sayings, doings och relatings synliggörs, när vi skulle 
skulle titta närmare på de arrangemang som hindrar eller möjliggör utfördes en så kallad 
utzoomning.  
!  
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Resultat!
Under den här rubriken presenteras våra analyser av empirin, uppdelat utifrån 
praktikarkitektur-teorins tre arrangemang. Med hjälp av inzoomning så tittar vi närmare på 
de tre dimensionerna sayings, doings och relatings och genom utzooming så ser vi vad som 
möjliggör och hindrar i praktiken genom att granska arrangemangen där de tre 
dimensionerna uttrycks. När vi bearbetade empirin upptäckte vi vissa återkommande 
mönster i lärarnas svar och av dessa har vi skapat underrubriker där de diskuteras 
ytterligare. I slutet av varje avsnitt har vi listat de arrangemang som verkar möjliggörande 
eller hindrande i den aktuella praktiken. 
 
KulturellaKdiskursiva$arrangemang$
Det kulturella-diskursiva arrangemangen är det som möjliggör och hindrar vad som sägs 
eller får sägas i en praktik. Till exempel kan det vara språkliga normer eller regler som 
möjliggör eller hindrar vad som får sägas. 
!
Intresse!för!litteratur!krävs!av!elever!och!lärare!
Det framkom i intervjuerna att många av lärarna anser att för att få någon kontinuitet på 
högläsningen så krävs det ett intresse framförallt hos läraren, ett intresse både för litteratur 
och för att läsa högt. Detta kan både vara ett hindrande eller ett möjliggörande arrangemang 
beroende på om läraren har ett intresse för litteratur och för att läsa högt. Ett ointresse för 
dessa, förklarar respondenterna, hindrar läraren från att läsa högt för sina elever. En av 
respondenterna poängterar att en del lärare kanske inte är bekväma med att läsa högt och att 
detta då kan påverka förekomsten av läsning. Om läraren däremot har ett intresse för läsning 
och känner att det kan väcka elevernas intresse för vidare läsning kan detta ses som 
möjliggörande. Under intervjuerna framkom det att lärarna hade en idé (sayings) om att 
förekomsten av högläsning kan väcka ett intresse för läsning även hos eleverna. 
Förekomsten av högläsning påverkas dock inte bara lärarens intresse för litteratur och 
högläsning utan påverkas även av elevernas intresse, uttryckte en av respondenterna: 
 

Hm, ja, jag tror att det beror på bristande intresse många gånger, både att kanske inte 
läraren tycker om att läsa både högt men också allmänt, sen kan det vara så att eleverna 
inte gillar det och att det därför väljs bort. 

 
Citatet ovan ger förslag på varför högläsning inte förekommer i så stor utsträckning dels på 
grund av ett ointresse hos lärarna och dels på grund av att eleverna inte tycker om det. En av 
respondenterna hade en föreställning (sayings) kring hur högläsning kan ses som barnsligt 
av eleverna och att de därför inte uppskattar när läraren läser högt för dem. Vid en 
inzoomning syns alltså en idé bland vissa lärare som påstår att högläsning upplevs som 
tråkigt bland eleverna och därför implementeras inte denna aktivitet i praktiken. Detta 
ointresse från både lärarens och elevens sida hindrar förekomsten av högläsning. Att elever 
inte uppskattar högläsning är något som Clark och Andreasen (2014) däremot inte skulle ha 
hållit med om eftersom de i sin studie synliggjorde att alla medverkande elever faktiskt 
uppskattar högläsning då alla elever på något sätt kan vara delaktiga i lyssnandet. Detta kan 
tyda på att det är en individuell idé (sayings) hos just den respondenten som uttryckte att det 
finns ett ointresse bland eleverna. Ett möjliggörande uttryck (sayings) är när lärarna 
förmedlar sitt intresse för skönlitteratur och läsning och öppnar en värld för eleverna genom 
att läsa högt och att inte låta de elever som eventuellt uttrycker att läsning är tråkigt styra 
om de ska läsa högt eller inte under lektionstid, med en tanke om att det i längden gynnar 
alla elever. 
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En av respondenterna uttryckte att en del lärare kanske inte är bekväma med att läsa högt 
och att detta då kan påverka förekomsten av läsning ute i skolorna. Warner et al. (2015) 
fann i sin studie att lärare, trots att högläsning inte är någonting som vanligtvis lärs ut på 
lärarprogrammen i England, besatt en självsäkerhet när det kom till att läsa högt för sina 
elever. Detta resultat går i samma linje med det som respondenterna i vår studie förmedlade; 
en idé (sayings) att det krävs att man gillar och har ett intresse för högläsning för att göra 
det. 
 
En av respondenterna berättade att hen genom att läsa högt med inlevelse hade en 
föreställning (sayngs) om att eleverna skulle få möjlighet att leva sig in i berättelsen, känna 
inlevelse och att detta skulle engagera eleverna. Detta uttryck verkar möjliggörande för 
högläsningens förekomst eftersom detta motiverar läraren att läsa högt oftare. Denna idé om 
att eleverna lever sig in i berättelsen verkar finnas bland fler lärare än denna eftersom även 
Clark och Andreasen (2014) bekräftar i sin studie att elever fann nöje i att få höra på när 
någon läste högt bland annat på grund av att eleverna fick leva sig in i en ny värld. 
!
Högskolan!och!universitet!som!kunskapsförmedlare!kring!högläsning!
Det framkom att förekomsten av högläsning påverkas av ideér som respondenter har med sig 
från sina respektive lärarutbildningar. En av respondenterna beskrev hur hen hade med sig 
en idé från högskolan om att det var nyttigt att läsa högt för eleverna och därför ville göra 
det när hen började arbeta som lärare. Högskolan och universitetet kan då ses som en del i 
det kulturella-diskursiva arrangemanget och då som ett möjliggörande arrangemang 
eftersom det bidrar till förekomsten av högläsning i praktiken. När då i vissa fall läsning 
faller bort så känner de lärarna att det är en förlust på grund av att de har en idé (sayings) om 
att högläsning är bra och viktigt. Flera av respondenterna uttryckte att de under sin 
lärarutbildning fått höra om högläsningens positiva aspekter och att detta är något som 
påverkat dem att vilja läsa högt mer: 
 

Jag har ju inte hunnit jobba så många år, och ambitionen när man började 
jobba var ju att man ville läsa högt ofta eftersom vi pratade mycket om det 
på högskolan men tyvärr så blev det inte så. 

 
Warner et al. (2015) nämner i sin studie att högläsning utgör en liten del i lärarutbildningen 
och påstår därmed att lärare inte är så insatta i ämnet men att de trots detta är självsäkra när 
det kommer till att läsa högt för sina elever. Däremot framkommer det i vår studie att många 
av lärarna har med sig en idé (sayings) från lärarutbildningen att högläsning är viktigt och att 
de vill läsa mer på grund av detta. Damber (2015) framhäver däremot att lärare inte sällan 
väljer bort högläsning eftersom det inte anses vara lika viktigt som de andra momenten inom 
ämnet. Forskning är motstridig i ämnet men vårt resultat visar att det finns en idé bland 
lärarna om att högläsning enligt utbildningen är en central del i svenskämnet. 
 
Läsning!är!för!de!yngre!åldrarna!
Flera av respondenterna nämnde att det finns en föreställning om att man inte behöver 
läsa lika mycket för de äldre eleverna som för de yngre, att det finns en idé (sayings) om 
att de äldre eleverna klarar, eller bör klara av, att läsa tyst och enskilt och att det kan vara 
därför som en del lärare inte läser högt i så stor utsträckning. En av respondenterna 
uttryckte att högläsning kan ses som barnsligt för de äldre eleverna och en annan 
respondent menade att det kan finnas en idé bland lärare om att högläsning hör hemma 
bland de yngre eleverna. Traditionen i praktiken som förmedlar att läsning är för de yngre 
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åldrarna faller inom det kulturella-diskursiva arrangemanget och är hindrande då idén om 
att högläsning hör hemma i de lägre åldrarna hämmar förekomsten av högläsning i 
praktiken. 
 

...man brukar föreställa sig att högläsning är för yngre barn för då är den 
språkliga utvecklingen mer i uttal och prosodi. Bland högstadieelever ligger 
fokuset mer på läsning, tyst läsning. 

 
Ovanstående citat pekar alltså på en idé (sayings) om att högläsning för äldre elever inte är 
lika aktuellt då fokuset hos dessa elever inte ligger i att utveckla uttal och prosodi längre. 
Just denna idé om att högläsning endast används i detta syfte hindrar att högläsning 
förekommer i praktiken. Om vi jämför ovanstående citat med det som Jacobs, Morrison, och 
Swinyards (2010) belyser i sin studie, vilket är att ju äldre eleverna är desto mindre läser 
lärarna högt för sina elever, så verkar detta vara en vanligt förekommande idé att högläsning 
är mer för yngre barn än för äldre. Både i Jacobs, Morrison och Swinyards (2010) och i vår 
studie synliggörs det hur det finns en tanke om att de äldre eleverna ska klara sig på egen 
hand med sin läsning vilket, som tidigare nämnts, är ett hindrande arrangemang. 
 
Läsning!som!avslappning!och!avkoppling!
Det som blev synligt när empirin analyserades var att många av lärarna ansåg att högläsning 
för äldre elever kan användas som ett sätt för att få eleverna att slappna av och som ett 
verktyg för att lugna ner klasser. En av respondenterna uttryckte att hen oftast använder 
högläsning just för att lugna ner eleverna då hen själv tycker att det är avslappnande att 
lyssna på när någon annan läser. En annan respondent menade att eleverna behöver denna 
typ av avkoppling och använder detta som motiv för att läsa högt. Denna föreställning kan 
både verka möjliggörande och hindrande för högläsningen. En återkommande idé (sayings) 
som respondenterna uttryckte om högläsning är att det av vissa elever kan anses som tråkigt 
men att det för de flesta elever är ett moment som uppskattas då det kan vara skönt att få 
lyssna på när någon annan läser högt: 
 

Det är ju också väldigt avslappnande för eleverna när man läser högt, det vet man ju 
själv när man lyssnat på ljudbok hemma, det är ju oerhört skönt att lyssna på när 
någon läser och jag tror att de flesta elever uppskattar det. 

 
Denna idé bidrar till att högläsning förekommer vid behov, vilket är möjliggörande, men 
inte mer än så och kan därför också verka hindrande. Traditionen i praktiken att högläsning 
sker för avkopplings skull hamnar under kulturella-diskursiva arrangemang och kan således 
betraktas som något som både hindrar och möjliggör förekomsten av högläsning. 
Både Albright och Ariails (2005) och Warner et al.:s (2015) studier visar att de vanligaste 
orsakerna till att lärare väljer att läsa högt för sina elever bland annat är för elevernas nöje 
och för att tysta ner eleverna vilket även framkom i våra intervjuer. Denna idé möjliggör 
och motiverar lärarna i praktiken att läsa högt för sina elever, men kan också verka 
hindrande eftersom lärarna endast läser högt vid de tillfällen som det behövs för att lugna 
ner eleverna, vilket i vissa fall behövs ofta men vid vissa fall kanske inte alls behövs. 
 
Tabell 1: En översikt av de kulturell-diskursiva arrangemangen och dess uttryck. 
 

Möjliggörande 
arrangemang 

Hindrande 
arrangemang 

Möjliggörande uttryck Hindrande uttryck 
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Traditionen i praktiken som 
förmedlar intresse som 

! Lärarnas idé om att deras 
eget intresse för 
skönlitteratur påverkar 

!

 

krav för högläsningens 
existens 

! frekvensen av högläsning 
på ett positivt sätt 

!

! ! När läraren förmedlar sitt 
intresse för högläsning, 
genom att använda t.ex 
kroppsspråk med idén om 
att eleverna blir engagerade 

!

! Traditionen i praktiken 
som förmedlar intresse 
som krav för 
högläsningens existens 

! Lärare som väljer att 
inte läsa på grund av 
bristande intresse 

Lärarutbildningarnas 
förmedling av att 
högläsning gynnar elever 

! Idén om att högläsning 
gynnar alla elever 

!

Traditionen i praktiken som 
förmedlar att högläsning är 
för de yngre åldrarna 

! ! Lärarnas föreställning 
kring att 
högstadieelever tycker 
högläsning är barnsligt 

Traditionen inom praktiken 
att använda högläsning som 
avslappning och för att 
lugna elever 

! När läsningen blir av på 
grund av idén att klassen 
behöver lugnas 

!

! Traditionen inom 
praktiken att använda 
högläsning som 
avslappning och för att 
lugna elever 

! Idén om högläsning 
endast vid avkoppling 
för eleverna, i de 
klasser där det finns 
mindre behov av det 

 

MateriellaKekonomiska$arrangemang$
Materiella-ekonomiska arrangemanget är de arrangemang där den fysiska miljön såsom 
skolans resurser, schema, personal och tillgång till läromedel är de påverkande faktorerna 
för förekomsten av ett fenomen. 
 
Framförande!och!materialval!
Enligt en av respondenterna så fungerar inte alltid enskild läsning för alla elever och då är 
högläsning ett väl fungerande sätt för att få med sig alla eleverna i handlingen i boken. 
Läraren beskrev att hen med hjälp av sin röst och sin mimik förstärker delar i böcker för att 
eleverna ska bli engagerade och känna inlevelse i berättelser. Detta kan dels ses som ett 
sayings som vi har redogjort för tidigare under Intresse för litteratur krävs av elever och 
lärare men är även ett möjliggörande uttryck under doings eftersom det är någonting som 
den specifika läraren gör. Enligt en respondent är detta även ett sätt att bygga upp en 
gemenskap i klassrummet då alla tillsammans upplever det som läses och genom att 
förstärka berättelsen genom att använda sina resurser (doings) såsom röst, kroppsspråk och 
mimik så blir det en gemensam upplevelse. Så genom att högläsa möjliggör läraren för alla 
elever att följa med i undervisningen och ta del av samma texter utan att som vid enskild 
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läsning riskera att vissa elever helt enkelt inte tar sig an texten. Respondenten beskriver det 
på följande sätt: 

 
Fördelarna är att det blir en gemensam upplevelse. Om jag läser så kan läsa 
med inlevelse och framställa boken så som jag vill att de ska uppleva den, en 
situation till exempel, att det kan bli lite dramatik eller sorg eller någonting 
sådant då. 

 
En annan lärare beskrev att hen väljer bort skönlitteratur vid högläsning och hellre väljer att 
läsa kortare faktatexter för sina klasser men att respondenten läser sådana texter 
kontinuerligt och finner det givande. Läraren använder alltså högläsning och då specifikt sin 
röst som ett sätt att förtydliga instruktioner (doings). Det kan också betraktas som sayings 
eftersom det är en idé som läraren har att det underlättar för eleverna att ta sig an ett nytt 
arbetsområde. 
 
Warner et al. (2015) och Albright och Ariail (2005) fann alla i sina studier att en av de 
vanligaste orsakerna till att lärare väljer högläsning är att de ville förstärka instruktionerna 
för eleverna och då tar högläsningen till hjälp. Detta stämmer bra överens med vad 
respondenten uttryckte under intervjun och kan ses som ett möjliggörande uttryck (doings). 
 

Jag läser högt för klassen så fort jag introducerar ett nytt ämne med ny text, så varje 
gång de har en ny text framför sig så börjar vi med högläsning av den och det är inte 
många texter, jag läser till exempel inte romaner eller genrelitteratur utan det är oftast 
informerande, kortare texter. 

 
En av lärarna beskrev att hen använder sig av stafettläsning (doings), läraren börjar läsa och 
sedan när läraren tystnar ska någon elev ta vid och fortsätta läsningen. Detta visar på lite 
olika uppfattningar om vad begreppet högläsning innebär. Just denna lärare har en idé 
(sayings) om att högläsning inte bara innefattar när läraren läser högt för eleverna utan också 
när eleverna läser högt för klassen. 
 
TidM!och!personalbrist!
Någonting som fem av sex lärare som intervjuades beskrev när de fick frågan ifall de läser i 
den utsträckning som de önskar är att det är bristen på tid som styr mest över förekomsten av 
högläsning i klassrummet. Samtliga respondenter var också missnöjda över att de inte hinner 
med högläsning i den utsträckning som de önskar, även de lärare som enligt dem själva läser 
förhållandevis mycket. En av lärarna beskrev hur den låga personaltätheten på skolan är en 
bidragande orsak till att de inte hinner med det. En annan lärare beskrev att de denna 
terminen har haft ont om personal vilket bidragit till att arbetsbelastningen har ökat och att 
högläsning då är en av de aktiviteter som prioriteras bort på grund av detta: 
 

Mina elever läser nästan alltid enskilt, tyvärr. I mina klasser är det många elever 
med särskilda behov som har anpassat material och många nyanlända som är med 
vissa lektioner som också har sva-material alltså annat material, det ska jag 
introducera varje lektion och om jag då skulle läsa en halvtimma så tar det tyvärr 
för mycket tid. Vi har sån himla brist på personal, denna terminen har det märkts så 
tydligt, verkligen. 

 
Även Damber (2015) såg i sin studie att högläsning ofta väljs bort till förmån för andra 
aktiviteter, detta på grund av personaltäthet. Många av respondenterna som vittnar om brist 
på tid till högläsning berättade att de trots tidsbristen försöker ta sig tid till högläsning för att 
de anser att det är viktigt och att det behövs. Så trots att tiden i sig är ett hinder så kan 
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lärarnas engagemang till skönlitteratur och högläsning ses som ett möjliggörande. Om de 
däremot inte hade funnits något engagemang alls så hade möjligheterna till högläsning 
minskat ännu mer. 

 
Nej det gör jag verkligen inte, jag tycker tiden är jätteknapp när man ska jobba med 
alla kursplanens delar och asså då faller tyvärr högläsning bort. 

 
Tidigare forskning om förekomsten av högläsning i skolan säger emot varandra när det 
kommer till tid till högläsning, som till exempel Damber (2015) som fann att lärare läser 
sällan medan Albright och Ariail (2005) fann att lärare faktiskt läser ofta. I denna studie ser 
vi att lärare inte läser högt så ofta som de önskar, och då av samma anledning som Damber 
(2015) uppmärksammar i sin studie, vilket till största delen är på grund av tidsbrist. 
 
Tid!som!läggs!på!högläsning!
Den tid och de resurser som läggs ner på att läsa högt är olika för de olika respondenterna. 
Två respondenter hade som mål att läsa högt varje dag. En av dem hade som mål att läsa i 
minst fem minuter varje dag medan den andra hade som mål att läsa varje morgon men i 
ospecificerad tid, medan en tredje respondent i nuläget inte läste högt mer än två gånger i 
veckan men att hen förut brukade läsa varje morgon. Alla tre respondenter önskade att de 
hade tid att läsa oftare. 
 
Två av respondenterna menade att de periodvist läser skönlitteratur för sina elever. Runt 
juletid läser en av respondenterna högt för sina elever fyra till fem gånger i veckan och då 
litteratur som är anpassad efter det temat (doings). Den andra respondenten läser högt för 
sina elever vid temaarbeten, till exempel så läser hen böcker om andra världskriget när 
eleverna läser om andra världskriget (doings). Båda respondenterna önskade att de hann läsa 
mer för eleverna. 
 
En annan respondent som ansåg att högläsning av skönlitteratur hör hemma hos de yngre 
åldrarna läste endast högt för sina elever när ett nytt ämne introducerades (doings), och 
därmed menade respondenten att hen inte läste högt ofta men önskade inte heller att läsa 
högt mer än så. 
 

Jag läser högt för klassen så fort jag introducerar ett nytt ämne med ny text, så varje 
gång de har en ny text framför sig så börjar vi med högläsning av den och det är inte 
många texter, jag läser till exempel inte romaner eller genrelitteratur... 

 
Det framkommer att respondenterna har olika uppfattning om hur mycket högläsning är 
tillräckligt. De flesta lärarna höll med om att de läser högt för lite för sina elever, även de 
två lärare som läser högt för sina elever varje dag. Även tidigare forskare är oense om hur 
mycket högläsning som faktiskt är tillräckligt. Enligt Dambers (2015) studie är fem till tio 
minuter om dagen för lite medan Braun försäkrar om att fem till tio minuter är tillräckligt 
länge. Om man då ser på de två lärare som faktiskt försöker läsa högt varje dag så bör det 
enligt Braun (2010) räcka, trots att de känner att de läser för lite. 
 
Tabell 2: En översikt av de materiella-ekonomiska arrangemangen och dess uttryck. 
 

Möjliggörande 
arrangemang 

Hindrande 
arrangemang 

Möjliggörande uttryck Hindrande uttryck 
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 Tidsbrist  Lärarna uttrycker att 
tidsbrist är ett hinder för 
högläsningen 

Högläsning som 
resurs 

! Lärarnas användande av röst 
och mimik för att väcka ett 
intresse 

!

! ! Alla elever befinner sig på 
samma ställe i boken 

!

! ! Förtydligande av instruktioner !

! ! Stafettläsning !

! Personalbrist ! Brist på personal hindrar 
förekomsten av högläsning 
enligt lärarna 

 

SocialaKpolitiska$arrangemang$
Sociala-politiska arrangemanget är de som påverkar de hierarkiska rollfördelningarna i 
praktiken, relationer inom arbetslag, mellan pedagoger, mellan eleverna och pedagogerna, 
men även relationer till läroplanen. 
 
Användandet!av!makt!och!kollegors!åsikter!
Det framkom i analysen av den insamlande datan att användandet av makt och kollegors 
åsikter är sådant som kan påverka förekomsten av högläsning. Makt och kollegors åsikter är 
således sociala-politiska arrangemang som finns i den aktuella praktiken. En av 
respondenterna beskrev hur hen vill få alla elever att läsa och förklarade att denne brukar 
försöka tvinga alla elever att läsa för att respondenten tycker att det är viktigt och nyttigt att 
läsa (sayings). Läraren poängterar att elever som absolut inte vill läsa högt självklart inte 
behöver göra det, men samma lärare sa också att om man börjar med att säga att det är 
frivilligt så vill ingen läsa. Respondenten beskrev det på följande sätt: 
 

...ganska ofta så brukar vi har sån där stafettläsning, så jag börjar att läsa sen 
när jag tystnar så ska någon ta vid, sen är det ju så att i vissa klasser går det 
jättebra för där finns det många som vill läsa, [...] men annars så brukar jag i 
princip tvinga dom men är det någon som absolut inte vill så självklart inte 
men annars så. Men många vill och det gäller att bara komma över någon 
slags tröskel så. För börjar man med att säga att det är frivilligt så är det svårt 
att få alla att läsa. 

 
Att tvinga elever att läsa kan ses som en typ av maktutövning som framkom när en av 
respondenterna poängterade att det är viktigt att läsa för sina elever även om vissa elever 
visar motvilja gentemot högläsning. Då använder sig läraren av sin makt (relatings) för att 
högläsningen ska bli av. 
 
Som nämnts tidigare så har flera av respondenterna uttryckt att det förekommer att kollegor 
har åsikter (relatings) om att lärare inte ska läsa för äldre elever dels för att det hör hemma 
hos de yngre åldrarna och dels för att det kan upplevas som tråkigt för eleverna. Trots dessa 
åsikter så väljer flera lärare att läsa högt för sina elever. Warner et al. (2015) fann att lärare 
för äldre elever gärna låter eleverna läsa högt för varandra. Med tanke på att Jacobs, 
Morrison och Swinyard (2010) fann att lärarna läser högt mer sällan ju äldre eleverna är 
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verkar det som att högläsningen med åren successivt förflyttar sig från läraren till eleverna 
och att det finns en idé (sayings) om att äldre elever klarar sig med enskild läsning. 
 
Stress!förknippad!med!styrdokumenten!
Det som nästan alla respondenter uttryckte är att alla känner en stress över att inte hinna 
med högläsning trots att de vill det. Alla lärare nämnde en stress som är kopplad till 
styrdokumenten och kursplanerna, alla lärare beskrev att det finns så många kriterier och 
mål att sträva emot att högläsningen ofta blir bortprioriterad. På frågan “Läser du så ofta 
som du vill för dina klasser?” svarade fem av sex lärare att de inte gör det och alla beskrev 
att det är på grund av en stress och tidspress som mer eller mindre är sammankopplad med 
styrdokumenten (relatings). En av lärarna ansåg att det nog tyvärr har att göra med vilken 
årskurs man arbetar i, att det väljs bort i de högre åldrarna på grund av stressen att nå målen 
men också arbetet med de nationella proven och förarbetet som krävs med klasserna innan. 
Läraren ansåg att allt det sammantaget tar för mycket tid och beskrev det på följande sätt: 
 

Egentligen beror det nog på vilken årskull man arbetar i tyvärr,  det prioriteras 
bort i de högre åldrarna, det är sån stress och hets mot att nå målen, träna på 
nationella innan de sätter igång, det finns inte tid för mysiga stunder med 
högläsning anser nog många. 

 
Som ovanstående citat bekräftar så kan relationen till styrdokumentet betraktas som ett 
hindrande arrangemang då dessa lärare uttrycker att högläsning inte ses som lika viktig till 
skillnad från de andra målen som måste uppnås. Den upplevda stressen som respondenterna 
uttryckte under intervjuerna över att inte hinna uppnå de målen i läroplanen hindrar 
förekomsten av högläsning i praktiken. Återigen kan vi koppla till Damber (2015) som i sin 
studie fann att högläsning ofta väljs bort för att hinna med andra moment i utbildningen. Vi 
kan betrakta läroplanen som ett socialt-politiskt arrangemang som i detta fallet hindrar 
förekomsten av högläsning i praktiken. 
 
Tabell 3: En översikt av sociala-politiska arrangemangen och dess uttryck. 

Möjliggörande 
arrangemang 

Hindrande 
arrangemang 

Möjliggörande uttryck Hindrande uttryck 

! Styrdokumenten ! Lärare väljer bort 
högläsning till förmån 
för mål och kriterier i 
läroplanen 

Makt ! Lärare använder sig av sin makt för 
att sporra elever att läsa 

!

! ! Lärare använder sig av sin makt när 
hen högläser även om någon eller 
några elever visar missnöje över 
högläsningen 

!

! Kollegors åsikter ! Kollegors åsikter om 
högläsning påverkar 
förekomsten negativt 

 
 
Via analysen av empirin har det framkommit flera arrangemang som hindrar och möjliggör 
förekomsten av högläsning i praktiken. Det som hindrar förekomsten av högläsning mest 
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är bristen på tid, fem av sex lärare beskrev att det är just stress och tidsbrist som styr 
förekomsten. Någonting som vi inte hade räknat med var att läroplanen hade stor inverkan 
på förekomsten av högläsning i praktiken. Troligen då högläsning inte finns med som en 
del i kursplanen för ämnet Svenska. Fem av sex lärare beskrev att det var en stress som var 
förknippad med kursplanen och att uppnå dess kunskapskrav som också påverkade 
förekomsten av högläsning. Många av lärarna beskrev hur förekomsten av högläsning i 
praktiken påverkas av lärarnas men även elevernas intresse både för högläsning och 
litteratur. Det framkom att de flesta respondenterna vill läsa och att de har en föreställning 
om att det gynnar elever men att de känner sig tvungna att prioritera andra moment som 
finns med i läroplanen. 
!  
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Diskussion!
I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens resultat i förhållande till den 
tidigare forskning som nämnts i ett tidigare avsnittet. Vidare följer en fördjupning i val 
av metod och vilka fördelar och nackdelar vi har stött på i det valet. 
 
Resultatdiskussion$
Efter analysen av materialet kan vi konstatera att lärare i många fall vill läsa högt oftare än 
vad de göra i nuläget men att den största anledningen varför de inte gör det är på grund av 
tidsbrist, vilket stämmer överens med det Damber (2015) beskriver i sin studie; att 
tidsbristen styr över förekomsten av högläsning. Det är ett hindrande material-ekonomiskt 
arrangemang i undervisningspraktiken där tids- och personalbrist hämmar förekomsten av 
högläsning. En tanke som uppstår när respondenterna talar om tidsbrist är ifall tidsbristen i 
vissa fall används som en ursäkt för utebliven högläsning. Det hade varit intressant att ta del 
av vad lärarna väljer att göra med den tiden som inte läggs på högläsning, förutom till 
exempel att förbereda nationella proven.  
 
Det finns en idé i praktiken om att det är bra för eleverna med högläsning och det finns en 
vilja att kunna göra det oftare. Hur mycket högläsning som faktiskt räcker för eleverna är 
inte helt klart då det både i tidigare forskning och i denna studie framkommer oenigheter om 
hur ofta och hur långa högläsningstunderna bör vara. Förekomsten av högläsning varierar 
alltså mellan fem till tio minuter om dagen till att endast läsa högt vid introduktion av ett 
nytt ämnesområde. 
 
Ett annat hindrande social-politisk arrangemang i praktiken är traditionen som förmedlar att 
högläsning inte hör hemma hos elever i de högre årskurserna utan att det är för de yngre 
eleverna. Det finns en idé i praktiken där det bland annat är kollegors åsikter kring 
högläsning som styr förekomsten (relatings). Det framkommer i tidigare forskning att lärare 
läser högt av flera olika anledningar medan det i denna studie framkommer det att 
avslappning och nedvarvning är en av de vanligaste anledningarna till förekomsten i 
praktiken vilket också stärks av Warner et al.:s (2015) tidigare forskning som visar att dessa 
två anledningar är vanliga. 
 
Någonting som också påverkar förekomsten av högläsning är lärarutbildningen och 
högskolan som ses som ett kulturellt-diskursivt arrangemang i praktiken, vi fann att det var 
en av faktorerna till att lärare vill läsa mer. Vi konstaterar att det har diskuterats högläsning 
på högskolan och att lärarna har fått kunskap om hur viktigt det är. Därför förekommer 
också en besvikelse över utebliven högläsning. Detta talar dock Dambers (2015) tidigare 
forskning emot då det där framkommer att högläsning är en väldigt liten del i 
lärarutbildningen. 
 
Det saknas tidigare forskning som undersöker hur läroplanen påverkar förekomsten av 
högläsning, någonting som vi fann framträdande i vår studie. Det som vi lade märke till när 
vi analyserade resultatet var att läroplanen hade en stor inverkan på lärarnas förhållande till 
högläsning, detta var någonting som vi inte hade förväntat oss innan vi gick ut på 
intervjuerna. Då högläsning inte är ett kunskapskrav i läroplanen så prioriteras detta oftare 
bort än andra moment som enligt läroplanen är obligatoriska. Det finns en tidsbrist i 
praktiken bland annat på grund av stressen av de kunskapskrav som finns i läroplanen. Det 
nämndes under intervjuerna att högläsning inte finns med som ett ”mål” i läroplanen och att 
lärarna därför prioriterar andra saker som känns mer nödvändiga att bocka av. Det framkom 
att det är mycket arbete med de nationella proven på högstadiet både förberedande och 
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under tiden och att det där försvinner mycket tid som till exempel skulle kunna läggas på 
högläsning. Det är tydligt att det är läroplanen som styr vad lärare lägger sin tid och energi 
på och att saker som inte finns med där prioriteras bort. 
!
Något som är värt att notera är att flera av lärarna hänvisar till de kunskapskrav som finns i 
läroplanen som ”mål”. I den nya kursplanen för svenska från 2011 finns inga mål men 
däremot kunskapskrav som ska uppnås. Detta kan påvisa att många av lärarna fortfarande är 
påverkade av de tidigare läroplanerna där det istället var mål som skulle uppnås, ifall detta är 
någonting som påverkar förekomsten av högläsning framkommer inte i vår studie men är en 
intressant fråga.   
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de flesta av lärarna i undervisningspraktiken vill 
läsa mer än vad de gör, men att det också finns olika åsikter kring vad som anses som 
tillräcklig mängd med högläsning.  De möjliggörande arrangemangen som påverkar 
högläsningens förekomst är bland annat intresset för läsning och även idén om att högläsning 
är positiv för elevernas språkutveckling.  I studien så blev läroplanens påverkan på 
förekomsten av högläsning tydlig men även idén som kollegor uttryckte kring huruvida 
högläsning hör hemma bland högstadieelever eller inte.  
 
Metoddiskussion$
Studiens syfte är att undersöka hur lärare resonerar kring förekomsten av högläsning i en 
specifik undervisningspraktik och vad det är som möjliggör och hindrar att högläsningen 
äger rum enligt lärarna. I följande avsnitt diskuteras syftet och valet av metod och hur väl de 
har fungerat tillsammans. 
 
I studien så valdes semistrukturerade intervjuer som metod. Till den valda teorin som är 
praktikarkitektur-teorin så lämpar sig observation som metod bäst då det enligt Kemmis 
(Mahon, Fransisco & Kemmis 2017) är ett utmärkt sätt att med hjälp av inzoomning och 
utzoomning se på vad i klassrumssituationen som möjliggör och hindrar. För att bäst passa 
med vårt syfte som är att se lärarnas syn på högläsning så har vi bedömt att intervjuer 
lämpade sig bäst. Med hjälp av tabellerna i analysdelen så har teorin passat väl med metod 
och syfte då det på ett överskådligt sätt gick att se på möjliggörande och hindrande 
arrangemang och uttryck i praktiken som påverkar förekomsten av högläsning. Eftersom vi 
har använt oss av intervjuer så har vi fått förlita oss på svaren som läraren har gett oss. Detta 
är något som kan påverka studiens tillförlitlighet eftersom intervjuer kanske inte ger 
sanningen i praktiken utan bara ger oss svar på det som respondenterna uppfattar vid vissa 
situationer. Med andra ord är det viktigt att ta i beaktande när man betraktar resultatet av 
denna studie. 
 
Urvalsgruppen i den aktuella praktiken bestod av sex aktiva svensklärare i samma län på tre 
olika skolor. Eftersom vi har använt oss av praktikarkitektur-teorin till denna studie så var 
det skolorna i länet som betraktas som praktiken som vi ville undersöka. I och med att vi 
valde tre olika skolor och sex olika lärare så blev resultatet en bred syn av hur svensklärare 
ser på högläsningen i praktiken. 
 
Vi märkte under intervjuernas gång att de olika lärarna ibland hade olika definition på 
begreppet högläsning, vilket också påverkar resultatet. En av respondenterna definierade 
högläsning som en situation då antingen läraren läser högt men också när eleverna gör det, 
något som vi inte hade förväntat oss. Någonting som hade kunnat stärka studiens 
trovärdighet hade varit om vi hade haft en tydlig definition på vad högläsning är enligt oss 
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och utgått ifrån det och berättat för respondenterna om vår definition. Det samma gäller för 
läraren som berättade att hen ofta högläser korta faktatexter och instruktioner men sällan 
skönlitteratur, det kan vara så att de andra lärarna också läser instruktioner för sina elever 
men att de helt enkelt inte räknar det till begreppet högläsning och av den anledningen inte 
tog upp det under intervjuerna. Ifall vi hade definierat begreppet innan så hade kanske 
svaren blivit annorlunda. Samtidigt behöver detta inte nödvändigtvis försvaga studiens 
trovärdighet utan kan bidra nya perspektiv på möjligheter och hinder för högläsning i 
klassrummet sådana som vi till en början inte såg. 
!  
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Didaktiska$konsekvenser$
Både i den aktuella studien och i tidigare forskning så har det framkommit att det förmedlas 
en idé från högskolan och universitet att högläsning är viktigt men trots det finns det ändå 
en föreställning i praktiken om att högläsning är för de yngre åldrarna. Ett sätt att motverka 
att förekomsten av högläsning på högstadiet påverkas av detta skulle kunna vara att 
implementera det mer i lärarutbildningen och att visa på forskning som styrker relevansen 
för högläsning i alla åldrar. 
 
I studien blir det i resultatet tydligt hur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (2011) har en stor inverkan på högläsningens närvaro i klassrummen. I 
läroplanen är det stort fokus på lässtrategier och det betonas att elever i svenskämnet ska ges 
möjlighet att arbeta med olika slags texter och aktivt arbeta med läsning. Det som dock inte 
nämns alls i läroplanen är hur eleverna ska ta sig an texterna eller hur lärarna ska presentera 
texterna. Det är alltså helt upp till varje enskild lärare att välja ifall högläsning ska vara en 
del i undervisningen. Nästan alla lärarna i studien berättade att de på grund av tidsbrist och 
stress som var förknippad med läroplanens kunskapskrav inte hann med högläsning i den 
utsträckning som de hade önskat. Det verkar som om ett sätt att ge lärare möjlighet att läsa 
högt mer frekvent skulle vara att lägga mer tyngd på högläsning i framtida läroplaner. Att 
förändra läroplaner är inget som sker över en natt det som man däremot skulle kunna arbeta 
med i nuläget är att göra högläsning till en naturlig del i skolans vardag. Skolor skulle till 
exempel kunna ha som mål att läsa högt tio minuter varje dag i början eller i slutet av 
lektionen. 
!  
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Bilaga$1$
Intervjuguide$

1.! När vi har varit ute på VFU så har vi lagt märke till att många lärare väljer att inte 
läsa högt så ofta, vad tror du att det kan bero på? 

2.! Hur brukar du gå till väga när ni läser skönlitteratur i dina klasser? 
3.! Läser du högt för klassen så ofta som du vill? (Om svaret är nej, varför?) 
4.! Vad ser du för nackdelar/fördelar med högläsning? 
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Bilaga$2$
Hej! 
 
Vi heter Charlotte Tengros och Teuta Shabani och studerar vår sjunde termin till ämneslärare vid Högskolan i 
Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.  
Under denna terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. Vi har 
valt att fokusera på högläsning och dess förekomst. Vi har valt att utföra intervjuer och undrar om Ni vill 
medverka. 
 
Det är viktigt att Ni vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska principerna. Det innebär 
följande:  
 
• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del 
av dem.  
 
• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte.  
 
• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn på elever, 
pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  
 
• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  
 
 
Hoppas Ni vill medverka!  
 
Med vänlig hälsning 
 
Charlotte Tengros S141675@student.hb.se 
Teuta Shabani S142361@student.hb.se  
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