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Abstract 

This study investigates four pre-school teachers point of view on loud-reading. The 

study aims to illuminate the pre-school teachers motive of reading loudly. The case 

study has been done with a socio-cultural perspective on teaching as a basic. I have 

chosen to use the qualitative interview technique in order to examine how teachers 

include loud-reading in their lessons. Informants claimed that reading-loudly nearly 

always is done in group, but how large the group is could vary of course. All of the 

teachers stated there were a lot of reasons for loud-reading. In spite of the informants 

claim that there are a lot of reasons to do so, the overall motive was to calm down the 

pupils. As for that the consensus was complete, whilst the reason for reading loudly 

spontaneously or plannedly did differ. 
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1 Inledning 

Flera forskare anser att högläsning är ett av de viktigaste sätten att stimulera barns läs- 

och skrivförmåga. Högläsningen är barnets första möte med den skrivna texten och det 

är ur detta möte med texten, via den läsande vuxna, som nyfikenhet väcks inför att själv 

kunna läsa och skriva. Ett flertal undersökningar visar att barn ökar sin fonologiska 

medvetenhet och bokstavskunskap samtidigt som de tillägnar sig ett större ordförråd 

genom att höra läst text (Villanueva Gran, 2011). Trots att högläsning har stor betydelse 

och inverkan på barns utveckling visar en undersökning gjord av Novus vd Torbjörn 

Sjöström (2014) att föräldrar idag läser mindre för sina barn. Denna uppfattning styrks 

av läraren och författaren Anne-Marie Körling (2012), som också hävdar att hög-

läsningen i skolan har minskat. Under 2000-talet har barns läsförmåga minskat kraftigt, 

vilket bidragit till att allt färre barn klarar den grundläggande läskunskapen under sin 

skolgång. Dagens digitalisering har resulterat i att barn och ungdomar läser färre och 

färre böcker och tryckta böcker blir mer omodernt. Samtidigt hävdar Körling (2012) att 

det finns en tydlig koppling mellan hur tidigt barn kommer i kontakt med skriftspråket 

och deras skolresultat. Körling finner det viktigt att låta barnen så tidigt som möjligt 

komma i kontakt med sagoböcker för att bli bättre förberedda på de krav som skolan 

ställer på textförståelse. Av samma anledning är det därför viktigt att vuxna läser för 

barnen eftersom de får en mer positiv inställning till böcker på det viset. All läsning 

börjar med att vuxna delar med sig av sin läsförståelse till barnen (a.a.). Detta har väckt 

min nyfikenhet att undersöka vad pedagoger själva anser om högläsningens betydelse 

och hur den kan användas i skolan. Förskoleklassverksamheten är mycket 

omdebatterad, främst då det gäller det didaktiska uppdraget. Verksamheten befinner sig 

i gränsområdet mellan förskola och skola och har inga lärandekrav, utan den ska 

stimulera elevernas lust och nyfikenhet. Av denna anledning finner jag det intressant att 

inrikta studien på förskoleklasslärares högläsning.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka högläsningen i några förskoleklasser. Jag vill med 

hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka hur fyra lärare arbetar inom området 

högläsning för att upptäcka de främsta motiven för att lärarna väljer att använda 
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högläsning. Jag kommer också undersöka hur deras motiv för högläsning påverkar den 

praktiska användingen av högläsning.  

 

De frågeställningar jag vill få besvarade är följande: 

 

 Hur arbetar de intervjuade lärarna med högläsning? 

 Vilka motiv har de intervjuade lärarna för sin högläsning? 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras skolans styrdokument, pedagogiska modeller och tidigare 

forskning och litteratur som berör mitt valda område. Avslutningsvis presenteras 

studiens teoretiska utgångspunkter. 

2.1 Styrdokumenten 

I läroplanen betonas vikten av att elever utvecklar en god läsförmåga. Skolan har i 

uppdrag att ge alla elever möjligheter att samtala, läsa och kommunicera och därmed få 

tilltro till sin egen språkliga förmåga (Skolverket, 2011, s.9).  Inom ämnet svenska står 

det under rubriken ”syfte”: 

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även 

syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med 

andra. […] I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna 

ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 
(Skolverket, 2011, s. 222) 

 

I det centrala innehållet för ämnet svenska som följer kunskapskraven för årskurs 3, 

framhävs vikten av att eleverna får lära sig lyssna och återberätta. Eleverna skall få 

använda strategier i läsningen för att tolka och förstå texter. Några av de kunskapskrav 

som eleverna bör ha tillägnat sig innan slutet av årskurs 3 är att kunna läsa bekanta och 

elevnära texter med flyt med hjälp av lässtrategier. Eleverna skall även kunna visa 

grundläggande läsförståelse genom att kommentera och återge några för eleven viktiga 

delar ur innehållet. Dessutom skall eleven kunna föra enkla resonemang om tydligt 

framträdande budskap i texterna och relatera dem till egna erfarenheter (Skolverket, 

2011, s.227).    
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2.2 Pedagogiska modeller 

Högläsning är sedan gammalt en beprövad pedagogisk modell. Edwards (2008) 

konstaterar att högläsning kan vara en av de viktigaste stunderna i förskolan och skolan 

eftersom högläsning lägger grunden till ett rikt ordförråd. Med hjälp av högläsning 

tränas koncentrationsförmågan och förmågan att skapa sammanhang. Böcker och sagor 

tillåter lyssnaren att skapa sig inre bilder, och materialet stimulerar fantasin. Barnet 

lyssnar till skriftspråket och hör dess meningsuppbyggnad, uttal och intonation. För de 

barn vars föräldrar inte talar svenska eller inte har svenska som modersmål är det 

möjligt att högläsningen i skolan är det enda tillfälle då barnet hör lättflytande svenska 

(a.a.).  

Det finns högläsningstillfällen när vuxna spontant väljer ut en bok utan att ha läst 

den innan. Det menar Chambers (2014) är mycket riskfyllt. Det finns få personer som är 

bra på att läsa innantill och därför kan kosta på sig att vara oförberedda. Han hävdar att 

läraren alltid borde läsa igenom en bok innan högläsning för att undvika ett oväntat 

innehåll och oförberedda diskussioner (a.a.). Björk & Liberg (2001) hävdar att 

högläsning som metod lämpar sig väl för elever med svenska som andraspråk. Barnen 

får lyssna till språket och möta nya ord som de annars inte möter i vardagliga samtal. 

Något som är extra viktigt när man högläser för barn med annat modersmål är att 

läraren stannar upp och förklarar nya ord och begrepp. De efterföljande samtalen om en 

högläsningsbok bör därför inte underskattas. I samtalen får barnen ta del av nya ord, 

argument och andras erfarenheter och tankar (a.a.).  

Idag pågår ett projekt på många skolor runt om i Sverige som kallas för ”En 

läsande klass”. Projektet syftar till att öka elevers läsförståelse och sätta stopp för den 

sjunkande läsförståelsen i landet. Läromedlet har initierats av barnboksförfattaren 

Martin Widmark, och materialet bygger på flera olika forskares modeller. ”En läsande 

klass” utgår från ett medvetet arbete med läsning och läsförståelsestrategier (Widmark, 

2015). Projektet har hyllats av många men har även fått en del kritik. Några som direkt 

kritiserar materialet är Ulla Damber, docent i pedagogiskt arbete och Jan Nilsson, lektor 

i svenska med didaktisk inriktning. De hävdar att materialet har uppenbara brister när 

det gäller formalia och vetenskaplig förankring. Damber och Nilsson påtalar också att 

det inte framgår vem eller vilka som ligger bakom projektet, eller hur det finansierats 

(2014).  Barbro Westlund som är en av de författare som projektet sägs ha inspirerats 

av, menar att användandet av metoden innebär en risk. Hon hävdar att fokus ligger på 

att lära sig betydelsen av lässtrategierna som materialet består av, istället för att fokusera 
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på texten och få en djupare läsförståelse. Martin Widmark svarar på kritiken genom att 

konstatera att materialet inte är en avhandling utan en studiehandledning och ett förslag 

på hur lärare kan arbeta (Larsson, 2014). ”En läsande klass” är ett projekt som alltså inte 

kan beskrivas under rubriken tidigare forskning. Dock är det viktigt att nämna eftersom 

det är ett material som idag har fått ett stort genomslag ute i skolorna. 

 

2.3 Tidigare forskning 

En undersökning från 2011 utförd av PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) visar att läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 har försämrats. PIRLS 

genomförs vart femte år för att mäta elevers läskunnighet. De svenska elever som deltog 

i studien läste bra i jämförelse med andra deltagande länder, men resultatet sjönk 

internationellt jämfört med tidigare år (Skolverket, 2012). I ett flertal rapporter och 

artiklar beskrivs hur högläsningen för de yngre barnen minskar. Det saknas specifika 

uppgifter om hur mycket föräldrar dagligen läser för sina barn, men en indikation går att 

finna i de siffror som organisationen Läsrörelsen tagit fram. Där hävdas att enbart 35 

procent av föräldrarna läser för sina barn varje dag. För tio år sedan var den siffran 

dubbelt så hög, då 70 procent av föräldrarna dagligen läste för sina barn (Läsrörelsen, 

2015).  

 

2.3.1 Högläsning 

Ordet högläsning associeras ofta till en lugn och mysig stund som frambringar 

gemenskap, men forskningen visar att högläsning kan innefatta mycket mer. Högläsning 

hjälper till att utveckla ordförråd, fantasi och självständigt tänkande. Den fungerar också 

som en vägledare in i skriftspråket. Högläsning har en essentiell funktion för att barn 

ska kunna lära, tänka, lyssna och utveckla samspel med och i texter (Körling, 2012). 

Vuxna som högläser för barn har ofta ett motiv med högläsningen, men motivet är inte 

nödvändigtvis genomtänkt alla gånger. Många gånger sker högläsningen oreflekterat för 

att få en avkopplande och mysig stund, utan fokus på de lärdomar barnet kan få från 

högläsningen eller de kunskaper och upplevelser barnet bär med sig till skriftspråket 

från högläsningen (Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006). Genom högläsning lär sig 

barnet av den erfarne läsaren hur skriftspråket struktureras och används. Ett effektivt 

lyssnande ger förväntningar och förutsägelser om innehåll, språk och genre (Björk & 
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Liberg, 2001). Genom att observera, lyssna och imitera leds barnen in i läs- och 

skriftspråket på ett lustfyllt sätt (Forsling & Högberg, 2004). 

Fast (2008) menar att läsprocessen startar redan när barnet förstår att de små 

krumelurerna på ett papper eller i en bok tillsammans skapar ord som kan förmedla 

något som barnet vill höra. Westlund (2009)  hävdar däremot att barn inte lär sig läsa 

enbart genom att lyssna till högläsning, utan de måste själva läsa för att lära sig läsa. 

Däremot påpekar hon att det finns ett samband mellan lärarens högläsning och 

utvecklingen av barns omvärldskunskap och effektiva lyssnande (a.a.). Körling (2012) 

vill dock poängtera att det är lärarens inlevelse och berättarröst som styr hur innehållet 

tas emot av eleverna. Att få lyssna till en inkännande berättarröst väcker engagemang 

hos eleverna som ges möjlighet att tillägna sig innehållet på ett mer sinnligt sätt.  

 

2.3.2 Varierande sätt att arbeta med högläsning 

Westlund (2009) pekar på betydelsen av att variera arbetet med högläsning. Hon ger 

också några exempel på hur högläsningen kan följas upp genom diskussioner i små 

respektive stora grupper, genom boksamtal, återberättande och genom gestaltande av de 

inre bilder som högläsningen ger hos lyssnaren (a.a.). Även Lindö (1998) menar att det 

finns flera olika sätt att arbeta inom området högläsning. En del barngrupper får lyssna 

till lärarens högläsning, andra läser tillsammans i kör eller turas om i mindre 

elevgrupper. Lindö exemplifierar vad samtalet kan leda till genom att referera till en 

morgonsamling med nioåringar där eleverna uppmuntrades att reflektera över karaktärs-

beskrivningar i högläsningsboken. En flicka upptäckte stereotypa karaktärsdrag och 

hennes presentation av detta ledde till en gemensam klassdiskussion. Detta är ett 

konkret exempel som visar hur elever själva kan upptäcka mönster och sedan reflektera 

tillsammans med andra. När Rigmor Lindö (1998) besökte Manhattan New School i 

New York 1994, bevittnade hon hur olika barngrupper i spridda åldrar samlades på en 

stor matta vid morgonsamlingen för att lyssna till högläsning i ljuset av ett stearinljus. 

Pedagogerna vid skolan i New York var övertygade om att gemenskapen vid 

skönlitterära upplevelser kan bidra till klassgemenskap och utvecklade relationer. Detta 

leder i sin tur till att eleverna bryr sig om varandra, då de fått en fördjupad förståelse om 

sig själva och om omvärlden (a.a.). 

Arnqvist (1993) hävdar att resultat från tidigare forskning visat att det med stor 

sannolikhet är så att barns läsförståelse utvecklas när de redan i förskolan stimuleras att 

återberätta sagor. Även Lindö (1998) förklarar att hennes forskning visat att 
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återberättande av sagor skapar goda förutsättningar för barn att stärka sina egna 

berättelsestrukturer i den fria skrivningen. Efter observationer i amerikanska klassrum 

har forskarna Ehri och Rosenthal (2007) dock konstaterat att lärare ofta enbart förklarar 

nya begrepp muntligt under högläsning. Deras forskning har visat att elevernas 

ordkunskap och stavningsförmåga ökar om läraren förklarar de nya orden och dessutom 

skriver upp dem på tavlan. Nästa gång eleverna stöter på ordet känns det bekant 

eftersom de känner igen dess stavning. Westlund (2009) menar att på detta sätt aktiveras 

barnets ortografiska läsning, d.v.s. barnet lär sig känna igen hela ord eller delar av ord, 

och förstår därigenom ordens betydelse.  

 

2.3.3 Avsatt tid för högläsning 

Enligt Björk och Liberg (2001) är högläsning inte något som ska ske ibland, då tid 

finns. Läraren bör enligt författarna avsätta tid varje dag för högläsning. Detta hävdar 

även Westlund (2009), som också poängterar att läraren genom sitt val av bok ställs 

inför ett didaktiskt val: när, var och hur ska boken läsas och bearbetas? Dominkovic 

m.fl (2006) menar att högläsning främst sker i de lägre årskurserna och då oftast blir ett 

tillfälle för avkoppling. Även i förskolan används högläsning ofta vid läsvila och 

avkoppling. I skolan används högläsning många gånger spontant för att fylla ut tiden. 

Björk och Liberg (2001) understryker att det inte är fel att fylla tidsluckor med 

högläsning, men det får inte bli de enda tillfällen då det högläses i klassrummet. 

Westlund (2009) hävdar utifrån egna läserfarenheter att det är betydelsefullt att 

schemalägga högläsningen i planeringen av skolarbetet för att denna del inte ska riskera 

att bortprioriteras. Fördelarna med att schemalägga en halvtimmes högläsning varje dag 

beskriver hon som en energikick inför eftermiddagspasset. 

 

2.3.4 Högläsningens essentiella betydelse för yngre barn 

Dominković m.fl (2006) hävdar att ett flertal studier påvisat stora vinster med 

högläsning som därför inte bör ringaktas (a.a.). Det är viktigt att barn redan i tidig ålder 

får lyssna till högläsning. I samband med högläsning samtalar den vuxne med barnet om 

saker som hänt, händer och kommer att hända i texten. De yngre barnen ges möjlighet 

att reflektera och sätta ord på händelser (Liberg, 2006). Samtidigt ger högläsningen ett 

tillfälle att samlas för att lyssna och uppleva nya saker tillsammans. Högläsningen låter 

oss varva ner, koppla bort stress och erfara andras liv och världar. Barn som ges 
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möjlighet att lyssna till en högläsningsbok får chansen att identifiera sig med karaktärer. 

Att leva sig in i andra människors liv och sedan samtala om det lästa kan skapa 

förutsättningar för ökad empati, nya tankar och upplevelser (Wedenmark, 2014). 

Föräldrar som läser mycket för sina barn har en tendens att samtala med sina barn 

om läst text på ett sätt som sägs stärka barnets fortsatta läsutveckling (Liberg, 2006). 

Reichenberg som länge arbetat som lärare i svenska skriver: ”God läsförståelse är 

nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande 

och ett aktivt liv som samhällsmedborgare” (2008 s.11). Hon hävdar att de barn som 

kommer till skolan med rika erfarenheter av högläsning troligen fortsätter att läsa 

mycket och därmed tillägnar de sig ett ständigt ökande ordförråd.  

 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Den här studien grundar sig på Lev Vygotskijs (1896–1934) sociokulturella perspektiv 

på lärande och utveckling eftersom fokus ligger på den sociala interaktionen mellan 

individer. Högläsning kan ses som en form av social konstruktion där individer lär sig 

och utvecklas i samspel med andra individer. Enligt det sociokulturella perspektivet har 

språket en central funktion för att utveckla tänkandet (Säljö, 2010). Vygotskij (1999) 

myntade även det välkända begreppet ”den proximala utvecklingszonen”, som är ett 

återkommande begrepp i studien. Den proximala utvecklingszonen definieras av att 

barnet utvecklas och får stöd i sitt lärande genom att ta hjälp av en mer erfaren kamrat 

eller vuxen. Utveckling och lärande sker genom den sociala interaktionen mellan den 

som lär och den som undervisar. Vid högläsning interagerar barnet med en mer kunnig 

vuxen eller kamrat, vilket medför att barnet lär sig nya ord och begrepp av den mer 

kompetente och uppmuntras till att själv vilja läsa och förstå de skrivna symbolerna. 

Genom att gemensamt samtala efter högläsningen kan barn med hjälp av varandra och 

pedagogen få en djupare förståelse för det lästa. När barnet i samspel med andra lärt sig 

att tolka och förstå texter, kommer barnet så småningom att klara av detta på egen hand. 

Pauline Gibbons (2009), en författare med bred erfarenhet av andraspråks-

undervisning, menar att nyckeln till språkutveckling är aktivt lyssnande för att lyssnaren 

själv ska kunna behärska språket. Denna syn på lärande anknyter till Vygotskijs (1999) 

proximala utvecklingszon där individen lär sig av den mer erfarne. Vid högläsning lär 

sig individen behärska språket genom att lyssna till en mer kunnig individ. 
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3 Metod och material 

I följande avsnitt beskriver jag den undersökningsmetod och undersökningsgrupp jag 

använt mig av. Här beskrivs även mitt tillvägagångsätt, och jag reflekterar över vald 

undersökningsmetod samt redovisar hur jag förhållit mig till etiska aspekter. 

3.1 Metodval 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod. Den utgår från ett empiriskt 

insamlat material som analyseras. En kvalitativ metod ger en djupare förklaring till det 

valda fenomenet än vad en kvantitativ metod ger (Johansson & Svedner, 2010). Denna 

metod passar mig, då jag är intresserad av att få fram lärarnas erfarenheter och tankar 

för att få en ökad förståelse för högläsningens betydelse. 

 

 Datainsamlingsmetod 3.1.1

Undersökningsmetoden jag använt mig av är intervjuer. Jag har genomfört fyra 

semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerad intervju menas att frågeställaren 

eftersträvar att ställa frågorna i en fastställd ordning men ändå acceptera en viss 

flexibilitet (Lantz, 2014). Jag har även valt att spela in samtliga intervjuer för att slippa 

anteckningar. Lantz (2014) menar att intervjuarens antecknande kan vara ett 

distraktionsmoment, och därför kan inspelning vara ett lämpligare alternativ. Dimenäs 

(2009) hävdar även att en ljudinspelning hjälper intervjuaren i efterhand att höra om 

ledande frågor ställdes. Den kritik som främst kan riktas mot inspelning av intervjuer är 

att respondenterna kan distraheras av inspelningen. I vissa fall kan de intervjuade 

förlora fokus på grund av nervositet eftersom de är medvetna om att det de säger spelas 

in (Denscombe, 2009).  

 De lärare jag valde att intervjua är kvinnor i varierande åldrar. Lärarna i studien 

har getts pseudonymer för att garantera deras anonymitet. Jag har valt att kalla dem 

Rebecka, Lina, Robin och Kim. Den yngsta intervjupersonen i min studie är Rebecka, 

25 år, som har arbetat som lärare i 2½ år. Rebecka är precis som de övriga tre lärarna 

utbildad förskollärare med behörighet att arbeta i förskoleklass. Lina, Robin och Kim är 

alla mellan 40 och 50 år och har länge arbetat som förskoleklasslärare. Lina har arbetat 

som lärare i förskola och förskoleklass i över 26 år. Samma breda erfarenhet har också 

Robin som varit lärare i 25 år och Kim i 23 år.  
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Efter att ha genomfört intervjuerna transkriberade jag dem. Jag började med att 

anteckna samtliga intervjufrågor och därefter lyssnade jag igenom intervjuerna och 

noterade vad lärarna svarade under varje intervjufråga. Lärarnas svar skrevs inte ner 

ordagrant, utan jag valde att sammanfatta svaren under varje fråga. De svar som jag 

ville citera i studien valde jag att skriva ner ordagrant. När samtliga intervjuer var 

transkriberade, sammanställde jag lärarnas svar under respektive fråga och sökte 

samtidigt efter likheter och olikheter i deras svar för att sedan kunna genomföra en 

analys. 

 

 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 3.1.2

I undersökningen deltog fyra utbildade förskoleklasslärare som valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval, vilket betyder att jag kontaktade lärare som jag haft kontakt med 

tidigare med en förfrågan om att delta i min undersökning. Denna form av urval är 

lämplig när undersökningen inte ger utrymme för större förberedelser (Denscombe, 

2009). Främsta anledningen till ett bekvämlighetsurval var undersökningens begränsade 

tidsutrymme. Fördelen med urvalet var att lärarna kände igen mig sedan tidigare, vilket 

gjorde intervjuerna mer lättsamma. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är däremot 

att resultatet inte blir representativt och inte går att generalisera, t.ex. att slutsatserna 

skulle gälla alla förskoleklasslärare i Sverige, men det är inte heller syftet med min 

studie. Eftersom jag har valt en kvalitativ forskningsmetod är jag mer intresserad av 

intervjupersonernas subjektiva åsikter än att få fram en ståndpunkt representativ för hela 

populationen (Bryman & Bell 2005). 

3.2 Genomförande 

Efter mailkontakt träffade jag de utvalda lärarna vid avtalad tid på respektive skola. 

Intervjuerna tog cirka 30 minuter och spelades in. Det var enbart jag och den 

intervjuade läraren som närvarade under intervjun. Inför intervjuerna hade jag 

konstruerat intervjufrågor (bilaga 1). Jag inledde med att återigen berätta om mitt 

examensarbete och dess syfte, för att sedan starta med bakgrundsfrågor. Frågorna låg i 

standardiserad ordning, men kunde ändras beroende på hur intervjun utvecklade sig.  

3.3 Etiska överväganden 

Det finns fyra allmänna huvudkrav för att bedriva forskning på ett etiskt sätt. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga huvudkrav har noggrant efterföljts i denna 

undersökning. Nedan kommer jag kortfattat beskriva vad de innebär och hur jag 

förhållit mig till dem. 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska få en god överblick av 

studiens syfte och hur själva studien kommer att genomföras. Deltagarna ska informeras 

om att deras medverkan är frivillig och att de kan avbryta när de vill. Deltagarna ska 

också få information om att insamlade data enbart kommer att användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002). Detta efterföljdes och jag var noggrann med att 

tydliggöra studiens syfte redan i mejlen till deltagarna.  

Samtyckeskravet innebär att ingen ska bli tvingad att delta, utan deltagarna har 

rätt att bestämma över sin egen medverkan. De medverkande skall veta att de själva 

beslutar över vad de vill säga och att de har rätt att avsluta sitt deltagande utan negativa 

konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). Jag var noggrann med att poängtera att 

deltagandet var frivilligt och att intervjupersonerna fick avsluta sin medverkan om de så 

önskade. 

De medverkande i en studie ska behandlas enligt konfidentialitetskravet, vilket 

innebär att ingen kan få fram identiteten på de som deltagit i studien (Vetenskapsrådet, 

2002). Därför har jag valt att ge alla deltagare fiktiva namn. Vid transkriberingen har jag 

också varit noggrann med att inte avslöja mina deltagares namn.   

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter och information enbart får brukas 

i forskningssyfte. Information om deltagarna får inte spridas för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002). Hänsyn till nyttjandekravet har tagits eftersom insamlade data 

enbart använts till min egen studie.  

 

3.4 Tillförlitlighet 

Med tanke på att min empiri är begränsad kan givetvis inga generella slutsatser dras. 

Den kritik som därför kan riktas mot studien är att jag använt mig av ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet medförde också att jag begränsade valet av 

deltagare till lärare jag kände sedan tidigare, vilket i viss mån kan ha påverkat 

deltagarnas sätt att svara. Det som talar för studiens tillförlitlighet är sammansättningen 

av min intervjugrupp med personer med varierande ålder och antal arbetsår.  

 



 

13 

 

 Validitet 3.4.1

Validitet handlar om huruvida undersökningen mäter det som är studiens avsikt att mäta 

(Dimenäs 2009). I mitt fall har den empiriska studien mätt det som var dess avsikt att 

mäta, eftersom jag använt mig av relevanta intervjufrågor för att besvara mina 

forskningsfrågor. Insamlandet av data via intervjuer anser jag relevant för att motsvara 

studiens syfte, och därmed ges undersökningen en god validitet. Naturligtvis hade det 

varit möjligt att öka studiens validitet genom exempelvis observationer i klassrum för 

att kunna studera sambanden mellan vad lärarna uttryckte i intervjuerna och sedan 

utövade i klassrummen. På grund av studiens begränsade tidsramar valde jag att 

fokusera på intervjuerna och inte komplettera med observationer. 

 

 Reliabilitet 3.4.2

Reliabilitet innebär att mäta ett resultats tillförlitlighet och trovärdighet (Dimenäs, 

2009). Återigen vill jag poängtera att min studie inte kan bidra med några generella 

slutsatser. Reliabilitetsbristen i undersökningen skulle därför kunna utgöras av mitt 

begränsade urval av deltagare. Jag är därmed medveten om att jag hade åstadkommit en 

högre reliabilitet om jag haft fler deltagare och gjort fler intervjuer. Dock vill jag 

framhäva studiens reliabilitet genom att jag enbart valt att intervjua utbildade 

förskoleklasslärare. Samtliga lärare arbetar som förskoleklasslärare och i gruppen ingår 

både lärare som arbetat många år och sådana med endast några års erfarenhet. Givetvis 

finns skillnader mellan hur lärare i landet arbetar med högläsning, men hade studien 

genomförts igen med lärare som arbetar utifrån liknande förhållanden skulle utfallet 

troligtvis bli detsamma. 

4 Resultat 

I kommande kapitel presenteras resultatet av mina intervjuer under två huvudrubriker, 

som är identiska med mina två frågeställningar. Svaren diskuteras sedan i en analys där 

resultatet jämförs och kopplas till tidigare forskning som redovisats i bakgrunden.  

4.1 Hur arbetar de intervjuade lärarna med högläsning? 

Samtliga lärare berättar att de använder sig av högläsning i undervisningen, och att 

användningsområdet varierar från gång till gång. Deltagarna menar att de själva 

använder sig av högläsningsböcker vid olika tillfällen för skilda ändamål. Ibland kan 

målet med högläsning vara att få barnen att slappna av och komma ner i varv, andra 
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gånger kan en högläsningsbok användas vid temaarbeten eller för att få barnen att 

reflektera över bokens budskap. Rebecka, som har arbetat som lärare i 2½ år, säger att 

högläsning är nyckeln till ett rikt ordförråd och begreppsförståelse och därmed viktigt 

för att eleven ska kunna lyckas i de flesta av skolans ämnen. Hon menar att samtliga 

ämnen i skolan kräver god begrepps- och läsförståelse:  

 

”När vissa äldre elever får lästal i exempelvis matematik, kuggar de oftast på grund av att de inte 

klarar läsförståelsen. De glömmer de små viktiga orden som skapar hela betydelsen och gör att de 

inte förstår vad som egentligen efterfrågas.” (Rebecka) 

 

Rebecka berättar att i hennes förskoleklass arbetar de med högläsning minst 2-3 gånger 

i veckan, men de försöker också läsa när tillfälle ges. Hon beskriver hur barn idag lever 

i ett stressat samhälle och behöver få en lugn och avslappnad stund för att komma ner i 

varv. Till detta fungerar högläsningen ypperligt, menar Rebecka. Därför sker högläsning 

oftast spontant, eftersom Rebecka läser för klassen när hon anser att barnen behöver 

slappna av. I viss mån används högläsning även vid temaarbeten, där barnen får 

återberätta sagor som de lyssnat till och sätta egna ord på det de hört. Ibland får barnen 

måla det de associerar till samtidigt som Rebecka högläser för dem. Därefter får de visa 

upp sina bilder för kamraterna. När barnen målar sina bilder av det de just hört, brukar 

det efterföljande samtalet leda fram till slutsatsen att alla människor tänker olika och att 

det är därför som bilderna skiljer sig åt:  

 

”Jag tycker det är viktigt att barnens fantasi får komma fram i högläsningen, som att låta dem 

skapa sig egna inre bilder av det man läser. Vid högläsning kan man variera mellan att visa barnen 

bokens illustrationer och likväl låta dem måla sina egna inre bilder.” (Rebecka) 

 

Lina som har arbetat som lärare i 26 år, förklarar att hon använder sig av högläsning på 

flera olika sätt beroende på uppsatta mål. Lina strävar precis som övriga lärare i studien 

efter att högläsa varje dag, men förklarar att tiden inte alltid räcker till. Lina poängterar 

betydelsen av att alltid själv läsa igenom boken före högläsning, dels för att kunna läsa 

med inlevelse, dels för att undvika situationer med oförberedda diskussioner. Lina 

berättar att hon för många år sedan högläste ur en bok för en grupp sexåringar som en 

av eleverna tagit med sig hemifrån, utan att hon själv läst igenom boken. Boken 

skildrade kärleken mellan två kvinnor, och hon upplevde att det är ett ämne vars 

uppkomst pedagoger bör vara förberedda på, eftersom ämnet i en barngrupp från 
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traditionella familjekonstellationer kan väcka frågor som läraren kan behöva bemöta 

med förberedda svar. Lina menar att det hade varit lättare att diskutera ämnet om hon 

hade haft vetskap om bokens innehåll. För att kunna förbereda sig på vilka frågor och 

dilemman som kan tänkas dyka upp och diskuteras vill Lina framhålla värdet av att 

alltid läsa igenom böckerna innan högläsning. Då vet pedagogen själv vad boken  

handlar om och vilka frågor som kan tänkas dyka upp och behöva förklaras. Lina säger 

att högläsning är ett effektivt sätt att nå ut till barnen, då en bok kan fånga barnens 

intresse och läslust. Just nu arbetar Linas förskoleklass med projektet ”Lässurr”. Även 

Robin och Kim berättade att deras förskoleklasser arbetar med projektet. ”Lässurr” är 

ett projekt där förskoleklasserna arbetar tematiskt under ett antal veckor med en utvald 

bok. Projektet avslutas sedan med en bokfest, där författaren kommer på besök och 

signerar var sitt exemplar till barnen. 

 

”I Lässurrsprojektet arbetar vi intensivt med en utvald bok där vi lyfter in matematik, svenska, 

skapande och bild och alla ämnen utifrån en bok. Det är verkligen jätte roligt, eftersom man kan få 

med så mycket, som till exempel vad är en författare, illustratör och så vidare.” (Lina) 

 

Lina berättar att hennes klass flitigt använder sig av materialet ”En läsande klass”. 

I materialet ingår bl.a. fyra olika figurer som kallas för läsfixarna: frågeapan, 

spågumman, detektiven och cowboyen.  Läsfixarna ska hjälpa eleverna att använda 

olika lässtrategier när de ska ta sig an och förstå innehållet i texter. Dessa fyra figurer 

kommer ofta på besök till klassen vid högläsning och hjälper barnen att reflektera över 

bokens innehåll, förutsäga vad boken kommer att handla om, ställa frågor kring 

innehållet, skapa sig inre bilder, sammanfatta innehållet och leta nya ord och begrepp. 

Lina konstaterar att böcker också kan ha ett budskap, som att exempelvis lära ut hur 

människor ska vara mot varandra. Detta är något som även de övriga pedagogerna 

nämner i intervjuerna. Lärarna vittnar om hur böcker ibland innehåller frågor av 

existentiell karaktär som kan tänkas beröra barnen. På så vis fungerar litteraturen och 

högläsningen som en öppning för gemensamma diskussioner kring viktiga ämnen. 

Robin har arbetat som lärare i 25 år och använder sig mycket av böcker som 

behandlar värdegrundsfrågor. Detta görs för att skapa diskussioner. I flertalet verk finns 

karaktärer som barnen kan identifiera sig med och relatera till. Vid diskussioner kring 

etiska dilemman och livsfrågor som kan tänkas beröra barn kan därför karaktärer i 

böcker med fördel användas och barnen får med sig budskapet utan att själva känna sig 

utsatta eller utpekade. Robin berättar att hon använder högläsning för att skapa en mysig 



 

16 

 

och trygg miljö för barnen, då de ska få bearbeta och uppleva saker tillsammans. Ibland 

tänder de ljus och samlas i en ring på mattan för att lyssna till högläsningsboken. Robin 

uttrycker att en del barn idag kommer från torftiga miljöer, och sagan kan då ge dem 

upplevelser och erfarenheter som de aldrig annars hade fått. Robin varierar hög-

läsningen med att visa bilder och ibland låta eleverna skapa egna inre bilder. Robin 

konstaterar att hon försöker väva in så mycket högläsning som möjligt i undervisningen, 

för att barn med bristfälligt ordförråd och barn med svenska som andraspråk ska få lära 

sig nya ord. Att barns ordförråd ökar genom högläsning, samtidigt som språkets 

uppbyggnad framhävs är något samtliga deltagare framhåller som de största vinsterna 

med högläsning: 

 

”Vi använder oss mycket av sagor i undervisningen, dels för att ge barnen en mysstund med 

upplevelser, sen använder vi oss också av sagor när det gäller svenskabiten, hur man jobbar med 

språket och språkförståelse, ordförråd och lära sig och rimma och förstå hur man kan leka med 

språket på olika sätt” (Robin) 

 

Kim har arbetat inom barnomsorgen i 23 år. Även hon understryker att 

högläsningen är ett nödvändigt inslag i verksamheten för barns språk- och 

begreppsutveckling. Hon menar att barn ständigt lär sig nya ord genom att lyssna till 

högläsning och sedan diskutera de nya ordens eller begreppens innebörd. Kims 

förskoleklass får dagligen lyssna till högläsning, då högläsning finns schemalagd varje 

dag efter lunch. Trots att Kim beskriver högläsningens betydelse för språkutvecklingen 

framhåller hon främst dess betydelse för vilan, för att få barnen att slappna av och skapa 

en mysig stund på dagen. Kim förklarar att denna stund oftast är den bästa på dagen för 

många av barnen, eftersom de älskar att få lyssna till en högläsningsbok. Utöver att 

använda högläsningen som läsvila förekommer det att klassen använder högläsning vid 

olika temaarbeten. Ibland får barnen själva läsa för sina kamrater, oavsett om de kan 

läsa eller inte. De barn som kan läsa läser direkt ur boken, medan de som ännu inte 

behärskar denna förmåga skapar egna berättelser på grundval av verkets illustrationer. 

Alla barn får lära sig att de inte får avbryta varandra, utan att det är den som läser som 

förfogar över bokens innehåll, oavsett om barnet väljer att läsa den befintliga texten 

eller berätta innehållet med hjälp av sin fantasi. Barnet som läser får sitta i en fåtölj med 

filt och kuddar, vilket ger en mysig och rogivande miljö. Kim förklarar att ett av syftena 

är att barnen lär sig vara goda lyssnare, och att den som läser lär sig uppträda inför 
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andra. Kim påpekar att barn idag måste lära sig detta, eftersom flera av skolans 

kunskapskrav handlar om att utvecklas till goda lyssnare och talare inför andra:  

 

”Vi jobbar med att barnen själva ska läsa och öva enklare texter. Sen får de sitta i berättarstol och 

då tränar vi ju det här med att vara en god lyssnare och inte avbryta varandra, för en del kanske 

inte kan läsa men man får ändå sitta där i gruppen och öva att prata inför grupp. För det är ju något 

som man idag måste bli duktig på för att klara skolans kunskapsmål.” (Kim) 

 

På frågan om högläsning fungerar för alla barn svarade Kim: 

 

”Jag tycker att högläsning är det som fungerar bäst, de älskar att låna böcker och lyssna på sagor.” 

(Kim)  

 

Rebecka tror att högläsning fungerar för alla barn om pedagogen tar hänsyn till 

barnens intresse och tänker på hur den fysiska miljön är utformad. Omotiverade barn 

lönar det sig dock inte att tvinga att lyssna till högläsning menar Rebecka, som föreslår 

att läraren istället bör fundera över hur man skall fånga barnets intresse för att vilja 

lyssna. Hon menar att barnets intresse kan fångas genom att barnet får själv vara 

delaktig i bokvalet: 

 

”Det tror jag, det viktigaste att tänka på är den fysiska miljön, likväl barnens intresse och hur jag 

som pedagog bemöter barnet. Omotiverat lönar det sig inte att tvinga ett barn att sitta och lyssna 

till högläsning, det tror jag snarare leder till att man hamnar i en ond cirkel. Har man barn som har 

svårt att sitta still och lyssna på högläsning tror jag det viktigaste är att sitta ner som pedagog och 

fundera över vad jag kan göra för att barnet ska vilja lyssna. Vad är det för barn och vad krävs av 

mig? Därefter ta sig tid att låta barnet vara delaktig i att välja bok, i alla fall ibland. Sen med tidens 

gång måste de ju också lära sig att de inte alltid kan få välja.” (Rebecka) 

 

Lina säger att högläsning i större grupper inte fungerar för alla barn när det gäller 

att sitta tyst och lyssna till högläsning. Barn med koncentrationssvårigheter kan lätt 

förlora fokus.  För dessa barn fungerar det bättre med enskild läsning eller läsning i 

mindre grupp. På så vis kan man placera barnet nära intill sig så barnet får 

kroppskontakt och lättare kan följa med och se bilderna. Lina försöker att läsa för 

barnen i mindre barngrupper och säger att det är viktigt med klassrumsregler som 

betonar att man inte får störa den som läser: 
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”Det optimala är ju inte att högläsa för 25 elever utan man skulle egentligen ha lite mindre 

grupper, men tyvärr så är det inte så i skolans värld. Jag skulle vilja påstå att högläsning fungerar 

för alla barn även för de barn som har svårt att sitta still om man bara läser för barnet eller i en 

mindre grupp, men det fungerar inte för alla barn att sitta i en för stor grupp.” (Lina) 

 

Robin förklarar att de barn som har svårt att sitta still måste ges redskap för att 

kunna koncentrera sig. Hon menar att barnens intresse kan väckas då de får höra vad 

sagan kommer att handla om vilket gör att alla följer med i boken redan från start. Hon 

ger också tips om att skapa en tillåtande miljö där barnen får ligga ner eller plocka med 

saker eller äta en frukt för att slappna av. Robin berättar även att hon kan använda sig av 

konkreta föremål som associeras till sagan för att bibehålla barnens intresse: 

 

”Jag kan ju inte säga att alla barn älskar och tycker att wow högläsning är det bästa som finns, och 

en del tycker ju att det är jätte jobbigt just det här med att sitta ner en stund och helst vara 

koncentrerad på det som händer och då kanske man får ha en tillåtande miljö. Man kan ju få ligga 

ner och lyssna på sagan för man kan ju vara lika aktiv då. Ibland har man ju barn som behöver 

pilla med någonting och då kanske man kan kombinera sagan med lite frukt så att de t.ex. får sitta 

och skala sin klementin.” (Robin) 

 

 Analys av hur lärarna arbetar med högläsning 4.1.1

Det framgår tydligt att lärarna arbetar mycket med högläsning och ser stora möjligheter 

med högläsningens breda användningsområden. Samtliga lärare menar liksom Körling, 

(2012) att det enbart är fantasin som sätter gränser för högläsningens 

användningsområde. Ändå är det i traditionella sammanhang som högläsning används 

av de deltagande lärarna, främst vid temaarbeten och läsvila. Det senare är det som i 

praktiken dominerar när det gäller högläsning. Samtliga respondenter säger sig också 

nyttja högläsning till temaarbeten kring bland annat olika värdegrundsfrågor. Beroende 

på tid och motiv väljer pedagogerna att låta eleverna bearbeta sådant de läst i olika hög 

grad. Många gånger bearbetas högläsningsböckerna genom att eleverna får diskutera 

boken, eller kortfattat återge handlingen. Flera av lärarna påpekar att det är av essentiell 

betydelse att eleverna lär sig återberätta och bli goda lyssnare för att senare kunna klara 

vissa av läroplanens kunskapskrav. Intervjuerna visar även att högläsningen mestadels 

sker i grupp, då antingen läraren läser för eleverna, eller eleverna läser för varandra. 

Detta kan kopplas till Vygotskijs (1999) tanke om den proximala utvecklingszonen, där 

barnet lär sig i samspel med andra individer. Ett barn som hör läraren eller kamraterna 
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läsa strävar efter att själv vilja imitera och lära sig av den mer kunnige. Barnet får även 

en djupare förståelse för det lästa genom de efterföljande samtalen.  

Lina menar liksom Chambers (2014) att det är av stor vikt att läraren sätter sig in i 

boken innan högläsningen för att kunna läsa boken med inlevelse och undvika att 

oförberedd behöva leda diskussioner. Lina ger ett exempel på hur böcker kan innehålla 

för barnen nya ämnen, som kan behöva tas upp och förklaras. Av samma anledning 

hävdar hon att det är viktigt att läraren är väl insatt i ämnet och vet vad hon själv ska 

säga, men även vilka typer av frågor eleverna kan tänkas komma med. Detta kan knytas 

till Körlings (2012) betoning av hur viktigt det är med lärarens inlevelse och berättarröst 

för hur innehållet ska tas emot av eleverna. När barnen får lyssna till en inkännande 

berättarröst väcks deras engagemang, samtidigt som de tillägnar sig innehållet på ett 

mer sinnligt sätt. 

Pedagogerna vid Manhattan New School i New York var övertygade om att 

gemenskapen vid högläsning bidrog till klassgemenskap och goda relationer som fick 

eleverna att bry sig om varandra (Lindö 1998). Även lärarna i min studie berättar att de 

använder sig av böcker vars innehåll berör olika värdegrundsfrågor för att ge eleverna 

en fördjupad förståelse om sig själva och omvärlden för att sedan kunna föra 

gemensamma diskussioner. I många diskussioner lyfts viktiga aspekter som eleverna 

själva kan dra lärdomar av och knyta till sina egna erfarenheter. Reichenberg (2008) 

hävdar att god läsförståelse är nyckeln till framgång i många av skolans ämnen samt 

grunden för ett livslångt lärande. Även Rebecka och Kim hävdar att högläsning är ett 

effektivt sätt att bidra till god läsförståelse, och de påpekar vikten av att elever har en 

god läsförståelse för att klara av de flesta av skolans ämnen. Dock blir det genom mina 

intervjuer inte klarlagt om läsförståelsen verkligen utvecklas genom det sätt som 

högläsningen används i förskoleklassen, utan påståendet återkommer i intervjuerna mer 

som ett allmänt konstaterande om läsning.  

Högläsning fungerar för alla barn om pedagogen kan fånga barnens intresse. 

Rebecka och Kim hävdar att högläsning fungerar för alla barn om pedagogen tar hänsyn 

till barnens intresse och tänker på hur den fysiska miljön är utformad. Lina och Robin 

menar att högläsning intresserar alla barn men betonar att alla barn inte klarar av att sitta 

och lyssna i för stora grupper. Mindre grupper och en tillåtande miljö underlättar 

deltagandet för många barn och kan då vara nyckeln till att få eleverna intresserade av 

högläsning. Robin är tydlig med att det inte fungerar att sitta stilla för alla, och att 
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barnen då själva bör ges möjlighet att bestämma om de vill ligga ner eller plocka med 

exempelvis en frukt för att kunna koncentrera sig.  

Trots lärarnas varierande åldrar och antal arbetsår kan det konstateras att samtliga 

lärare följer en gemensam norm för hur de arbetar med högläsning. Gemensamt för alla 

lärare är att de finner högläsning vara ett bra redskap för att låta eleverna koppla av men 

även för att kunna arbeta med värdegrundsfrågor och få eleverna att reflektera och 

diskutera för att få en djupare förståelse för det lästa.  

4.2 Vilka motiv har de tillfrågade lärarna för sin högläsning? 

Praktiskt genomförande och motiv sammanfaller många gånger och det går i 

nedanstående redogörelse inte att undvika upprepningar av vad som tidigare sagts. Ändå 

behandlas det här under en egen rubrik för att tydliggöra hur förhållandet mellan praktik 

och vision för högläsningen ser ut. Motiven för högläsning kan enligt pedagogerna 

variera beroende på uppsatta mål. Rebecka och Kim förklarar att de ofta använder 

högläsning i undervisningen för att ge barnen en mysstund för att få komma ner i varv 

och vila. Motivet för högläsning behöver inte nödvändigtvis vara genomtänkt, däremot 

menar Rebecka och Kim att målet med högläsningen vid läsvilan är att få barnen att 

slappna av. Lina och Robin använder vanligtvis högläsning för att skapa gemensamma 

gruppdiskussioner om bland annat värdegrundsfrågor. Deras motiv till högläsningen är 

då att få barnen att reflektera och diskutera. Samtliga lärare betonar högläsningens 

betydelse för yngre barn. Lärarna förklarar att de sett att högläsningen i hemmen 

minskat och ersatts med teve, datorer och ipads. Av denna anledning är det extra viktigt 

att pedagoger läser högt för barnen i förskolan och skolan: 

 

”Högläsningen är jätteviktig! Från den tiden då jag utbildade mig har tekniken kommit väldigt 

långt, och generellt så märker jag att barnfamiljer idag inte har tiden för att läsa för sina barn på 

samma vis. Det är lätt att man efter att ha jobbat långa dagar sätter på teve och videofilmer istället. 

Därför är det extra viktigt att vi i skolan avsätter tid för högläsning.” (Lina) 

 

”Sitta i soffan med en bok är något man inte prioriterar så högt längre, och därför är vår roll ännu 

viktigare att ge de barn som aldrig får läst för sig hemma, att de åtminstone får det under dagen då 

de är här.” (Robin) 

  

Lärarna anser att högläsning är ett bra sätt att stimulera barns fantasi och skapa 

diskussion kring aktuella händelser. Samtidigt bidrar läsningen till att utveckla barns 

vokabulär. Flera av pedagogerna tydliggör högläsningens essentiella roll för att 
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reflektera över böckers budskap och innehåll. De säger sig använda böcker för att 

barnen ska få skapa egna inre bilder och för att utveckla fantasin. Kim berättar att hon 

ibland läser Sagan om den lilla lilla gumman för sina förskoleklassbarn. Barnen får 

sedan i bild framställa sin egen idé om hur sagan slutar. Läsningen sätter igång barnens 

fantasi, då de fantiserar ihop ett eget slut på sagan. Även Robin uppmanar barnen till 

eget bildskapande genom att emellanåt inte visa bokens illustrationer utan i stället be 

barnen skapa egna bilder. Det är ytterligare ett exempel på hur motivet för högläsning, 

att utveckla barnens fantasi, tar praktisk form. När jag frågar intervjupersonerna hur de 

som lärare ser på högläsning svarar alla att högläsning har en essentiell grundläggande 

funktion. På frågan vad det kan bidra med i barns utveckling svarar Rebecka att 

högläsning är en viktig del i barns utveckling eftersom barnen får lära sig lyssna och 

utveckla lust att själva lära sig läsa och skriva. Lina hävdar även att eleverna lär sig hur 

de ska vara mot varandra, och precis som Kim menar hon att barnen lär sig att bli goda 

lyssnare. Robin svarar liksom Lina och Kim att barnen tränar sin koncentrations-

förmåga, men de tar också till sig språkets uppbyggnad och ett mer nyanserat språk. 

Samtliga pedagoger nämner lika återkommande som det upprepas i den här uppsatsen 

att högläsning är en viktig del i barns utveckling då de bekantar sig med språket och blir 

nyfikna på att själva läsa. Kim förklarar att de flesta skolämnen kräver att eleven kan 

läsa och förstå innebörden av det lästa. Av denna anledning menar hon och de andra 

pedagogerna att högläsning inbjuder eleverna till att läsa på ett lustfyllt och lärorikt sätt. 

 

 Analys av lärarnas motiv till att arbeta med högläsning 4.2.1

Lärarna hävdar att motivet för högläsning varierar beroende på aktivitet och uppsatt 

mål. Två av pedagogerna säger att högläsningen emellanåt sker spontant, och att 

motivet då inte är genomtänkt utan att de vill ge barnen en mysig och avkopplande 

stund. Dominković m.fl. (2006) hävdar att vuxna inte alltid behöver ha ett genomtänkt 

motiv för högläsningen, men att läsningen allt som oftast bör präglas av en genomtänkt 

strategi. I mina intervjuer framkommer ingen typ av självkritik eller reflektion över hur 

det spontana läsandet förhåller sig till det planerade. Samtliga lärare bekräftar dock att 

högläsningen i hemmet har minskat och ersatts av teknisk förmedling av narration. 

Därför framhåller de betydelsen av att barnen åtminstone får lyssna till högläsning i 

skolan och förskolan. För barn som aldrig får ta del av högläsning i hemmet är detta 

extra viktigt. Gemensamt för intervjupersonerna är också att de anser att högläsning är 

ett viktigt redskap för att barnen ska tillägna sig nya ord och begrepp, samt bilda sig en 
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uppfattning om språkets uppbyggnad och regler. Precis som Forsling och Högberg 

(2004) menar de att barnen leds in i läs- och skriftspråket på ett lustfyllt sätt genom att 

observera, lyssna och imitera. Det blir dock inte klarlagt hur sambandet mellan 

läsförståelse och lust till läsning ser ut. Den praktik som beskrivs där barnen själva 

agerar läsare värderas främst genom att den utvecklar en förmåga hos barnet att lyssna 

och att låta sin röst höras inför andra elever. Lärarnas praktik utvecklar det som 

Edwards (2008) poängterar: koncentrationsförmåga och frigörelse av fantasin. Faktum 

är att alla intervjupersoner resonerar på ett likartat sätt när det gäller högläsningens 

betydelse och användningsområden. Sammanfattningsvis definierar alla lärarna 

högläsningen som ett ”pedagogiskt redskap” för att utveckla barns ordförråd, 

begreppsuppfattning och omvärldskunskap.  

5 Diskussion 
 

Nedan följer en sammanfattande diskussion med mina egna reflektioner av studien. Jag 

kommer sammanfattningsvis att återge min valda metod och kritiskt diskutera den valda 

metoden och materialet. Slutligen kommer jag att delge de slutsatser jag kommit fram 

till.  

5.1 Metoddiskussion 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. Jag 

anser att varken observationer eller enkäter ger mig samma information som personliga 

intervjuer. Intervjuerna ger mig en djupare förståelse av hur lärarna resonerar och vilka 

motiv de har för högläsning. Visserligen skulle jag kunna använda mig av enkäter för att 

få fler deltagare till studien, men jag anser att ett personligt möte med var och en av 

lärarna ger mig en djupare inblick i hur lärarna arbetar med högläsning. Vid mötet med 

lärarna kan de visa mig klassrum, böcker och artefakter som de använder sig av vid 

högläsning, vilket kan ge mig en mer överskådlig bild. Observationer i klassrummen 

skulle fördjupa bilden av hur lärarna arbetar med högläsning, men detta omöjliggörs av 

studiens tidsramar. Jag har valt att spela in intervjuerna med hjälp av mobiltelefonens 

inspelningsfunktion, vilket kan kritiseras eftersom många blir nervösa när de vet att de 

ska bli inspelade, men återigen kan jag försvara ljudinspelningen med att 

intervjupersonerna är några för mig redan bekanta lärare. Jag har tidigare varit i kontakt 

med alla lärarna och vet därför att de inte blir nervösa av själva ljudinspelningen. 
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Ansvaret ligger främst hos mig som genomför undersökningen att få lärarna att känna 

sig bekväma och att informera om konfidentialitetskravet.  

5.2 Slutdiskussion 

Syftet med studien är att få veta mer hur fyra olika förskoleklasslärare arbetar med 

högläsning och vilka motiv de har för högläsning. Resultatet visar att motivet för 

högläsning varierar beroende på syfte och mål, men att lärarna ändå arbetar relativt lika 

med högläsning. Högläsning kan enligt lärarna bland annat användas vid avkoppling, 

temaarbeten, diskussioner kring värdegrundsfrågor och aktuella händelser. Det 

vanligaste  är att lärarna använder högläsning som metod för att få eleverna att komma 

ner i varv eller vila. Samtliga pedagoger är överens om att även om motivet för 

högläsning varierar så bär barnen alltid med sig någon lärdom från lässtunden, t.ex. nya 

ord och begrepp, nya tankar om solidaritet och vänskap, nya kunskaper om fakta eller 

aktuella händelser. Min uppfattning är att lärarna förhåller sig mycket positivt till 

högläsning och menar att högläsningen fungerar som ett lustfyllt sätt att leda in barnen i 

skriftspråket. Samtidigt verkar det inte finnas någon starkare koppling mellan motivet 

för högläsning och den praktiska användingen av högläsning, annat än då det gäller 

utvecklandet av koncentrationsförmåga och fantasi hos barnen. Den mest dominerande 

användingen av högläsning, för att skapa lugn och ro, omges inte av några metodiska 

idéer eller pedagogiska grepp, utan här framstår läsningens främsta funktion som 

kontrastskapande till övrig skolverksamhet.  

En slutsats som kan dras i efterhand, är att jag som intervjuare borde ha bett 

lärarna vara tydligare med hur de såg sina motiv för högläsning avspegla sig i praktiken. 

Motiven enligt respondenterna själva kan variera, och de hävdar att de främsta motiven 

för högläsning är att få barnen att vila eller reflektera och diskutera texter. De hävdar 

också att motivet för högläsning är att utveckla elevernas fantasi och vokabulär, vilket 

jag som intervjuare borde bett lärarna utveckla. Jag borde ha frågat dem hur de själva 

anser att nämnda motiv avspeglas i deras praktik.  

Denna studie sammanfattar på ett tydligt sätt några av de idéer och 

användningsområden som finns för högläsning. Med hjälp av undersökningen ville jag 

även undersöka lärarnas egen syn på om högläsning idag har minskat, vilket ett flertal 

studier pekat på. Hos de lärare jag valt att intervjua har högläsningen inte minskat eller 

försvunnit från skolans verksamhet. Däremot vittnar flera av lärarna om att 

högläsningen i hemmen förmodligen har minskat, vilket gör att betydelsen av 
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högläsningen i skolan i samma grad har ökat. En slutsats är därför att det är viktigt att 

schemalägga högläsningen. 

Slutligen bör det även nämnas att pedagogerna anser att högläsning fungerar för 

alla barn, men däremot skiljde sig synen på hur undervisningen bör läggas upp för att 

hålla barnens intresse för högläsning vid liv. Rebecka och Kim menar att det är 

pedagogerna som bär det främsta ansvaret för att högläsningen ska fungera för alla barn. 

Lina och Robin anser inte att högläsning fungerar för alla barn när den sker i för stora 

grupper, utan ett alternativ är att högläsa i mindre grupper. Av denna anledning kan det 

även konstateras att synen på hur arbetet med högläsning bör struktureras skiljer sig 

bland förskoleklasslärare och därmed även arbetet med högläsning i praktiken. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

I den här studien har jag belyst fyra förskoleklasslärares perspektiv, där resultatet visar 

att lärarna tycker att högläsning är viktig ur flera aspekter, samtidigt som de påpekar att 

själva högläsningsstunderna ofta är mysiga och avkopplande för eleverna. Av denna 

anledning finner jag att det intressant att undersöka om motiven för högläsning skiljer 

sig bland olika lärarkategorier, såsom grundskollärare och förskollärare och mellan 

nyblivna och erfarna lärare. I den här studien förhöll sig förskoleklasslärarna relativt 

lika till vilka motiv de har för sin högläsning. En fråga som därför har väckts hos mig är 

om deras svar beror på att samtliga arbetar som förskoleklasslärare. Det är möjligt att 

resultatet i studien hade blivit annorlunda om jag valt att intervjua olika lärarkategorier. 

En hypotes är att lärare som arbetar med yngre barn har andra motiv för högläsning än 

lärare som arbetar med äldre barn. Det vore spännande att undersöka om olika 

lärarkategoriers motiv för högläsning skiljer sig åt och om det finns likheter mellan de 

olika lärarkategoriernas motiv. 
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  I 
 

Bilaga  

Frågor till lärarintervjuer 

Allmän information 

Du kommer vara anonym 

Du får avbryta när du vill 

Du behöver inte svara på alla frågor 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken utbildning har du? 

 

Intervjufrågor 

Hur ser du som pedagog på högläsning? 

Använder du dig av högläsning i undervisningen? Om ja, hur?  

Vilka fördelar/nackdelar ser du med högläsning? 

Hur ofta har ni högläsning? 

På vems initiativ sker högläsning? 

Har du något mål med högläsningen?  

Hur ser miljön ut där ni läser? 

Vad kan högläsning bidra med i barns utveckling? 

Hur ser du på högläsningens betydelse för läs- och skrivutveckling?   

Fungerar högläsning för alla barn? 

 

Avslutningsvis 

Finns det något du vill tillägga? 

Tack för du tog dig tid att svara! 

 

 

 

 


