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Studien behandlar ämnet högläsning där syftet är att bidra med kunskap 

om hur förskoleklasslärare uppfattar arbetet med högläsning som ett 

pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling. Utifrån syftet 

ställdes fyra forskningsfrågor:  

• Hur beskriver förskoleklasslärare att de använder högläsning i 

undervisningen?  

• Vilka hinder finns det med högläsning för elevers läs- och 

skrivutveckling enligt lärare i förskoleklass?  

• Vilka möjligheter finns det med högläsning för elevers läs- och 

skrivutveckling enligt lärare i förskoleklass?  

• Hur ser förskoleklasslärare på högläsning i relation till andra 

aktiviteter för att utveckla elevers läs- och skrivutveckling? 

  

 

 

Synen på lärande i studien utgår från det sociokulturella perspektivet. 

Genom samspel mellan elever samt mellan elever och lärare kan kunskap 

utvecklas. Både kvantitativ och kvalitativ undersökning har använts 

genom en enkätundersökning och intervjuer. I enkäten deltog 75 lärare 

och i intervjuerna deltog fem lärare. I analysen av datainsamlingen 

användes kodning av nyckelord och tematiseringsarbete för att kunna 

besvara studiens forskningsfrågor. Resultatet visar att förskoleklasslärare 

ser högläsning som ett viktigt och kompletterande pedagogiskt verktyg för 

elevers läs- och skrivutveckling, där både möjligheter och hinder 

identifierades. De möjligheter som framkom var språkutveckling, läs- och 

skrivlust samt förståelsearbete för texter. De hinder som lärarna sade var 

främst anpassning till elevgruppers nivåskillnader i relation till språk, 

kunskap och skolmognad samt fånga elevers intresse för att skapa 

engagemang för högläsningen. 

 

The study deals with the topic reading aloud where the aim is to contribute 

knowledge of how pre-school class teachers perceive the work of reading 

aloud as a pedagogical tool for pupils' reading and writing development. 

To achieve this purpose four research questions were used:   

• How do pre-school class teachers describe that they use reading 

aloud in teaching? 

• What are the obstacles with reading aloud for students reading 

and writing development according to pre- school class 

teachers?  

• What opportunities are there with reading aloud for students 

reading and writing development according to pre-school class 

teachers?  
• How do pre-school class teachers view reading in relation to 

other activities to develop students' reading and writing 

development?  

In this study, the view of learning is based on the sociocultural perspective. 

Through interaction between pupils and between pupils and teachers 

knowledge can be developed. To collect data for this study, both a 

quantitative and a qualitative method were used. Data was collected 

through a survey and interviews. In the survey, 75 teachers participated, 

and in the interviews five teachers participated. In the analysis of the data, 

coding of keywords and thematic work was used to answer the study's 

research questions. The result shows that teachers in pre-school class view 

reading aloud as an important and complementary pedagogical tool for 

pupils reading and writing development. Furthermore, both opportunities 

and obstacles were identified. The opportunities were language 

development, desire to read and write and working with understanding 

texts. The obstacles that the teacher mentioned were mainly difficulties in 

adapting to the pupils’ level differences related to language, knowledge, 

school maturity and to interest as well as involve pupils in reading aloud 

activities. 
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1. Inledning  

När förskoleklass infördes år 1998 var det en frivillig skolform, där bedrivandet av 

förskolans pedagogik skulle förbereda elever inför skolan. Genom den fria skolformen har 

förskoleklassen setts som en egen skolform och varit till viss del osynlig inom 

skolpolitiken. År 2018 blev förskoleklassen obligatorisk för alla elever (SFS 2010:800, 7 

kap. 4§). Idag delar många förskoleklasser lokaler med grundskolan och ses som en del av 

skolan där grundskolans pedagogik ingår.   

 

Från internationella undersökningar som Programme for International Student Assessment 

(PISA) och Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) (Skolverket, 2016b; 

Skolverket, 2017b) framgår det att elevers läsförmåga och läsförståelse har förbättrats 

sedan tidigare undersökningar. I PISA:s undersökning beskrivs det en förbättring av 

svenska elevers läsförståelse från år 2012 till år 2015. Trots framsteg indikerar inte PISA 

resultaten på den nivån som var år 2006. PIRLS visar också att elevers läsförmåga har 

förbättrats från år 2006 till år 2016, dock visar inte resultaten den nivån som det gjorde år 

2001, då Sverige var främst av de deltagande länderna. Undersökningarnas resultat kan ses 

som positivt men elevers läsförmåga och läsförståelse behöver fortsätta att prioriteras i 

undervisning för att utvecklas i jämförelse med tidigare resultat (Skolverket, 2016b; 

Skolverket, 2017b).  

 

Att läsa och skriva är viktiga färdigheter som påverkar hela livet då samhället ställer höga 

krav på förmågan att kunna läsa och skriva. Lärare som arbetar i grundskolan är överens 

om att hjälpa elever att utveckla dessa förmågor (Erickson & Wharton-McDonald, 2019). 

Elevers läsintresse är även något som är viktigt för lärare att stödja (ibid.). De elever som 

riskerar att tappa intresset för läsning kan spendera mindre tid på att läsa, vilket kan leda 

till att utveckling av tidiga färdigheter som avkodning och läsflyt sker långsammare 

(Morrison, Jacobs & Swinyard, 1999). 

 

För att ge förskoleklasselever möjlighet till läs- och skrivutveckling behöver lärare arbeta 

med varierande läs- och skrivaktiviteter där högläsning kan ses som ett viktigt pedagogiskt 

verktyg (Beck & McKeown, 2001). Högläsning kan bidra till flera möjligheter, både för 

elevers språkutveckling som involverar läs- och skrivförmåga men också för läsglädje och 

sammanhållning i elevgruppen (Jönsson, 2007; Isbell, Sobol, Lindauer & Lowrance, 
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2004). Högläsning kan bidra till att elever i förskoleklass blir motiverade till läsning och 

därmed få ett ökat intresse för böcker (Erickson & Wharton-McDonald, 2019). 

Undervisning i förskoleklass ska ge elever möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera med tal- och skriftspråk. Genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna, 

skriva samt samtala om skönlitteratur och andra typer av texter kan elevers läs- och 

skrivförmåga utvecklas (Skolverket, 2018). 

 

Föreliggande studie syftar till att bidra med kunskap om hur förskoleklasslärare uppfattar 

arbete med högläsning som pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling. 

Studien omfattar en enkätundersökning som fördjupas genom semistrukturerade 

intervjuer. I studien har totalt 80 förskoleklasslärare deltagit, varav 75 lärare i 

enkätundersökningen och fem lärare i intervjuerna. Eftersom skolformen förskoleklass 

blev obligatorisk år 2018 (SFS 2010:800, 7 kap. 4§) bidrog det till ett intresse att avgränsa 

studien till enbart förskoleklass, då jag ville undersöka hur förskoleklasslärares 

högläsningsarbete ser ut i elevers tidiga läs- och skrivundervisning. Det centrala innehållet 

för förskoleklassen kan också relateras till högläsningsarbetet då elever ska få möjlighet 

att möta ord och begrepp, lyssna, samtala och ställa frågor om texters innehåll och budskap 

(Skolverket, 2018).    
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskoleklasslärare uppfattar 

arbete med högläsning som ett pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling. 

Detta syfte avser jag att uppfylla genom att besvara följande frågor: 

• Hur beskriver förskoleklasslärare att de använder högläsning i undervisning?  

• Vilka hinder finns det med högläsning för elevers läs- och skrivutveckling enligt 

lärare i förskoleklass?  

• Vilka möjligheter finns det med högläsning för elevers läs- och skrivutveckling 

enligt lärare i förskoleklass?  

• Hur ser förskoleklasslärare på högläsning i relation till andra aktiviteter för att 

utveckla elevers läs- och skrivutveckling?   
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3. Bakgrund 
Inom området högläsning för läs- och skrivutveckling i förskoleklass är flera olika aspekter 

viktiga som bakgrund till studien. Kapitlet inleds med styrdokumentens relation till 

högläsning i undervisning. Fortsättningsvis beskrivs förskoleklassens roll för elevers läs- 

och skrivutveckling. Därefter behandlas studiens syn på lärande i relation till det 

sociokulturella perspektivet. Avslutningsvis presenteras hur högläsning kan ses som ett 

pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling och dess arbetssätt.   

3.1 Högläsning utifrån styrdokumenten  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) kan högläsning 

kopplas till många områden i den nya utgåvan av förskoleklassens del (Skolverket, 2018). 

I förskoleklass ska elever få möjlighet att utveckla ett intresse för och förmåga att 

kommunicera med tal- och skriftspråk genom rika möjligheter att läsa, lyssna samt skriva 

och samtala om olika typer av texter och händelser. I kommentarmaterialet för 

förskoleklassen (Skolverket, 2016a) beskrivs det att de färdigheter som elever utvecklar 

genom att samtala har betydelse för att elever ska kunna skapa tilltro till sin språkliga 

förmåga. 

 

Högläsning i förskoleklass kan bidra med att elever får möjlighet att samtala, lyssna och 

ställa frågor och framföra egna tankar och åsikter inom olika elevnära områden. Eleverna 

ska i undervisning även få möta berättande texter, rim, ramsor och andra ordlekar 

(Skolverket, 2018). Läsning i förskoleklass sker enligt Skolverket (2016a) främst via 

lärares högläsning. Högläsning kan bidra till utveckling inom ordförråd samt ökad 

läsförståelse genom lärares frågor till text. Utveckling av mer generell språklig förmåga 

har betydelse för den tidiga och fortsatta läs- och skrivutvecklingen (Skolverket, 2016a). 

För att elever ska kunna diskutera och reflektera över upplevelser och skapa förståelse för 

texters innehåll som de tagit del av via lärares högläsning, kan tillgänglighet till olika texter 

och en miljö som uppmuntrar till läsning och samtal vara betydelsefullt (Skolverket, 

2016a). Exempelvis kan läs- och berättarhörnor eller dramarum vara av betydelse i elevers 

läs- och skrivmiljö (ibid.).   

 

Det kan vara viktigt för förskoleklasslärare att vara insatt i övriga delar av läroplanen då 

de ska förbereda elever för fortsatt utbildning och bidra till en kontinuitet i undervisning 

(Skolverket, 2016a). Från det centrala innehållet i svenskämnet för årkurs 1–3 kan 

högläsning relateras till rubrikerna: läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, berättande 
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texter och sakprosatexter samt språkbruk (Skolverket, 2018, s. 258–259). 

Kommentarmaterialet för kursplanen i svenska (Skolverket, 2017a) beskriver att elever i 

årkurs 1–3 ska få undervisning och möjligheter att lyssna och återberätta texter genom 

samtal. Lyssnandet nämns enbart i årskurs f–3, då lyssnandet ingår som en naturlig del av 

undervisningen i de högre årskurserna 4–9 (Skolverket, 2017a). 

 

I slutet av årkurs 1 ska elever genom samtal föra enkla resonemang om texter som de tagit 

del av i högläsning (Skolverket, 2018). De ska kunna återge och kommentera viktiga delar 

av högläsningens innehåll och budskap.  Eleverna ska även kunna läsa enkla, elevnära och 

bekanta meningar i texter. För godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 beskrivs det i 

kunskapskraven att elever ska kunna läsa, tillämpa lässtrategier, återge samt föra enkla 

resonemang om budskap från texter (ibid.).  

  

3.2 Förskoleklassens roll för elevers läs- och skrivutveckling  

Förskoleklass och skolans första år utgör en betydelsefull och förberedande fas i elevers 

tidiga läs- och skriftspråkslärande (Skoog, 2012). Skolformen ska fungera som en brygga 

mellan förskolans och skolans pedagogik. Historiskt infördes förskoleklass som en egen 

skolform inom det offentliga skolväsendet år 1998. Förskoleklass skulle då ses som en 

möjlighet för ett nytt arbetssätt inom skolan där förskolans pedagogik skulle fortsätta 

bedrivas, men ett närmande mot skolan skulle vävas in (Skoog, 2012). 

 

Förskoleklassens läs- och skrivundervisning har sett olika ut genom åren då 

förskoleklasslärare tolkat läroplanen och omvandlat den till sin verksamhet (Ackesjö, 

2018). Tidigare hade inte förskoleklassen egna mål för verksamheten utan lärare fick utgå 

från målen i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och läroplanens första två delar. Då 

förskoleklasslärares friutrymme varit allt för stort för hur undervisning ska utformas har 

det därmed medfört att elevers läs- och skrivutveckling bedrivits på skilda sätt, då 

aktiviteter och omfattning av läs-och skrivundervisning varierat (ibid.). Det är viktigt att 

lärare i förskoleklass använder sig av en pedagogik som både utgår från barnperspektivet 

och forskning om hur elever tillägnar sig god läs- och skrivförmåga för att möjliggöra ett 

lustfyllt lärande (Alatalo, 2014).  

 

Den 1 juli år 2016 reviderades läroplanen och ett nytt kapitel lades till som behandlar 

skolformen förskoleklass (Ackesjö, 2018). Det nya läroplansavsnittet har gjort 
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förskoleklass till en viktig skolform med ett eget innehåll. I den nya revideringen syns både 

förskolans och grundskolans mål. Det som nämns i det centrala innehållet och de förmågor 

som elever ska utveckla går att finna i förskolans läroplan och kursplaner för grundskolan. 

Exempelvis nämns förmågan språk och kommunikation som går att relatera till elevers läs- 

och skrivundervisning (ibid.). År 2018 infördes sedan skolplikt i förskoleklass och 

medförde att skolformen blev obligatorisk för elever (SFS 2010:800, 7 kap. 4§). 

 

3.3 Synen på lärande i studien   

Studien utgår från det sociokulturella perspektivets syn på lärande, utveckling och språk 

som har sitt ursprung i Lev Vygotskijs teorier (Säljö, 2014, s. 251–307). Perspektivet 

beskriver det mänskliga språket som ett medierande redskap, vilket innebär att språket blir 

ett verktyg för att skapa förståelse. Genom det talade och skrivna språket kan vi 

kommunicera med andra människor (Säljö, 2014, s. 251–307). 

 

Kunskap kan utvecklas genom samspel mellan elever samt mellan elever och lärare (Säljö, 

2014 s. 251–307). Enligt det sociokulturella perspektivet ses lärandet som en del av 

mänsklig gemenskap där skolan gör elever delaktiga i samhällets kunskaper. Kunskap ses 

därför som något som sker i social gemenskap där elever ges möjlighet att utveckla 

kunskaper genom undervisning, och är således inte något som överförs från lärare till 

elever (ibid.). Högläsning kan ses som en metod för lärare och elever att tillsammans 

diskutera texter för att få en djupare förståelse, vilket kan vara förståelse för ord, förståelse 

för texters uppbyggnad och utveckling av muntliga språkkunskaper (Loysen & Hursh, 

2010). Meningsskapande av texter genom tolkning och dialog med andra kan även uppstå 

via högläsning (Säljö, 2014, s. 251–307).   

 

Två viktiga begrepp enligt det sociokulturella perspektivet angående synen på lärande är 

den proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZPD) och stöttning 

(Scaffolding) (Säljö, 2014, s. 251–307). Vygotsky (1978) förklarar den proximala 

utvecklingszonen som den zon där lärandet är på en nivå som är för hög för en elev att 

klara av på egen hand, men som eleven kan klara av om den får vägledning och stöd 

(Vygotsky, 1978, s. 86). Högläsning kan relateras till idén om den proximala 

utvecklingszonen då aktiviteten kan ses som en stöttning för elevers språkutveckling. 

Elever kan exempelvis få möta grundläggande grammatik via högläsning som sedan kan 

göra elever redo att kunna gå vidare till djupare förståelse för hur språk är uppbyggt. 
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Stöttning och vägledning från erfarna personer kan hjälpa elever att förstå en färdighet som 

de senare kan använda själva vid liknande tillfällen (Säljö, 2014, s. 251–307). 

Utvecklingszonen beskrivs också som den zon där elever har svårt att ta till sig 

instruktioner eller förklaringar. Lärare eller en mer erfaren person blir då viktig för elevers 

lärande (ibid.).  

 

Stöttning är en process där elever inledningsvis får mycket stöd från lärare (Säljö, 2014, s. 

251–307). Efterhand ska stödet avta då elever själva behärskar olika färdigheter. Processen 

beskriver hur den kunnige bygger en stödstruktur för ett lärande. Resultatet av processen 

visar hur samspel och lärande är väsentliga delar för elevers kunskapsutveckling. Genom 

att elever får utbyta tankar och idéer med lärare som kan och vet mer, medför det att elevers 

tankar utmanas, då den proximala utvecklingszonen utnyttjas. Det är dock viktigt att 

påpeka att lärare måste involvera elever i processen och utmana för att undvika lotsning, 

vilket kan innebära att lärare leder elever igenom en uppgift och gör lösningen själv (ibid.). 

Vid högläsning som sker i gemenskap utgör lärare och elever tillsammans ett viktigt stöd 

för att exempelvis synliggöra lässtrategier för att utveckla elevers läsförståelse. 

Strategierna kan eleverna sedan använda på egen hand för fortsatt läsförståelseutveckling 

(Hall & Williams, 2010; Vygotsky, 1978).  

3.4 Högläsning som pedagogiskt verktyg  

Lärares högläsning är ett kraftfullt verktyg för literacyutveckling hos elever inom 

grundskolan (Brabham & Lynch-Brown, 2002). Begreppet literacy inkluderar talat och 

skrivet språk, begreppsförståelse, bokstavskännedom, läsförståelse, attityd till läsning samt 

ordförråd (Daisey, 1993; Hall & Williams, 2010). I läs- och skrivundervisning är 

högläsning en rekommenderad aktivitet för elevers ordförrådsutveckling (Kindle, 2009). 

Det utvecklade ordförrådet som elever tillägnar sig vid högläsning kan i ett senare skede 

användas i andra läs- och skrivsammanhang för elevers läs- och skrivutveckling (Beck & 

McKeown, 2001). 

 

Lärares högläsning kan medföra att elever ser glädje i läsning, genom att lärare visar 

engagemang och värdesätter lässtunder (Morrison, Jacobs & Swinyard, 1999). De flesta 

lärare för grundskola är överens om visionen att hjälpa elever att utveckla förmåga och 

passion för läsning. Lärare vill alltså att elever inte enbart ska tillägna sig läsförmåga utan 

även skapa ett läsintresse (ibid.). Vid högläsning är lärares attityd till läsning viktig. När 
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lärare visar sitt engagemang och intresse för högläsning kan de påverka elevers 

literacyutveckling positivt, vilket sedan kan öka elevers läslust (Morrison, Jacobs & 

Swinyard, 1999). Lärare som arbetar med yngre elever har en speciell anledning att stödja 

elevers motivation till läsning, då tidigare färdigheter som avkodning och läsflyt kan 

utvecklas långsammare om eleverna tappar intresset och spenderar mindre tid på läsning 

(Erickson & Wharton-McDonald, 2019).  

 

Högläsning kan bidra till en känsla av gemenskap mellan de lärare och elever som ingår i 

högläsningsmomentet (Jönsson, 2007). Gemenskap yttrar sig genom att texter förmedlar 

andras erfarenheter som elever och lärare tar del av tillsammans. Högläsning kan beskrivas 

som gemensam läsning eller läsning tillsammans, vilket kan relateras till en aktivitet där 

lärare och elever ingår (ibid.). Genom högläsning kan elever får ta del av andra människors 

tankar och erfarenheter i form av text och bild, vilket är betydelsefullt för deras språkliga 

utveckling (Jönsson, 2007). Det innehåll som elever får ta del av vid högläsning kan utgöra 

grunden för att ett samtal ska kunna uppstå och bidra till djupare förståelse för det lästa 

(Säljö, 2014). 

 

Oavsett läsförmåga kan alla elever ta del av högläsningens innehåll (Jönsson, 2007). 

Elevers uppmärksamhet riktas då mot innehåll i berättandet istället för sin egna läsning, 

vilket skapar en sammanhållen läsupplevelse där fler elever blir delaktiga (ibid.). 

Dessutom kan lärare välja en längre och mer kognitivt krävande text än om elever skulle 

läsa själva (Fisher, Flood, Lapp & Frey, 2004). Elever har förmåga att ta till sig texter där 

innehållet är mer utmanande, vilket kan vara gynnsamt för att utveckla vokabulär och 

tolkningsförmåga (ibid.). När elever ofta deltar i högläsningsmoment kan elever dessutom 

skapa bättre förståelse för språkets funktion, struktur och beståndsdelar (Hall & Williams, 

2010). 

 

När lärare läser högt, framförallt i grundskolan, kan elever få syn på och tillägna sig olika 

textgenrer genom att möta olika sorters texter med olika textstrukturer och uppbyggnad 

(Brabham & Lynch- Brown, 2002). När elever får lyssna till texter lär de sig dessutom 

relationer mellan de tryckta tecknen och de talade, mellan muntligt och skriftligt tonläge 

samt de språkliga regler som verkar inom språket (ibid.). 
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3.5 Arbetssätt i samband med högläsning   

För att högläsningen ska bli lyckad och leda till att elever utvecklar sitt språk behöver 

högläsning innebära mer än att bara läsa en bok högt för elever (Johnston, 2016). För att 

kunna påverka elevers läs- och skrivutveckling behöver lärare prioritera planering och 

arbete med högläsning. Högläsning bör innehålla moment innan läsning för att involvera 

elevers tidigare erfarenheter och bakgrunder. Momentet innan läsning kan exempelvis 

handla om att elever ska få förutspå vad högläsningsboken kommer att handla om. Frågor 

som ska ställas före, under och efter läsning behöver också ingå i lärares planering med 

högläsning (ibid.). Högläsningsfrågor kan exempelvis vara på-rader-frågor eller text-till-

sig-själv-frågor (Varga, 2016). På-rader-frågor kan beskrivas som innehållsfrågor där 

svaren går att finna i texten. Text-till-sig-själv-frågor fokuserar på relationen mellan texten 

och eleven där känslor kan vävas in (ibid.). En lyckad högläsning kan också behandla 

specifika begrepp som lyfts i texter för att elever ska kunna tillägna sig nya ord (Johnston, 

2016).  

 

Högläsning som har ett systematiskt tillvägagångssätt involverar engagemang, bokval, 

planering av aktivitet samt handlingssätt under högläsningsmoment (Johnston, 2016). För 

att hjälpa elever att nå förståelse och kritiskt tänkande behöver de involveras med hjälp av 

frågor och läsförståelsestrategier. När lärare ställer högläsningsfrågor som är öppna och 

genomtänkta kan det medföra diskussion, där läsare och lyssnare bör samspela och delge 

sina tankar högt om texter (ibid.). Därmed behöver lärare vara lyhörda för det som elever 

signalerar under högläsningsaktiviteter för att kunna lyfta olika händelser som behandlas i 

texter till samtal (Jönsson, 2007).  

 

När lärare ser läs- och skrivutveckling som ett språkutvecklande sammanhang, där både 

muntlighet och skriftspråklighet involveras, beskrivs det som ett framgångsrikt arbetssätt 

inom läs- och skrivpedagogik (Tjernberg, 2013). Vid arbete med högläsning gynnas alla 

individer när lärare använder olika metoder och arbetssätt för att nå ut till alla elever som 

ingår i högläsningsmomentet (ibid.). De lärare som deltog i Tjernbergs (2013) studie visade 

lärandeprocessen tydligt för eleverna och strävade efter att göra alla elever delaktiga under 

lektionen. Lektionen utmärktes av hög aktivitet hos både elever och lärare där aktiviteterna 

samtalande, läsande och skrivande skedde interaktivt genom lärares modellering och 

stöttning, där lärarna genom att tänka högt visade eleverna hur man kan gå tillväga för att 
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tillägna sig nya ord, läsflyt och läsförståelsestrategier. Interaktiv högläsning kräver att 

elever deltar och blir medvetna om sitt eget lärande (ibid.).  

 

När interaktiv högläsning sker i undervisning som ska utveckla elevers ordförråd och 

läsförståelse kan vissa nyckelstrategier följas. Strategierna kan delas in i före läsning, 

under läsning och efter läsning (Giroir, Grimaldo, Vaughn, & Roberts, 2015). Före läsning 

handlar om lärares val av texter. Det är viktigt att lärare innan högläsning väljer ut begrepp 

som är centrala för elevers förståelse av texter. Innan lärare högläser kan elever få 

möjlighet att förutspå texters handling med hjälp av frågor som relateras till titlar, omslag 

och baksidestexter, där deras tidigare erfarenheter kan involveras (ibid.). Att få en 

överblick över texters innehåll med hjälp av strategin före läsning är något som Hallesson 

(2016) beskriver att goda läsare gör. Strategin under läsning kan ske på olika sätt (Giroir 

et al., 2015). Exempelvis kan lärare be elever att lyssna efter de begrepp som 

introducerades före läsning för att de sedan kan få frågor om dem. Efter läsning kan lärare 

välja att fokusera på olika aspekter av förståelse av texter, exempelvis bokstavlig förståelse 

eller inferenser, vilket kan vara slutsatser som baseras på omvärldskunskap, erfarenheter 

och tidigare kunskaper. I sekvensen kan elever involveras i diskussioner kring de texter 

som lästs och uppmanas att använda de nya begrepp som introducerats under aktiviteten. 

Elever kan även uppmanas att dra slutsatser om handlingen som kan vara bortom texters 

innehållsliga information, som exempelvis känslor (ibid.).   

 

Vid högläsning har även utmaningar med högläsningsarbetet framkommit där lärare haft 

svårigheter att planera högläsningsmoment (Fisher et al., 2004). Svårigheter som 

framkommit är exempelvis att lärare haft svårt med att förklara syftet med högläsningen, 

förberedelser med vald text, modellering kring lässtrategier samt kopplingar till andra 

litterära aktiviteter (ibid.). Högläsningsaktiviteter måste enligt Santoro, Chard, Howard 

och Baker (2008) vara planerade om aktiviteterna ska påverka elevers läsförståelse. När 

vuxna som läser högt för barn är medvetna om lässtrategier och engagerar barn i dem, 

medför det att barn får större möjligheter att utveckla läsförståelse även om de inte läser 

självständigt (Roberts, 2013).    
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4. Metod  
I metodavsnittet presenteras studiens design, urval med presentation av studiens deltagare, 

materialinsamling samt metod för bearbetning och analys av data. Slutligen presenteras 

studiens tillförlitlighet och forskningsetiska aspekter som studien tagit hänsyn till.   

4.1 Design  

Designen är inspirerad av grundad teori, eftersom studiens insamling och analys av data 

skett parallellt. Arbetsprocessen inom metoden kännetecknas av att datainsamlandet 

inledningsvis är öppet och sedan fördjupas genom kontinuerlig datainsamling och analys 

inom forskningsområdet (Bryman, 2011). Studiens material har samlats in genom en 

kvantitativ och kvalitativ undersökning.  I studien har jag valt att göra en undersökning 

genom enkäter och intervjuer med lärare i förskoleklass. Enkäten skickades ut för att 

identifiera områden som kunde vara intressanta för studiens syfte inom högläsning och 

utgjorde en kvantitativ undersökning som sedan fördjupades i en kvalitativ 

semistrukturerad intervjustudie. Studiens materialinsamling bygger alltså på triangulering 

där mer än en metod eller datakälla använts (Bryman, 2011).  

4.2 Urval 

För att finna lämpliga respondenter till enkätundersökningen skickade jag ut förfrågningar 

till rektorer i två kommuner och på sociala medier i forum för förskoleklasslärare. Den ena 

kommunen är en av Sveriges tio största kommuner och har cirka 140 000 invånare. Den 

andra kommunen är en mindre tätort med cirka 24 000 invånare. Urvalet är målstyrt 

eftersom respondenterna skulle uppfylla två villkor: de skulle arbeta i förskoleklass och ha 

erfarenhet av arbete med högläsning. Totalt medverkade 75 förskoleklasslärare i enkäten. 

För att hitta respondenter till intervjuerna tillämpades bekvämlighetsurval, där de 

respondenter som bodde i den mindre kommunen kontaktades. Totalt kunde fem 

förskoleklasslärare delta i intervjuerna.  

 

4.2.1 Enkät 

I enkätundersökningen deltog totalt 75 förskoleklasslärare. Av respondenterna var 99 

procent kvinnor och 1 procent män. Majoriteten av de som svarade var mellan 45–54 år. 

Förskolelärare, grundskollärare och fritidspedagoger var de utbildningar som var 

representerade bland respondenterna, där förskollärarutbildning var mest frekvent. I tabell 

1 presenteras deltagarnas erfarenheter av läraryrket.  
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Tabell 1. Enkätrespondenternas erfarenheter av läraryrket. 

Antal år i läraryrket  Antal lärare  

0–10 13 

10–20 11 

20–30 12 

30–40 11 

40–50 2 

50–60 1 

Ej angivet  25 

Totalt  75 

Respondenternas antal år i läraryrket är mellan 0 och 40 år. Cirka en tredjedel av lärarna i 

enkäten svarade inte på frågan om antal år i läraryrket men det var en god spridning bland 

dem som svarade (tabell 1). 

4.2.2 Intervju  

Lärarna i intervjuerna är verksamma lärare i den kommunen som är belägen i en tätort. 

Lärarna arbetar på olika skolor, förutom lärare C och D som arbetar i samma förskoleklass. 

I tabell 2 presenteras de fem lärare som deltagit i studien, antal år de arbetat förskoleklass 

samt deras utbildning. 

 

Tabell 2. Presentation av intervjudeltagarna vid intervjuerna.  

Lärare Antal år i förskoleklass Utbildning  

Lärare A 1 år Förskollärarutbildning 

Lärare B 29 år Förskollärarutbildning 

Lärare C  2 år Grundskollärarutbildning 1–7 

Lärare D 1 år  Fritidspedagog  

Lärare E 7 år Förskollärarutbildning  

Tabell 2 visar att majoriteten av lärarna i intervjuerna har förskollärarutbildning och antal 

år de arbetat i förskoleklass är mellan 1–29 år. 

4.3 Datainsamling 

Nedan presenteras studiens datainsamling där materialet består av enkäter och intervjuer. 

4.3.1 Enkät 

Inledningsvis konstruerades en enkät digitalt på Enkät.se. Enkäten innehöll allmänna 

frågor om lärares högläsningsarbete samt deras syn på högläsning som ett pedagogiskt 

verktyg för elevers läs- och skrivutveckling. Enkäten innehöll mestadels flervalsfrågor där 

respondenterna kunde kryssa för alternativ. Öppna frågor förekom dock för att samla in 

data vid frågor som jag ville gå in mer i detalj (se bilaga 4). Enkäten skickades ut via e-
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mejl och på sociala medier i forum för förskoleklasslärare för att få både en hög 

svarsfrekvens och variation bland respondenterna. 

 
4.3.2 Intervju 

När enkäten hade uppnått 75 deltagare analyserades resultatet (kap. 4.4.1). Utifrån det som 

framkom, främst genom de öppna frågorna i enkäten, arbetade jag fram en intervjuguide 

för semistrukturerade intervjuer (se bilaga. 3). Intervjuguiden tillät ytterligare frågor samt 

följdfrågor för att jag skulle få syn på det som intervjudeltagarna upplevde som relevant 

och viktigt inom arbetet med högläsning för elevers läs- och skrivutveckling (Bryman, 

2011). Alla intervjuer ägde rum på intervjudeltagarnas skolor. Lärare C och D intervjuades 

samtidigt, då de arbetade i samma förskoleklass.    

 

4.4 Bearbetning och analys av data  

Studiens bearbetning och analys av data har inspirerats av grundad teoris analysmetod. Vid 

enkätens öppna frågor har kodning använts i form av nyckelord som var förekommande 

begrepp i respondenternas svar. Nyckelorden som framkom i analysen av data 

kategoriserades till olika teman. Därefter har de olika teman som framkommit analyserats 

flera gånger för att kunna skapa underkategorier. Eftersom jag ville komma åt lärarnas 

olika uppfattningar och beskrivningar om högläsning sökte jag efter mönster och samband. 

Jag ställde frågor som: Vilka hör ihop? Hur hör de ihop? Kan jag koppla olika teman till 

varandra och på så sätt få en förståelig bild av beskrivningarna?  (Bryman, 2011). 

4.4.1 Enkät  

Det första steget var att bearbeta och analysera enkätrespondenternas svar. De öppna 

frågorna i enkäten prioriterades i första hand. För att kunna organisera och kategorisera 

data tillämpades kodning. Vanligt förekommande nyckelord i respondenternas svar var: 

ordförrådsutveckling, språkutveckling eller läslust. Övergripande teman i relation till 

studiens forskningsfrågor skapade ordning kring de nyckelord som jag identifierade i 

analysen. Därefter skapades underkategorier som nyckelorden sorterades in i (tabell 3). 
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Tabell 3. Exempel på kodningsarbete i enkätrespondenternas svar vid öppna frågor. 

Fråga: Om du svarade JA på fråga 14. Beskriv högst 

tre möjligheter som högläsning kan ge enligt dig. 

Svar: 
”Ökat ordförråd, ordförståelse, intresse för böcker”. 

 

Tema 

Möjligheter med högläsning 

 

Nyckelord          →              Underkategori 

Ordförråd                             Språkutveckling                          

Intresse för läsning                 Läs- och skrivlust 

 

Utfallet från de slutna frågorna i enkäten med normaliserade svarsalternativ presenteras i 

form av tabeller eller diagram (se kap. 5). Jag analyserade svaren var för sig och 

tillsammans för att finna möjliga samband. Utifrån enkäten framkom vissa aspekter som 

ville fördjupas för att få fram mer information om området. De aspekter som jag ville 

fördjupa mig i var exempelvis lärares arbete med högläsning, högläsningens hinder och 

möjligheter.  

 

4.4.2 Intervju  

Alla intervjuerna spelades in för att jag skulle kunna rikta fokus på lärarnas svar och inte 

behöva anteckna samtidigt. De inspelade intervjuerna transkriberades i anslutning till 

intervjudagen. Transkriberingen möjliggjorde att få med vad lärarna sa och hur de sa det 

ordagrant, och ord som exempelvis: eh, liksom och hm skrevs med. Tre punkter inom 

klammer […] användes vid uteslutning av text och // skrevs ut vid längre paus. I tabell 4 

presenteras ett exempel på kodningsarbetet vid intervjuerna. 

Tabell 4. Exempel på kodningsarbete i intervjurespondenternas svar.  

Fråga: vad har du för syfte med din högläsning? 

 

Svar: 
”det är ju att öka ordförrådet tänker jag // eh använda 

fantasin och skapa egna bilder och egna funderingar eh 

// utifrån den just när det är boksamtal då eh // ja och så 

lär man sig nya ord det är väl det mesta egentligen ” 

 

Tema 

Möjligheter med högläsning 

 

Nyckelord             →          Underkategori 

Ordförråd                             Språkutveckling 

Boksamtal                            Förståelsearbete  

De intervjufrågor som behandlade samma delar av högläsningsområdet analyserade jag 

genom kodning av frekventa nyckelord som sorterades in i teman som tidigare framkommit 

utifrån enkätundersökningen (tabell 4). Valet att tillämpa samma kategorier som i analysen 

av enkätundersökningen gjordes för att uppfylla studiens syfte och forskningsfrågor, 

eftersom intervjun utgjorde en djupare bild av det som framkom i enkätundersökningen 

(Bryman, 2011). 
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4.5 Tillförlitlighet  

Nedan presenteras enkätens och intervjuernas tillförlitlighet.  

4.5.1 Enkät  

Enkätens reliabilitet stärks genom att resultatet möjligen kan ge ett representativt urval av 

undersökningsobjektet eftersom majoriteten av studiens deltagare är kvinnor, vilket kan 

återspegla hur könsfördelningen ser ut i verkligheten. Det framkommer även tydligt att 

resultatet riktar sig mot skolans och förskoleklassens yrkesverksamhet, vilket är studiens 

syfte. Reliabiliteten är dock svår att uppnå i enkätens undersökning, då det inte går att 

säkerställa att få fram samma resultat igen vid liknande undersökningar. Däremot kan 

enkäten ha ökat intervjuernas reliabilitet eftersom det hjälpte mig att hitta intressanta och 

relevanta frågor. En hög validitet är svårt att uppnå då det inte går att garantera att 

enkätfrågorna mäter det som är avsett att mäta, eftersom det inte går att säkerställa att 

frågorna tolkas på det sätt som är tänkt. Samtidigt kan det noteras att enkätens frågor är 

avsedda att utgå från studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011).  

4.5.2 Intervju  

För att stärka intervjustudiens tillförlitlighet har jag tagit hänsyn till fyra kriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011). Trovärdigheten 

har stärkts genom att lärarna i intervjuerna berättat om sina uppfattningar och erfarenheter 

om högläsning som ett pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling. Alla 

intervjuer har utgått från samma intervjuguide för att öka tillförlitligheten. 

Transkriberingen möjliggjorde dessutom en upprepad analys av intervjuerna. Resultatet 

kan ha en viss överförbarhet då fler lärare kan ha samma uppfattningar och erfarenheter 

om högläsning samt att resultatet kan överföras i andra miljöer. Intervjuerna har medfört 

till en djupare kunskap om lärarnas uppfattningar om högläsning som ett pedagogiskt 

verktyg för elevers läs- och skrivutveckling. Pålitlighetskriteriet stärks genom att alla faser 

är tydligt beskrivna i studien. Eftersom jag försökte att vara neutral vid intervjuerna och 

analyserat transkriberingarna objektivt kan konfirmeringskravet stärkas då jag inte haft 

som avsikt att tillföra egna värderingar i någon av studiens faser (Bryman, 2011).   

4.6 Forskningsetiska aspekter   

I studien har jag använt mig av de fyra forskningsetiska aspekter från God forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2017) som utgör huvudkrav vid samhällsvetenskaplig forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Rektorer och lärare informerades om studiens syfte och frågeställningar och lärarna i 

undersökningen fick genom ett informationsbrev och en samtyckesblankett (se bilaga 1 

och 2) information om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta utan anledning. 

De fick också veta att enkäten skulle behandlas anonymt och intervjuerna skulle 

avidentifieras och enbart användas för forskning. De lärare som skulle delta i intervjun fick 

också erbjudan om tid, plats och datum (Vetenskapsrådet, 2017).   
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5. Resultat  
I kommande kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet har en tematisk framställning 

där resultat både från intervjuerna och enkäten presenteras samlat. Utifrån analysen av data 

har tre huvudteman urskilts: möjligheter med högläsning (5.1), hinder med högläsning 

(5.2) och högläsning i relation till andra läs- och skrivaktiviteter (5.3). Varje tema har fått 

underkategorier för att tydliggöra resultatet. Kapitlet avslutas med resultatsammanfattning 

(5.4).   

5.1 Möjligheter med högläsning  

Respondenterna är överens om att det finns många möjligheter med högläsning för att 

utveckla elevers läs- och skrivutveckling. Det som lärarna själva anser att högläsning kan 

bidra till var exempelvis: ordförrådsutveckling, skrivlust och läsintresse. I tabell 5 

redovisas de nyckelord som blev underkategorier till högläsningens möjligheter från 

enkätrespondenterna. Lärarna kunde ange högst tre möjligheter med högläsning och totalt 

samlades 102 svar in från de 75 respondenterna.  

Tabell 5. Enkätrespondenters svar om högläsningens fördelar.  

Underkategorier  Antal svar  

Språkutveckling 41 

Förståelsearbete i samband med högläsning 26 

Läs- och skrivlust  35 

Totalt  102 

Tabell 5 visar att lärarnas svar främst kategoriserades till underkategorierna 

språkutveckling och läs- och skrivlust, förståelsearbete i samband med högläsning var en 

underkategori som inte var lika vanlig.  

5.1.1 Språkutveckling  

Nästan hälften av de svar som respondenterna i enkäten gav om högläsningens möjligheter 

kunde placeras i underkategorin språkutveckling (tabell 5). Underkategorin 

språkutveckling innehöll hur elever kan bygga ordförråd, få nyfikenhet och intresse för 

språkets struktur. Ett mycket vanligt nyckelord var ordförrådsutveckling, vilket förekom i 

mer än två tredjedelar av svaren. En lärare förklarar högläsningens möjligheter enligt 

följande: ”elever lär sig nya ord och begrepp, elever lär sig språket och dess funktion 

genom att lyssna och sedan samtala/uttrycka sig”.   
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Intervjudeltagarna instämmer att högläsning är språkutvecklande för elever. Majoriteten 

av lärarna beskriver att syftet med högläsningen är mestadels för att öka elevernas 

ordförråd och lära de nya ord. Lärare B förklarar: ”Det hänger ju ihop mycket med det här 

också att utveckla språket att man högläser // det hör ju ihop med att utveckla ett ordförråd 

och bra meningsbyggnad och allt det”. 

 

Nedan presenteras hur enkätrespondenterna anser om högläsningens betydelse för elevers 

läs- och skrivutveckling (figur 1).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Resultat utifrån vad enkätens lärare anser om högläsningens relevans för elevers läs- och 

skrivutveckling. 

 

Majoriteten av lärarna tycker att påståendet ”Jag anser att högläsning är viktigt för elevers 

läs- och skrivutveckling” väl stämmer in på sig själva, vilket visar 97,33 procent och 2,67 

procent instämmer delvis. Resultatet visar att få lärare anser att högläsning inte är av 

betydelse för elevers läs- och skrivutveckling. Figur 1 kan illustrera att högläsning har en 

betydande roll för att utveckla elevers läs- och skrivkunskaper. 

5.1.2 Förståelsearbete i samband med högläsning  

En annan fördel med högläsning som lärarna i enkäten anger går att koppla till 

underkategorin förståelsearbete i samband med högläsning, vilket förekom knappt en 

fjärdedel av enkätsvaren. Svaren innehåller begrepp som: samtal, textsamtal, läsförståelse, 

ta efter, läsning tillsammans, förklaringar och diskussion. 

 

För att förstå texter var läsförståelsestrategier något som framkom i intervjudeltagarnas 

beskrivningar av högläsningsarbete. Förståelsearbetet går att dela in i sekvenser som: före, 

under och efter.  
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Förståelsearbete före högläsning    

Alla lärare i intervjuerna beskriver hur betydelsefullt bokvalet är innan högläsning. Det är 

vidare viktigt att läsa igenom de böcker som väljs till momentet och välja ut de aspekter 

som behöver behandlas. Hur aspekterna sedan behandlas är också viktigt för elevers 

förståelse av texter. För att involvera elevernas förförståelse använder majoriteten av 

lärarna läsförståelsestrategier i form av frågor till högläsningsböckernas omslag eller till 

författarna till böckerna. Utifrån bokomslaget får även eleverna förutspå vad som kommer 

att hända i berättelser och vad de kommer att få lära sig. Dock nämnde en av fem lärare 

begreppet återblick vid sekvensen före högläsning, då eleverna får berätta vad som hänt i 

högläsningsboken. 

 

Tabell 6 presenterar hur lärarna i enkäten förbereder sin högläsning. Totalt samlades 280 

svar in av 75 respondenter. 

  

Tabell 6. Presentation av lärares förberedelser med högläsning utifrån enkäten. 

 

Tabell 6 illustrerar lärarnas förberedelser för högläsningsmomentet. En stor del av lärarna 

anger att de väljer ut och läser texter i förväg samt tar ut begrepp för elevers förståelse av 

texter. Vid svarsalternativet annat har lärare beskrivit svar som: ”läser ofta böcker som jag 

vet fungerar i förskoleklass”, ”jag läser böcker som barnen valt” och ”eleverna är delaktiga 

i val av böcker, åtminstone en stor del av dem”. 
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Förståelsearbete under högläsning  

Att stanna upp vid svåra ord och uttryck eller visa hur en viss företeelse kan se ut som kan 

vara kritisk för elevernas förståelse är något som samtliga intervjudeltagare gör. Lärarna 

involverar frågor till eleverna om det svåra ordet.  

[…] om jag har haft någon bok där det har funnits något svårt ord har jag ju tagit upp och frågat 

om eleverna vet vad ordet betyder // ordet universitet kom upp för ett tag sedan och då var det 

någon som trodde att det var Universeum […] för det var någon som hade varit på Universeum då, 

men det var en tjej som visste att det var en skola och då pratade vi om det men ja annars försöker 

jag nog ändra ordet om det är ett svårt ord eller ett gammaldags ord 

(Lärare A).     

Två av fem intervjurespondenter ställer frågor till elever när de ska förutspå texters 

innehåll eller när de ska ifrågasätta karaktärers agerande i texter (Lärare B & E). En av 

lärarna beskriver vidare att momentet under läsning även kan se olika ut beroende på hur 

läraren väljer att högläsningen ska gå till. Läraren nämner löpande läsning där eleverna 

enbart ska träna på att lyssna och inte svara på frågor (Lärare E).  

Förståelsearbete efter högläsning 

Aktiviteter för att bearbeta texter som exempelvis att måla, skriva, skapa, samtala och 

dramatisera är något som lärarna i intervjun använder. Tre av fem lärare nämner någon 

aktivitet för samtal om det lästa som exempelvis bok- och textsamtal (Lärare B, C & D). 

Vanligt förekommande är också skrivaktiviteter som handlar om att skriva texter utifrån 

det lästa.  

 

Vi ritar, ibland när vi har läst böcker så får man ta en sida eller ett kapitel och rita just om vad det 

handlade om och vi har även gjort nu då vid Pippi Långstrump att vi har ritat Pippis hus hur det ser 

ut inuti, sen har vi gjort Pippis hus och hennes apa och häst. Vi har gjort huset i kartong, apan i lera 

och hästen i papp. Pippi har vi gjort jättefint med flörtkulor och garn […], sen har vi sjungit 

sångerna om böckerna och sen har vi även haft en musikal om böckerna som vi har läst om och 

pratat om vem som är huvudpersonerna i Pippi att det är Tommy, Annika och Pippi och vilka har 

b-roller // sen kommer det ju in också med varför Astrid skrev sina sagor just det med att Pippi 

kom till när hennes dotter var sjuk // just varför hon blev författare och att mycket av det hon 

skriver är taget från verkligheten till sina berättelser i böckerna […] sen har vi ju pratat om alla de 

andra böckerna som Astrid skrivit, barnen har även fått skrivit texter om Pippi också  

(Lärare E).   

 

Resultatet av lärarna i enkätundersökningen visar också att lärarna använder sig av någon 

aktivitet för att bearbeta texter (tabell 7).  
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Tabell 7. Använder du några metoder eller aktiviteter för att bearbeta texter? 

Svar  Antal 

Ja 25 

Nej 14 

Ibland  35 

Vet ej  1 

Totalt  75 

 

Att ibland använda någon aktivitet vid bearbetning av texter är vanligt hos lärarna i enkäten 

(tabell 7). Lärarna anger en mängd olika förslag som kan delas in i fem olika kategorier: 

måla, återberätta, dramatisera, läsförståelsestrategier och samtala/diskutera (tabell 8).  

 

Tabell 8. Presentation av aktiviteter vid bearbetning av text utifrån i enkäten. 

Totalt svarade 60 av 75 respondenter och 103 exempel på aktiviteter samlades in.  

 

 

Vanligast är aktiviteter som involverar att måla vid bearbetning av texter. Övriga 

aktiviteter ligger betydligt lägre (tabell 8).  

 

För att få en indikator i vilka sammanhang som lärarna i enkätundersökningen läste högt 

kan figur 2 beskriva när högläsning sker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultatet av lärarnas svar på vilka sammanhang de läser högt för elever. 

 

I figur 2 framgår det att en dryg tredjedel av lärarna i enkäten använder högläsning när de 

arbetar med elevers läs- och skrivutveckling. Däremot sker stunden för högläsning också 

Nyckelord  Antal  

Måla 53 

Läsförståelsestrategier 17 

Dramatisera 14 

Samtala/diskutera 12 

Återberätta  7 

Totalt  103 
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vid avkoppling respektive fruktstund. Resultatet kan ge ett visst stöd till varför 

förståelsearbete i samband med högläsning förekom frekvent i lärares svar om 

högläsningens möjligheter, eftersom lärarnas högläsning ofta sker vid arbete med elevers 

läs- och skrivutveckling.  

 

Att högläsa vid fruktstund eller vid avsatta tider utanför undervisning är något som 

intervjurespondenterna gör.  

[…] jag vet att det kan vara ganska tu-delat att en del lärare tycker att man inte ska blanda in frukten 

utan att de ska ha full fokus på vad de gör // men vi har ju märkt det att för att få de lite piggare så 

får de äta en frukt och få i sig fruktsocker […] många har redan hunnit äta upp innan vi börjar läsa 

// det har varit bra för då får de en kick och kan lyssna mer aktivt […]                         

(Lärare C & D). 

Lärare A nämner att högläsning kan ske en extra gång i veckan när boksamtal är inplanerat. 

Vid intervjuerna beskriver lärarna också att högläsning kan vara som en avslappningsstund 

för eleverna.  

5.1.3 Läs- och skrivlust   

Ytterligare en möjlighet med högläsning som nämns i enkäten är att det kan bidra till läs- 

och skrivlust. Lärarna berör svar som: lusten att vilja läsa och lära sig, intresse, viljan att 

kunna läsa och skriva, inspiration, fantasi, skapa, läslust samt nyfikenhet. Vid tidigare 

presentation av de tillfällen som högläsning sker för elever är lite mer än en tredjedel vid 

arbete kring elevers läs- och skrivutveckling (figur 2). I figur 3 presenteras lärarnas syfte 

med deras högläsning.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Resultat av varför lärarna i enkäten läser högt för sina elever. 

Resultatet visar att högläsning oftast sker för att skapa ett läsintresse hos elever. Att 

utveckla ordförråd, läsförståelse och stimulans för elevers fantasi är även något som är 
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vanligt. Resultatet visar på att högläsning sker mestadels för att ge elever läs- och skrivlust 

(figur 3).  

 

Majoriteten av intervjudeltagarna beskriver att högläsning kan stimulera elevers fantasi 

och därmed påverka elevers läs- och skrivlust. Högläsning kan bidra till att eleverna får 

syn på hur en berättelse eller text är uppbyggd, vilket gör att steget till att lära sig att läsa 

och skriva inte blir lika långt (Lärare C & D). Att framstå som en läsande person genom 

att visa hur roligt det är att läsa är något som alla fem lärare beskriver, eftersom de vill att 

eleverna själva ska läsa böcker. Alla lärarna i intervjuerna beskriver hur biblioteket är en 

tillgång för elevers läsintresse. Lärare B beskriver en uppgift utifrån läslyftet där eleverna 

ska utveckla texten i en barnbok med torftigt språk, och skriva vad bilderna visar med nya 

hela meningar. Lärare B beskriver uppgiften som en bra utmaning för att skapa skrivlust. 

 

5.2 Hinder med högläsning  

Utmaningar med högläsningsarbetet vid elevers läs- och skrivutveckling är något som 

majoriteten av respondenterna nämner. Lärarna i enkäten fick beskriva högst tre 

utmaningar med högläsning och totalt har 54 svar samlats in. Nedan presenteras de 

underkategorier som framkom vid hinder med högläsning (tabell 9).  

Tabell 9. Enkätrespondenternas svar om hinder med högläsning. 

Underkategorier Antal  

Nivåskillnader 28 

Fånga elevers intresse 36 

Totalt  54 

De aspekter som anges av lärarna rör framförallt nivåskillnader och fånga elevers intresse 

(tabell 9). 

5.2.1 Nivåskillnader 

Att anpassa högläsningsmomentet till alla i elevgruppen var något som framkom vid 

utmaningar med högläsningsarbetet. Vanligt förekommande svar i enkätundersökningen 

var: ”hitta texter som passar alla”, ”elever med torftigt språk”, ”språkstörningar” och 

”annat hemspråk”. 

 

Nivåskillnader i elevgrupper är något som behöver tas hänsyn till vid högläsning. Om 

bokvalet är på gränsen till att vara för avancerat för elever i svårigheter när det gäller 
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exempelvis språk, kunskapsnivå eller skolmognad beskriver lärarna i intervjuerna att de 

får anstränga sig för att vara tydliga i sin artikulation vid högläsning. Bokvalet behöver 

samtidigt ta hänsyn till de elever som kommit längre i sin läs- och skrivutveckling (Lärare 

E). Lärare B beskriver hur hen brukar visa enklare texter på smartboarden för att tillgodose 

och stimulera de elever som redan kan läsa, då de kan följa med i skrivna texter. 

 

Annat modersmål utgör också en utmaning vid högläsning. De faktorer som kan påverka 

förståelsen för elever med annat modersmål är att kunna skapa en bild av handlingen. 

Hjälpmedel som bilder, föremål eller elever med samma modersmål kan fungera som stöd 

för förståelsen, enligt samtliga lärare. Högläsning kan dock ses som ett bra pedagogiskt 

verktyg för att utveckla språket hos elever med annat modersmål (Lärare C & D). Samtidigt 

nämner en av lärarna betydelsen av fritidspedagoger för att få möjlighet att högläsa enskilt 

för elever i svårigheter (Lärare E). Läraren anser också att samarbete med hemmet behöver 

prioriteras. Föräldrar kan uppmuntras till att läsa mycket för sina barn hemma och 

involvera läsförståelsestrategier för att utveckla deras språk och läsförståelse (Lärare E). 

5.2.2 Att fånga elevers intresse  

Andra svårigheter som framkom som utmaningar med högläsning går att koppla till 

underkategorin: fånga elevers intresse. Vanligt förekommande var exempelvis: ”att få 

eleverna intresserade”, ”att fånga alla elever”, ”ointresse”, ”svårigheter att sitta still”, 

”koncentration” och ”kunna läsa med inlevelse för att fånga barnens intresse”. I tabell 10 

presenteras hur enkätrespondenternas elever intresserar sig för högläsning.  

Tabell 10. Hur elever visar intresse för högläsning. Totalt har 293 svar samlats in. 

 

 

 

 

 

Tabell 10 illustrerar att nästan en fjärdedel av lärarna anger att elever lyssnar när de läser 

böcker högt. Cirka en femtedel av lärarnas svar visar hur elever intresserar sig för nya ord 

respektive texters innehåll. Vid svarsalternativet annat har lärare exempelvis beskrivit: 
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”resonerar kring bilder i samklang med text och innehåll” och ”vill inte att vi/jag ska sluta”. 

Majoriteten av de elever som lärarna i enkäten har träffat intresserar sig för högläsning 

men att tillgodose alla elever ses som en utmaning.   

 

För att få elever engagerade i högläsning behöver elevers intresse och inflytande tas hänsyn 

till. Elevers inflytande vid val av högläsningsbok är något som framkom i alla intervjuer. 

Biblioteksbesök eller egna tillvägagångssätt för att involvera elevers önskningar nämner 

samtliga intervjurespondenter. Lärare B beskrev: ”Jag tror det är roligt för dem att också 

få höra de böcker som de själva har valt, sen kanske det inte är alla som fungerar men att 

man ändå kan lyfta några av böckerna […] då brukar de säga åh det är ju min bok som jag 

valde, det är jag som har lånat den”. 

 

5.3 Högläsning i relation till andra läs- och skrivaktiviteter  

Högläsning ses som en viktig komponent vid arbete med elevers läs- och skrivutveckling. 

Elevers läs- och skrivaktiviteter behöver vara varierande för att tillgodose alla elever, det 

går inte att förlita sig på en metod enligt samtliga enkätrespondenter. Högläsning ses också 

som ett betydelsefullt verktyg för att utveckla elevers läs- och skrivintresse.  

 

Högläsning kan bidra med mycket för elevers läs- och skrivutveckling enligt flertalet av 

intervjurespondenterna. Samtidigt beskriver en av fem lärare att eleverna får erfara hur en 

bok ser ut samt läsriktning genom högläsningsaktiviteten (Lärare A). Högläsning är även 

ett verktyg som kan användas i alla skolämnen vid arbete med läs- och skrivaktiviteter. 

 

Alltså jag tror det finns hur mycket möjligheter som helst och man kan nog bygga in högläsning i 

alla ämnen och sen använda delar i boken för att utveckla inom matematik eller svenskämnet, alltså 

alla ämnen hur mycket som helst […] 

(Lärare A). 

Enligt Lärare A kan högläsning användas i alla skolämnen. Resultatet i figur 4 kan 

illustrera hur många gånger enkätrespondenterna genomsnittligt använder högläsning 

under en vecka.  
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Figur 4. Hur ofta enkätrespondenterna högläser för sina elever på en vecka. 

 

Högläsning anses vara en prioriterad aktivitet hos lärarna i enkäten, då majoriteten 

vanligtvis läser varje dag (figur 4). Både lärarna i intervjuerna och enkäten anser att 

högläsning är en viktig del i arbetet med elevers läs- och skrivundervisning i förskoleklass.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat  

I resultatet har både möjligheter och hinder med högläsning identifierats. De fördelar som 

nämns berör språkutveckling, hur man kan ta sig an texter, samt läs- och skrivlust. Lärarna 

i undersökningen beskriver att elever kan bygga ordförråd, få nyfikenhet och intresse för 

språket genom högläsning. De hinder som framkom vid högläsning berör nivåskillnader 

och fånga elevers intresse. Förekommande exempel på svårigheter är att hitta texter som 

passar alla elevers intresse och kunskapsnivå. Olika modersmål var också en bidragande 

faktor till svårigheter för att involvera alla elever i momentet.  

 

För att kunna stötta och hjälpa alla elever i sin språkutveckling kan det vara viktigt att 

använda de resurser som finns på skolan. Elever med samma modersmål kan också vara 

ett stöd för varandra då de kan hjälpas åt med förståelsen. Det framkom även hur elevers 

inflytande på högläsningsböcker är viktigt för att tillgodose elevgruppers intresse och 

skapa engagemang i högläsningsmomentet. 

 

Resultatet tyder på att högläsning är ett viktigt och kompletterande verktyg i relation till 

andra läs- och skrivaktiviteter för elevers läs- och skrivutveckling. Intervjudeltagarna 

beskriver att högläsning är något som går att tillämpa i alla skolämnen.  
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6. Diskussion  
I avsnittet kommer metod (6.1) och resultat (6.2) att diskuteras samt tankar kring fortsatt 

forskning (6.3).  

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskoleklasslärare uppfattar arbetet 

med högläsning som ett pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling. I studien 

har triangulering använts genom en enkätundersökning med efterföljande 

semistrukturerade intervjuer. Triangulering kan ses som en styrka då det möjliggjorde att 

få både bredd och djup i min undersökning, då jag främst ville finna intressanta områden 

inom högläsning som sedan kunde fördjupas i intervjuer (Hjerm & Lindgren, 2014). För 

att rikta fokus i undersökningen specificerades studiens syfte och forskningsfrågor mot 

förskoleklasslärare, vilket kan ses som något positivt då det som inte var relevant för 

studiens syfte prioriterades bort.  

 

I studien har totalt 80 förskoleklasslärare deltagit, varav 75 lärare i enkätundersökningen 

och fem lärare i intervjuerna. Lärarna valdes ut utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, 

då de inriktade sig till en speciell målgrupp. Däremot finns en tydlig övervikt av kvinnor 

bland respondenterna då 99 procent är kvinnor, detta kan dock representera ett urval från 

verkligheten då läraryrket kan ses som ett kvinnodominerat yrke.    

 

Att få respondenter till enkätundersökningen var enkelt, då enkäten skickades ut till forum 

på sociala medier och via e-mejl till de lärare som gav svar att de ville delta. Då jag främst 

ville få en överblick inom området högläsning kan 75 deltagare ses som positivt, då jag 

både ville få en hög och bred svarsfrekvens och variation bland respondenterna. Det går 

dock inte att garantera att alla de lärare som svarade på enkäten via sociala medier är 

verksamma lärare, då inte alla angav antal år i läraryrket (se kap. 4). För att kunna 

förebygga bortfallet hade det varit bra om svar på frågan hade varit obligatoriskt, eftersom 

det hade medfört att respondenterna behövt svara för att kunna gå vidare i enkäten. 

Respondenter till intervjuerna var mer problematiskt att rekrytera, men genom ett 

bekvämlighetsurval kunde fem lärare delta.  

 

Enkäten konstruerades digitalt på Enkät.se. En digital enkät möjliggjorde att enkäten kunde 

nå deltagarna på ett smidigt sätt med hjälp av en länk. Genom programmet kunde resultatet 
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sammanställas. Vid de enkätfrågor som var slutna kunde resultatet presenteras med hjälp 

av diagram eller tabeller, vilket kan ses objektivt och styrka dess resultat. Däremot var 

några enkätfrågor öppna och behövde därför tolkas av mig som forskare. I enkäten förekom 

en fråga med ett påstående (se bilaga 4) som till viss del kan ha påverkat resultatet, eftersom 

påståendet kan ha uppfattats som ledande. Avsikten med frågan var att enbart ta reda på 

vad lärarna i enkäten ansåg om högläsningens relevans för elevers läs- och skrivutveckling 

och skulle inte medvetet styra lärarnas svar. För att minska risken för ledande frågor i 

enkäten hade frågan kunnat formulerats mer neutralt för att stäva efter objektivitet i 

resultatet. Enkätresultatet ledde däremot till många intressanta områden att undersöka mer 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer, eftersom följdfrågor och diskussion inte var 

möjligt med enbart enkäten.   

 

Semistrukturerade intervjuer har varit till hjälp då jag som intervjuare inte behövde ställa 

frågorna i ordning, vilket gjorde att intervjun liknade ett samtal. Intervjuguiden har 

säkerställt att intervjuerna skett på ett liknande sätt, vilket kan bidra till studiens 

tillförlitlighet (se bilaga 3). Lärarna har fått tid att tänka vid frågor då jag har inväntat 

respondenternas svar. Förskoleklasslärarna fick även själva bestämma tid, datum och plats 

vid intervjuerna, vilket jag tror påverkade lärarna positivt genom att intervjun ägde rum på 

en trygg plats. En utmaning som upptäcktes vid transkriberingsarbetet med intervjuerna 

var att kunna tolka och ställa följdfrågor på plats, då vissa svar skulle kunna fördjupas ännu 

mer. Arbetet med att transkribera intervjuer tar mycket tid och kan därmed ses som en 

tidskrävande del vid bearbetningen av studiens material.  

 

Fördelen med att spela in intervjuerna är att mycket information kan samlas in och sparas 

för att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2011). För att 

säkerställa att intervjuguiden och frågeställningarna fungerade hade en pilotstudie kunnat 

tillämpas, dock fick pilotstudien prioriteras bort då studien hade en tidsbegränsning samt 

svårigheter att få tag i intervjudeltagare (Bryman, 2011). Till en början funderade jag på 

att ha fokusgruppsintervjuer där flertalet respondenter närvarar samtidigt, men att kunna 

samla studiens deltagare vid samma tid och plats var svårt. Däremot intervjuades lärare C 

och D tillsammans eftersom de arbetade i samma förskoleklass. Resultatet kan ha 

påverkats genom att lärarna inspirerat varandras svar, då intervjun mer liknade en 

diskussion än ett samtal. Samtidigt kan fler sidor av högläsning som ett pedagogiskt 

verktyg ha framkommit genom lärarnas olika uppfattningar och åsikter än vid de 
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traditionella semistrukturerade intervjuerna, där fråga-svar-fråga var mer vanligt (Bryman, 

2011).   

 

Då studien bygger på kvantitativ enkätundersökning och kvalitativa intervjuer, som främst 

utgår från förskoleklasslärares uppfattningar och beskrivningar om högläsning som 

pedagogiskt verktyg, kan det vara svårt att få samma resultat vid liknande undersökningar. 

Eftersom det är mina uppfattningar om vad som är betydande och viktigt i respondenternas 

svar kan det finnas risk för att analysen av resultatet blir personligt färgad (Bryman, 2011). 

Då jag var medveten om detta har jag främst vid intervjuerna försökt vara neutral för att 

mina erfarenheter och kunskaper om ämnet inte skulle påverka respondenternas svar. 

Synen på läs- och skrivutveckling är även något som är föränderligt med samhällets 

utveckling. Dock kan studien ses som tillförlitlig då det är lärarnas erfarenheter och 

uppfattningar som framkommit, vilka är sanna för dem. Eftersom intervjuerna utfördes 

med fem lärare är dess generaliserbarhet svag, men genom lärarnas uppfattningar och 

tankar om högläsning som ett pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling kan 

det ändå bidra till ökad kunskap om området.   

 

6.2 Resultatdiskussion  

I följande kapitlet kommer studiens resultat att diskuteras. Det som framkommit i 

undersökningen sätts även i relation till forskning, styrdokument, det sociokulturella 

perspektivet samt mina egna erfarenheter.  

 

Den första aspekten handlar om lärarnas arbete med högläsningen. Det som framkom i 

lärarnas förståelsearbete med texter går att dela in i före, under och efter högläsning, vilket 

kan likställas med interaktiv högläsning som Giroir et al., (2015) beskriver som ett 

framgångsrikt arbetssätt. 

 

Strategierna som lärarna i undersökningen tillämpar före högläsningen är något som ”goda 

läsare” gör enligt Hallesson (2016), där läsare innan läsning får en överblick över texters 

innehåll, fokuserar på det som är relevant i sammanhanget samt reder ut nya ord och 

begrepp med hjälp av läsförståelsestrategier.  
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Betydelsen av elevers inflytande vid val av böcker, är något som intervjurespondenterna 

betonar. Till detta kan Alatalos (2014) tankar föras, då barnperspektivet behöver 

kombineras med vetenskapligt baserad aktuell kunskap om undervisning och lärande. 

Lärarnas förberedelser innan högläsningen, som framkom i studien, skiljde sig lite mellan 

enkät- och intervjurespondenterna. Utifrån enkätresultatet väljer främst lärarna texter till 

högläsningsmomentet men fåtalet beskriver hur elever får vara med i valet av bok. Däremot 

kan resultatet i enkäten ha påverkats av svarsalternativen, eftersom frågan konstruerades 

utifrån lärarnas förberedelser (se bilaga 4). I läroplanen betonas även hur undervisning ska 

ta tillvara på elevers nyfikenhet och intresse, för att de ska kunna använda sig av tal- och 

skriftspråk med hjälp av rika möjligheter till att läsa, lyssna samt skriva och samtala om 

olika elevnära områden (Skolverket, 2018). Därav är det, som lärarna i studien nämner, 

viktigt att undervisning utgår från elevers perspektiv och behov för att gynna alla individer 

i sin läs- och skrivutveckling och för att de ska våga lita på sin egen förmåga och anta nya 

utmaningar. 

 

De textkopplingar som lärarna använder under högläsning går att koppla till Vargas (2016) 

beskrivningar om på-rader-frågor och text-till-själv-frågor. Respondenterna i studien 

nämner aldrig något namn på deras textkopplingar men jämförelser kan ses genom att 

lärarnas frågor inriktar sig på innehållsfrågor som involverar: vem/vilka, vad som händer, 

var det händer eller när det händer samt hur karaktärer skulle kunna agera i olika 

situationer. På-rader-frågor kan fungera som verktyg för att stödja elever att reda ut 

oklarheter, missuppfattningar samt skapa en gemensam tolkning och förståelse av det lästa 

(Varga, 2016). Lärarna beskriver också att frågor till text kan vara till hjälp för elevers 

läsförståelse när det kommer till oklarheter eller uttryck som kan vara kritiska för elevers 

förståelse. 

 

Lärarnas textkopplingar berör även frågor som kan kopplas till olika dilemman, vilket går 

att likställas med Vargas (2016) text-till-själv-frågor som kan bidra till emotionellt och 

kritiskt analytiska perspektiv där elever behöver leva sig in i händelser och blicka över 

fiktionsvärlden. Lärarnas användning av textkopplingar går även att relatera till läroplanen 

eftersom elever ska få samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar och åsikter 

inom elevnära områden för att möjliggöra breda och djupa samtal (Skolverket, 2018). 
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Att avspegla en läsande person för elever vid högläsning är något som lärarna i studien 

beskriver som viktigt, och kan stämma överens med det som Erickson och Wharton-

McDonald (2019) menar för att få elever motiverade till att läsa och skriva själva. Lärarna 

beskriver även hur sin attityd till läsning är viktig för att ge eleverna läs- och skrivlust, 

vilket kan jämföras med Morrison, Jacobs och Swinyards (1999) uttalande om att lärares 

engagemang och intresse till läsning kan påverka elevers attityder och literacyutveckling. 

 

Att bearbeta texter med hjälp av någon aktivitet ingår i lärarnas arbetssätt, vilket även 

läroplanen beskriver då elever ska få möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika 

estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2018). Lärarnas arbete efter högläsningen skiljer sig 

från den interaktiva högläsningen som Giroir et al., (2015) beskriver där textkopplingar till 

omvärldskunskap, erfarenheter och tidigare kunskaper kan involveras, vilket inte riktigt 

framgår i respondenternas arbete efter högläsningen. Två av intervjurespondenterna 

nämner däremot att text- och boksamtal förekommer. Generellt liknar lärarnas arbetssätt 

ett mer systematiskt tillvägagångssätt, vilket Johnston (2016) förespråkar. Lärarnas arbete 

med olika strategier före, under och efter högläsningen kan ändå, trots att deras 

textkopplingar inte helt stämmer överens med interaktiv högläsning, ses positivt eftersom 

det kan vara betydelsefullt för elever att tidigt möta strategier för förståelse av text 

(Pentimonti & Justice, 2010).  

 

Den andra aspekten handlar om högläsningens hinder. Flertalet angav svårigheter relaterat 

till nivåskillnader och fånga elevers intresse (se kap. 5.6, 5.7), vilket skiljer sig från det 

som Fisher et al., (2004) beskriver i sin studie där utmaningar främst förekommit i samband 

med planeringsarbetet. Däremot kan lärarna i studien ha tolkat frågan i relation till 

utförandet snarare än förberedelser med högläsning. Utifrån enkätsammanställningen 

upptäcktes hur många lärare ser svårigheter med att anpassa högläsning till elevers olika 

nivåer som exempelvis: språknivå, kunskapsnivå och skolmognad.  

 

Att anpassa högläsning efter sin elevgrupp med stimulans för både elever i svårigheter och 

för de elever som är längre fram i sin läs- och skrivutveckling är enligt lärarna viktigt. Den 

högläsning som lärarna i intervjuerna beskriver för att tillgodose alla elever kan fungera 

som en stödstruktur för elevernas läsförståelse av texter. Det är en form av stöttning (se 

kap. 3.3), eftersom samspelet som beskrivs mellan eleverna och lärarna sker med hjälp av 

olika verktyg för att förstå texter (Clark & Graves, 2005).  
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Att fånga elevers intresse var också en utmaning som framkom i undersökningen. 

Förberedelser vid högläsningsmoment kan enligt lärarna vara av betydelse för att få elever 

engagerade i högläsning, vilket även är något som forskning påpekar då högläsning 

behöver vara planerad för att kunna påverka elevers läsförståelse (Jönsson, 2007; Santoro 

et al., 2008).  

 

Den tredje aspekten innefattar högläsningens möjligheter. Möjligheterna går att koppla till 

språkutveckling, förståelsearbete samt läs- och skrivlust. Språkutveckling var något som 

lärarna såg som en möjlighet med högläsning, vilket stämmer överens med tidigare 

forskning som menar att högläsning kan vara språkutvecklande för elever på flera olika 

sätt (Beck & McKeown, 2001; Isbell et al., 2004; Jönsson, 2007). 

 

Förskoleklasslärarna nämner i studien även hur olika nivåer på texter kan behandlas för att 

stimulera alla elevers läsutveckling. Detta kan även relateras till Hall och Williams (2010) 

resonemang om att lärare kan välja mer kognitivt krävande texter än när elever läser själva.  

Elever har förmåga att med hjälp av lärares stöttning ta till sig texter som kan vara mer 

utmanande, vilket i sin tur kan vara viktigt för elevers ordförrådsutveckling. Den proximala 

utvecklingszonen kan även kopplas till lärarnas beskrivningar av sin stöttning med 

förståelsearbete för texter, då elever med hjälp av lärare och andra elever kan nå högre 

nivåer av textförståelse än om de hade läst på egen hand (se kap. 3.3).   

 

Vid högläsning använder alla lärarna läsförståelsestrategier. Lärarna nämner inte något 

specifikt namn på läsförståelsestrategierna som de använder utan beskriver enbart hur de 

arbetar med strategierna. När jag tolkade lärarnas svar kunde jag relatera deras svar till 

olika läsförståelsestrategier utifrån min egen kunskap och erfarenhet inom området. När 

läsförståelsestrategier involveras i högläsning kan elever utveckla förståelse för texter och 

är också något som Johnston (2016) menar att högläsningen behöver innehålla, då 

högläsning utgör mer än att enbart läsa en bok högt.   

 

Högläsning kan även bidra med läs- och skrivlust hos elever, vilket även framgår ur 

Erickson och Wharton-McDonalds resonemang om högläsningens fördelar (2019). 

Lärarna som medverkade i studien beskriver hur viktigt det är att visa eleverna glädjen i 

läsning. Det går tydligt att se hur lärarna även har som syfte att högläsning ska bidra till 
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läsintresse hos eleverna, vilket även stämmer överens med det som Morrison, Jacobs och 

Swinyard (1999) beskriver om lärares visioner om elevers läsintresse och inte enbart 

tillägnande av läsförmåga.  

 

Den fjärde aspekten handlar om högläsning i relation till andra läs- och skrivaktiviteter. 

Högläsning anses vara ett viktigt och kompletterande verktyg i relation till andra läs- och 

skrivaktiviteter. Elevers läs- och skrivarbete behöver enligt studiens lärare vara varierande, 

vilket stämmer överens med Tjernbergs (2013) syn om att alla individer gynnas när lärare 

använder olika metoder och arbetssätt. Högläsning kan enligt studiens deltagare vara en 

inkörsport för elever att lära sig att läsa och skriva. Via lärares högläsning kan även elever 

få syn på varför det är viktigt att kunna läsa. Det framgår också vid Al-Mansours och Al-

Shormans (2011) beskrivningar om hur elevers läs- och skrivutveckling kan främjas 

genom högläsning.  

 

Främst sker högläsning vid arbete med elevers läs- och skrivutveckling. Dock utgjorde 

fruktstund respektive avslappningsstund även vanliga tillfällen för lärarnas högläsning, 

vilket också Skoog (2012) menar då högläsning ofta förekommer som ett inslag som inte 

knyter an till det andra klassrumsarbetet. Resultatet visar också att lärarna högläser flera 

gånger i veckan, men däremot behöver inte alla tillfällen som anges vara för elevers- läs 

och skrivutveckling.   

 

Av tidigare erfarenhet från verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har högläsning 

förändrats från att användas vid fruktstund till att lärare planerar sina högläsningsmoment. 

Högläsningen har blivit mer prioriterad och planerad utifrån tidigare erfarenheter. Alatalo 

(2014) påpekar att samarbete, samtalande och meningsskapande innehåll blivit viktiga 

ledord i forskning om läs- och skrivundervisning och kan vara en bidragande faktor till ett 

förändrat arbetssätt med högläsning.     

Högläsningen som lärarna beskriver är mestadels planerad vid avsatta tider men inte alltid 

involverad i den övriga undervisningen. En av intervjurespondenterna nämner 

högläsningens potential i fler skolämnen än svenskämnet, exempelvis vid temaarbete. De 

andra intervjurespondenterna berörde däremot högläsning i relation till andra ämnen i 

mindre utsträckning. Varför lärarna inte kom in på högläsningens potential i alla 

skolämnen kan även bero på hur frågan i enkäten samt intervjun tolkades eller ställdes till 
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respondenterna, men främst förekom högläsning vid fruktstunder eller vid tillfällen inom 

svenskämnet. Varför högläsning sker utanför något ämne eller enbart i svenskämnet kan 

även bero på att det inte finns någon tydlig förklaring i styrdokumenten för hur arbetet med 

högläsning kan se ut eller ska se ut, utan lärares tolkningar är det som styr (Skolverket, 

2018; Skolverket, 2016a; Ackesjö, 2018). Utifrån läroplanen går det att relatera högläsning 

till många områden men begreppet högläsning beskrivs inte, däremot beskrivs målet för 

elevers språkutveckling tydligt. 

6.3 Slutsats   

Studien bidrar med kunskap om hur 80 förskoleklasslärare uppfattar högläsning som ett 

pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling. Den förser läsaren med lärarnas 

beskrivningar om högläsningsarbetet i förskoleklass där både planering före, under och 

efter högläsning presenteras. Både möjligheter och hinder har framkommit, där högläsning 

exempelvis kan bidra med ordförrådsutveckling och förståelse för texters uppbyggnad. 

Svårigheter som framkom var exempelvis att anpassa högläsningen till alla individer. 

Studiens deltagare ser högläsning som ett viktigt komplement i undervisning eftersom 

elevers läs- och skrivundervisning behöver vara varierad för att gynna alla elevers läs- och 

skrivutveckling. Det är därför viktigt att förskoleklasslärare högläser för elever då de ska 

få möta, samtala och återge budskap i olika texter (kap. 3.1). Lärarnas beskrivningar och 

tidigare forskning om högläsningsarbete i förskoleklass har gett mig kunskap om hur lärare 

kan använda högläsning som ett pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling. 

 

Vidare menar forskning att högläsning behöver vara planerad för att uppnå positiva 

effekter för elevers läs- och skrivutveckling. Av den anledningen skulle det vara av intresse 

att undersöka hur högläsning skulle kunna tillämpas mer prioriterat och schemalagt i 

undervisning för förskoleklassen. Samtidigt hade det varit av intresse att se vilken 

betydelse högläsning fått om det var en given del av undervisning i skolan. Skulle 

högläsningsarbetet förändras om det mer tydlig framgår i läroplanen hur högläsning kan 

utföras och tillämpas? Hur frekvent högläsning används i andra skolämnen, då elever 

behöver använda sin läs- och skrivförmåga i alla ämnen, skulle vara intressant att 

undersöka. 
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