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Abstrakt 
 
Syftet med denna empiriska studie var att granska hur lärare motiverar och använder 
högläsningen i undervisningen. För att kunna besvara studiens frågeställningar genomförde jag 
åtta intervjuer med lärare. Studien vilade på det sociokulturella perspektivet och dess syn på 
hur vi människor förvärvar kunskap. Studiens frågeställningar var: Hur ser lärarna på 
högläsning i undervisningen och vilken betydelse tillmäter de högläsningen för elevernas läs- 
och skrivinlärning? Vilka förmågor i ämnet svenska vill lärarna att eleverna ska tillägna sig 
genom högläsningen? Resultatet av studien pekade på att högläsningen är ett viktigt 
pedagogiskt verktyg i undervisningen. I resultatet framkommer dessutom hur viktigt det är att 
följa upp med diskussioner och att låta barnen få uttrycka sina erfarenheter estetiskt efter 
högläsning. Tidigare forskning framhåller bland annat att ordförrådet och hörförståelsen utökas, 
samt att läsintresset kan väckas till liv och barnens ordigenkänning förbättras. Informanterna 
ansåg att högläsningen är mycket viktig för elevernas läs- och skrivinlärning. Barn som fått ta 
del av högläsning har ett starkare ordförråd, ordförståelse, ökad fantasi och har enklare för att 
skapa egna meningar. Det hörda skriftspråket skapar också nyanser i den egna läsningen och 
eleverna bör få lyssna till texter de är intresserade av. Detta gör att barnen blir intresserade och 
motiverade till att läsa och vad de själva kan förmedla genom sin läsning. Arbetet pekade på 
möjligheter till vidare forskning i ämnet. Till exempel vore det intressant att undersöka vad 
eleverna tycker om högläsningen. Ett annat uppslag vore att göra klassrumsobservationer för 
att undersöka om högläsningen skiljer sig åt mellan klasserna. 
 
 
 
 
Nyckelord: högläsning, read-aloud, läs- och skrivutveckling, elever, sociokulturellt 
perspektiv 
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1 Inledning  
 

Att läsa högt för barn är nödvändigt för deras utveckling som läsare. Och det är ett stort misstag att 
tro att högläsning bara behövs i de lägre klasserna (den period man brukar tala om läsinlärning). 
Faktum är att högläsning har ett så stort värde, och att läsinlärning är en så utsträckt process, och den 
korta tid vi bruka kalla läsinlärningsperioden en så liten del av det hela, att högläsning är nödvändigt 
genom hela skoltiden. (Chambers, Aidan 1994:66) 

 
Aidan Chambers (1994) menar att högläsning är något som är mycket viktigt bör barns 
läsutveckling. Han betonar också att barnen ska få fortsätta delta i högläsningen även när de 
blir äldre. Att högläsning är något mycket viktigt för barns läs- och skrivutveckling är något 
som jag kom fram till i examensarbete 1.  
 
I examensarbete 1 undersökte jag hur befintlig forskning framställer högläsningens påverkan 
på barns läs- och skrivutveckling i årskurs f-3. Ytterligare ett syfte var att undersöka om och 
hur högläsning kan bidra till att utveckla de förmågor som beskrivs i kursplanen för ämnet 
svenska. Min studie var en litteraturstudie där jag sökte upp relevant forskning och litteratur 
som passade syfte och frågeställningar. Slutsatserna i studien var att högläsningen kan bidra till 
att de flesta förmågor som finns i ämnet svenska utvecklas (Lgr 2011:223-224). Genom att jag 
läste forskningen så gav det mig en bättre insikt i hur betydelsefullt det är läsa högt för alla 
barn, i alla åldrar. Man ska inte sluta läsa för barnen och eleverna när de kan läsa på egen hand.  
 
Vi har genom vår utbildning vid Högskolan Dalarna fått insikt i hur betydande högläsningen är 
för barns läs- och skrivutveckling. Under min VFU såg jag hur båda mina handledare läste högt 
för sina elever nästan varje dag. Barnen verkar ha tyckt om dessa bidrag i undervisningen. Om 
lärarna arbetar aktivt med högläsning och är medvetna om för- och nackdelar anser jag att 
lärarna på ett smidigare sätt kan fånga upp de barn som löper risk att inte tillägna sig de 
förmågor de ska enligt Lgr 11 (Lgr 2011:223-224). 
 
Som en fortsättning av examensarbete 1 kommer jag i denna empiriska studie kartlägga lärares 
syn på högläsningens betydelse i undervisningen. Jag kommer genomföra intervjuer där jag 
skickar ut ett intervjuformulär som respondenterna svarar på och skickar tillbaka till mig. 
 
2 Bakgrund 
 
I bakgrunden beskrivs bland annat vad läroplanen tar upp om högläsning och vilka förmågor 
elever ska ges förutsättningar att utveckla i ämnet svenska. Därefter lyfter jag fram vad jag i 
examensarbete 1 skrev om barns läs- och skrivutveckling och hur högläsningen kan 
effektiviseras. Avslutningsvis tar jag upp vad resultaten i Pirls visar och OECD:s granskning 
av den svenska skolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Läroplanen 
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Skolans uppdrag är att alla elever ska främja lärande där varje människa ska ges förutsättningar 
att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Det finns skäl att undersöka om Läroplanen för 
grundskolan 2011 ger riktlinjer för hur högläsningen kan användas inom ramen för detta 
uppdrag: 
 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa 
och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga (Lgr 2011:9). 

 
Som en sammanfattning av ovanstående kan det sägas att vårt språk, vår kunskapsinhämtning 
och vår personlighetsutveckling är nära sammankopplade. Därför bör skolan se till att alla 
elever får chans till att utveckla sin språkliga förmåga genom att eleverna får många möjligheter 
att diskutera, läsa och skriva.    
 
I kursplanen för svenska som återfinns i Lgr 11 (2011) finns ett antal förmågor som eleverna 
ska utveckla i ämnet svenska. I kursplanen för ämnet svenska (Lgr 2011:223-224) nämns inte 
högläsning överhuvudtaget. Dock kan man tolka in högläsningen i förmågan: ”läsa och 
analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften”. Följande förmågor finns med i 
studien för att visa vilka som finns i ämnet svenska: 
 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och  
• söka information från olika källor och värdera dessa. (Lgr 2011:223-224) 

 
Eleverna ska få uttrycka sig både verbalt och skriftligt, de ska få läsa och granska olika sorters 
litteratur för olika ändamål. De ska dessutom utveckla sin förmåga att justera sitt språk så att 
det passar den situation de befinner sig i och eleverna ska vidare utveckla kunskaper i vårt 
språks struktur och normer. Till exempel stavningsregler, ordklasser och satsdelar. Slutligen 
ska eleverna få möjligheter att utveckla sin förmåga att kunna söka information i olika 
källskrifter och kritiskt värdera desamma. 
 
2.2 Barns läs- och skrivutveckling 
 
De flesta läsforskare är överens om att barns läs- och skrivutveckling börjar långt innan barnen 
börjar skolan. I en del av forskningen kan man läsa att barn under sitt första år skulle kunna 
både lära sig läsa och skriva. Barnen skapar under sitt första år bekantskap med olika typer av 
texter och när barnen minns de bilder som finns i böckerna kan de genom det utveckla lärdom 
om vårt skriftspråk. Läs- och skriftspråksutveckling utvecklas genom socialt samspel med 
andra människor i barnens närhet. Det finns inget som tyder på att utvecklingen ska starta vid 
någon specifik ålder. Barnen blir influerade genom skriftspråklig socialisering i hemmet. 
Barnen lär sig till exempel bokstäver och vår läsriktning utan att kunna läsa texter.  En del av 
forskningen hävdar att barns språkutveckling är influerad av den sociala interaktionen som 
barnen medverkar i och de samhälleliga och kulturella omgivningar som de samverkar i (Fast, 
Carina 2011:10, Liberg, Carina 2006:18-20, Lundberg, Ingvar 2010:30). 
 
Liberg (1996) anser att barns läsande kan äga rum när de till exempel läser på reklampelare och 
i olika sorters böcker. Forskaren hävdar att det förekommer att barn tidigt försöker skriva. Dessa 
barn ”låtsasskriver, ritar mönster och hittar på egna symboler som så småningom börjar likna 
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bokstäver” (1996:105). Genom att barnen medverkar i sådana processer formar de egna 
hypoteser om skrivande. Barnen kan utveckla ett intresse att skriva ännu mer om de får positiv 
återkoppling från oss vuxna. Många barn uttrycker att de kan skriva innan de kan läsa. Detta 
kan förklaras genom att barnen ofta kan beskriva hur skrivandet går till i kontrast till hur 
läsandet sätt att fungera. 
  
När barnen sedan börjar skolan har de på varierande sätt upptäckt och förbättrat sin läsning. De 
kommer dessutom ha olika kunskap om den. Genom det här kommer barnen befinna sig på 
olika ställen i sin läsutveckling. Eleverna ska få den hjälp de behöver in i skriftspråket och den 
ska anpassas till deras liv både socialt och kulturellt. Skolans bär ansvaret för att eleverna får 
det stöd de behöver. Personalen i skolan ska ha de kunskaper som krävs och de ska även ha en 
bra kunskap om barns språkutveckling (Fast 2011:11). 
 
2.3 Effektiv högläsning 
 
Fast (2008:90) hävdar att vuxna oftast ha en positiv inställning till högläsning. Dock anser en 
del att högläsningen kan slås ut av diverse andra sysselsättningar. Att läsa högt kan ske på 
varierande sätt och skifta ju äldre barnet blir. När barnen är små tittar de oftast i en bok med 
bilder och som vuxen berättar man vad det är man ser. Att läsa högt bara för att låta tiden gå 
innan någon annan sysselsättning väntar ger signaler på att högläsningen inte är så viktig.  Den 
som läser högt bör inte avbryta tvärt för det skapar ytterligare signaler på att läsningen har en 
lägre ställning än andra aktiviteter i skolan, påpekar Svensson, Ann-Katrin (2011:83).  
 
För att kringgå problem som till exempel att barnen blir skrämda bör man läsa boken själv innan 
man läser högt. Den som läser högt ska lägga vikt vid intonationen är viktig vid högläsning 
eftersom texten blir mer fängslande, den som läser högt bör hålla ögonkontakt för den skapar 
gemenskal, man bör samtala om bilderna och inte välja för svåra böcker. Den som ska läsa högt 
bör välja böcker som man är bekant med. Genom detta slipper man överraskande händelser som 
kanske inte passar barnen, påpekar Svensson (2011:88). De barn som är lite äldre bör få delta i 
högläsning med böcker som inte har så många bilder, detta för att sätta fart på deras fantasi 
(Svensson, Ann-Katrin 2005:30). Lundberg (2010) har samma uppfattning som Svensson 
(2005). Författaren hävdar att det inte är en lätt uppgift att läsa för barn. Lundberg hävdar att 
det gäller för den som högläser att vara observant på de som lyssnar och behoven de har. 
Lundberg gör tydligt att ”Det gäller att läsa uttrycksfullt, med rätt tempo och betoning för att 
fånga och upprätthålla barnens uppmärksamhet” (2010:33). Varga, Anita et al (2015:8) tar 
också upp intonationen men påpekar dessutom den som läser ska nyttja varierande röstlägen, 
tillämpa olika läshastigheter och göra gester och minspel. Svensson, Ann-Katrin (2009:17-18) 
hävdar att syftet med förskoleklassen är att högläsningen ska stimulera elevernas språk. Att det 
då finns lärare som inte läser för sina elever och inte ger barnen möjligheter till att bearbeta det 
lästa är helt oacceptabelt. Lane, Holly B & Wright, Tyran L (2007:669) hävdar att lärare bör 
fundera på hur mycket tid denne vill lägga på högläsningen. Därtill ska det tas i beaktning vilka 
mål läraren har med högläsningen och att anpassa det till den aktuella elevgruppen. 
 
 
 
 
 
2.4 Pirls 
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De resultat som kommit fram i Pirls 20111 visar att elever i årskurs 4 som deltog i 
undersökningen har försämrat sin läsförmåga. De svenska resultaten ligger trots detta högre än 
EU-genomsnittet. Sverige har tidigare medverkat i studien 2001 och 2006. 2001 låg Sverige 
bland de bästa. Finland och Danmark var de länder som hade högre resultat (Skolverket, 2012). 
I resultaten från 2006 kommer det fram att elever i årskurs 4 i Sverige ligger bra till ur ett 
internationellt perspektiv. I Sverige är det heller inte så stora klyftor mellan de elever lyckas 
bra och de som inte lyckas lika bra. Däremot har läsprovsresultatet försämrats mellan 2001 och 
2006. Dessutom har andelen starka eller mycket starka läsare minskat (Skolverket 2007:112).  
 
I PIRLS undersökningar ställs frågor om vilka läsvanor eleverna har med sig hemifrån innan 
de börjar skolan. Det kom fram att de flesta eleverna har kommit i kontakt med någon typ av 
läsaktivitet i hemmet innan de börjar skolan. Det handlar om aktiviteter som till exempel berätta 
sagor, sjunga, lyssna till högläsning och leka ordlekar (Skolverket, 2011: 52). 
 
2.5 OECD 
 
OECD2 har gjort en granskning av den svenska skolan. Grunden till denna granskning är att 
svenska elevers resultat i PISA-mätningar3 har försämrats drastiskt. Mätningarna visar att 15-
åringarnas kunskaper drastiskt försämrats. OECD framhäver att det inte finns något annat land 
som varit med i dessa mätningar som har haft en sådan försämring. Mätningen som gjordes 
2012 rankades Sverige som 28 av 34 deltagande länder. I rapporten framkommer det att Sverige 
måste ena sig om en nationell utbildningsstrategi med explicita prioriteringar och ett starkare 
ansvar för att kunna gynna en långsiktig kvalitet i skolan (OECD 2015). 
  
 
 
 
 
 
 
3 Syfte och frågeställningar  
 

                                                           
1 Pirls är en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Länder från hela världen deltar 
och den genomförs vart femte år (Skolverket 2016) 
2 OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development. 
 
OECDs uppdrag är att förbättra den ekonomiska- och sociala situationen för människor i världen. Detta ska göras 
genom att främja politiken i länderna. OECD arbetar med regeringar för att få svar på vad som förorsakar 
ekonomiska- sociala och miljöförändringar i landet.  OECD är en instans där regeringar kan samarbeta och delge 
varandra kunskaper och försöka hitta svar på gemensamma problem (OECD 2016). 
 
3 PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever 
är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, 
naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år.¨ 

 
PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt. Vid varje tillfälle som 
studien genomförs är ett kunskapsområde huvudämne men alla kunskapsområden undersöks varje gång, vilket 
möjliggör jämförelser över tid (Skolverket 2015b). 
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Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som arbetar i f-3 motiverar och använder 
högläsningen i undervisningen. 
 
Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 
 
• Vilken betydelse tillmäter lärarna högläsning i undervisningen för elevernas läs- och 
skrivinlärning? 
 
• Vilka förmågor i ämnet svenska vill lärarna att eleverna ska tillägna sig genom högläsningen? 
 

4 Tidigare forskning 
 
Fox, Mem (2013:4) hävdar att det finns tillförlitlig information om att det finns lärare idag som 
anser att det är ett slöseri med tid att läsa för eleverna. Att tro något sådant är inte bara galet 
utan också skrämmande och farligt anser forskaren. Fox betonar att det finns forskning runt om 
i världen som påvisar att barn som får uppleva högläsning lär sig läsa lättare och snabbare. Att 
få lyssna på berättelser är ett steg på vägen till läskunnighet och detta kan inte ignoreras menar 
Fox.  
 
Feitelson, Dina et al. (1986) har kommit fram till att barns förståelse, avkodningsförmåga och 
ordförråd utvecklas genom högläsning. Vidare har det visat sig att högläsningen är en mycket 
värdefull praktik där viktiga färdigheter utvecklas för läs- och skrivutvecklingen. Lane & 
Wright (2007:674) betonar ytterligare att högläsningen kan vara ett kraftfullt sätt att utöka 
barnens ordförråd, hörförståelse och ordigenkänning. Justice, Laura & Ezell, Helen (2004:188-
189) anser som de tidigare nämnda forskarna att högläsningen kan utveckla en rad olika 
språkliga förmågor och färdigheter. Ett exempel är den skrivna textens form. Fox (2013:4) 
menar att både grammatiken och språket blir mer bekant genom högläsning. När en text läses 
högt kommer barnen vilja klura ut vad som ska hända härnäst och ur den slutar. De kan få svaret 
på sina gissningar genom att fortsätta lyssna eller själv läsa texten. Johnston, Vickie (2016:39-
42) har samma uppfattning som Feitelson (1986) och Lane & Wright (2007) men lägger till att 
högläsningen skapar en avancerad språkutveckling. Forskaren Ingvar Lundberg (2006:40) 
instämmer med de tidigare nämnda forskarna men han framhåller också att barnen kommer att 
få uppleva skriftspråkets egenart. Dessutom kommer barnen att bli vana vid ett distanserat 
språk, detta språk är fritt stående från här och nu situation. Vidare anser Lundberg att mer 
effektiv interaktion som att till exempel föra konversationer med barnen och inte bara använda 
högläsning kommer att sätta fart på barnens språkutveckling och barnens kunskap (2006:41).  
 

Det är viktigt att tänka på att inte samtalen med barnen blir ett förhör av textens innehåll utan 
diskussionerna ska vara utbyte av tankar om det lästa. Barnen behöver få bearbeta sina tankar om 
vad som lästs i stillhet utan krav (Svensson 2011:84). 

 
Svensson (2011:65) har gjort analyser av fyra studenters ”läsbana” som unga och där framkom 
det att högläsningen kan skapa ett intresse för böcker och dess innehåll. Barnens intresse för 
ord och bokstäver kan också väckas till liv menar Svensson. Vid samtal om texten hävdar 
Svensson (2011:84) att det är viktigt att inte diskussionen övergår i ett förhör av texten utan det 
ska vara ett utbyte av tankar av det lästa. Varga et al (2015:7) har samma åsikt som Svensson 
(2011). Båda forskarna hävdar att det är av stor betydelse hur texterna läggs fram och ”hur 
läsningen ramas” in. Detta har stor betydelse om barnen blir intresserade av läsning eller ej. 
Vuxna som visar att de är intresserade av läsning och kan tänka sig att läsa högt eller berätta 
har en viktig funktion. Genom detta kan de vuxna väcka nyfikenhet runt det lästa eller berättade 
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och där locka barnen till att läsa på egen hand. Jönsson, Karin (2007:233) instämmer och 
framhåller även att barnen läsningen kan väcka nya tankar och inspiration. Lane & Wright 
(2007:674) påpekar dessutom att om lässtunderna är sociala och emotionella kan de leda till en 
positiv inställning till läsning och motivera barnen till att läsa på egen hand. 
 
Eleverna kommer att bli effektiva lyssnare om de får delta i högläsning. Då de blivit aktiva 
lyssnare kommer barnen att ge kommentarer, sammankoppla och ställa frågor om det lästa. 
Genom högläsningen får barnen ta del av olika berättelser och texter och de kan föra samtal 
kring det lästa (Jönsson 2007:233). 
 
I Meyer, Linda & Wardrop, James (1994:10-11) studie framkommer det att det inte går att 
bevisa något gynnsamt samband mellan tidsmängden som ett barn deltar i högläsning och 
barnets läsutveckling. Att det skulle vara högläsningen som bidrar till att vissa barn utvecklar 
språkskicklighet går inte att bevisa skriver författarna. Meyer & Wardrop (1994:6) uppger att 
det troligtvis är följden av andra aktiviteter som stimulerar barnens språk. I studien framläggs 
det att lärare som använder en stor tidsmängd av undervisningen till högläsning inte spenderar 
i lika mycket tid till andra språkstimulerande aktiviteter i sin undervisning. 
   
5 Teoretisk utgångspunkt 
 
Här nedan redogörs för den teoretiska utgångspunkt som denna studie vilar på. I 
resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet under en 
separat rubrik 8.2.3. 
 
Det sociokulturella perspektivet har sin grund i två inriktningar. John Dewey och George H 
Mead som hade en pragmatisk syn på kunskap. Den pragmatiska synen på kunskap innebär att 
kunskap skapas genom varierande processer. Den andra inriktningen hade ryskt påbrå där 
framförallt Lev S Vygotskij och Mikhail Bakthin var de som påverkade den sociokulturella 
teorin (Dysthe, Olga 2003:34). 
 
I mitt arbete är det främst Deweys och Vygotskij tankar som kommer att vara dominerande. 
 
Dewey påverkan av den sociokulturella teorin var hans pragmatiska kunskapssyn. Han 
menade att kunskap uppkommer genom kollektiva processer. Dewey betonar att 
kommunikation är viktigt i läroprocessen. (Dysthe, 2003:31-32). Deweys motto som är 
”Learning by doing” har visat sig att det finns möjlighet att forma en undervisning som är i 
högre grad integrerad för individen och elevinriktad. För att underlätta inlärandet hos eleverna 
ska undervisningen varvas med empiriskt arbete och studier. Enligt Dewey ska skolan ge 
eleverna förutsättningarna för att verka i ett demokratiskt samhälle (Säljö, Roger 2010:187) 
 
 
 
 
 
 
Vygotskij menade att med hjälp av den sociala och språkliga kontakten så drivs en individs 
kunnande och motivation framåt (Vygotskij, Lev 1999:38-39). Han var mycket intresserad hur 
vårt språk förmedlar omvärlden till oss och av sambandet mellan språk och tänkande (Dysthe 
2003:48). Enligt Vygotskij slutar aldrig människan att utvecklas. I den proximala 
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utvecklingszonen4 är vi öppna för anvisningar och upplysningar. Vygotskij (1999:333) 
förklarar att den proximala utvecklingszonen kan liknas vid ett ”rum” eller en ”zon” där barnet 
är som mest läraktigt för utveckling. I skolan kan man översätta begreppet den proximala 
utvecklingszonen som att en lärare eller någon skicklig elev visar och lär en annan elev hur man 
kan nyttja bildande redskap. (Säljö 2010:191). 
 
Centrala begrepp i den sociokulturella teorin är: 
 

* Lärande är situerat. 
* Lärande är i huvudsak socialt. 
* Lärande är distribuerat. 
* Lärande är medierat.  
* Språket är grundläggande i läroprocesserna. 
* Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. (Dysthe, 2003:42) 

 
Det första perspektivet innebär att omvärlden har stor betydelse för kunskapsinlärningen. I 
begrepp två kan ”socialt” kan ha två betydelser. Den ena betydelsen riktar sig in på det 
historiska och kulturella sambandet och den andra på hur förhållanden och samspelen mellan 
människor. Vår kunskap "distribuerad" bland människor i en konstellation. Ett exempel är att 
ofta löser vi problem tillsammans genom de insikter vi besitter gemensamt (Dysthe 2003:42- 
45). Ett annat ord för mediering är förmedling. Vygotskij framhåller att våra förmågor (tänka, 
minnas, kommunicera och handla medvetet) växer genom att barnen lär sig att prata om 
omgivningen som de träffar i sin vardag och i hur de interagerar med vuxna (www.ne.se, 
mediering).  Att språket är grundläggande i läroprocesserna menar Vygotskij är att när vi lär 
oss att samtala med andra så lär vi oss samtala med oss själva. Genom de olika 
kommunikationsformer som en människa mött, lärt sig och använder till nytta i kommande 
situationer (Dysthe 2003:49). En praxisgemenskap ”karakteriseras av att deltagarna är 
involverade i en gemensam verksamhet där huvudingredienserna är ömsesidigt engagemang, 
gemensamma uppgifter och gemensam repertoar” (Dysthe 2003:64). 

I min studie kommer det framgå hur man kan koppla högläsningen till det sociokulturella 
perspektivets syn på hur vi människor förvärvar kunskap genom kollektiva processer. 

6 Metod 
 
Under detta avsnitt kommer jag först att beskriva min förförståelse, sedan metodvalet och urval. 
Slutligen beskrivs de forskningsetiska principerna. 
 
6.1 Min förförståelse 
 
Under åren på grundlärarprogrammet har jag haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som 
har gett mig erfarenheter av läraryrket. På min VFU-skola har jag fått insikt i högläsningens 
betydelse för läs- och skrivutvecklingen genom mina handledare. De har berättat hur till 
exempel elevernas ordförråd, ordförståelse, fantasi och barnens egen berättelsestruktur 
utvecklas genom högläsningen.  Under VFU-perioderna har jag dessutom lagt märke till hur 
positivt eleverna bemöter högläsningen. Det märks främst hos eleverna i förskoleklass, där man 
hos många elever kan se hur intresset för bokstäver och intresset för läsning väcks till liv genom 
                                                           
4 Den proximala utvecklingzonen eller ”den närmaste utvecklingszonen” är ett viktigt teoretiskt underlag för socialt 
medierat, individuellt lärande (Dysthe 2003:51).  ”Vygotskij har diskuterat lärande lärandepotentialen i termer av den 
proximala utvecklingszonen, vilket i stort sett betyder skillnaden att helt lära på egen hand och att lära sig med hjälp 
av någon mer kunnig inom området.” (Säljö 2010:210). 

http://www.ne.se/
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högläsningen. I de förskoleklasser jag har haft VFU är det inte många elever som kan läsa på 
egen hand men det är mycket intressant att observera dem när de försöker. Jag har noterat att 
eleverna i klassen försöker med hjälp av bilderna läsa boken och skapa en berättelse genom 
dem. De böcker där någon ha läst högt för dem har barnen många gånger memorerat meningar 
som de upprepar när de kommer till dem i boken.   
 
6.2 Metod 
 
För att kunna uppnå mitt syfte med studien och besvara frågeställningarna har jag gjort 
kvalitativa intervjuer. Larsen Ann-Kristin (2009:83) framhåller att en kvalitativ intervju 
definieras av att respondenten själv skriver sina svar istället för att kryssa i ett formulär. Larsen 
(2009:84) menar att en intervju med intervjuformulär är strukturerad om den har öppna svar. 
Eriksson Barajas, Katarina et al (2013:127) påpekar att vid en intervjustudie kan forskaren möta 
informanten via personlig kontakt, per telefon eller kontakta informanten skriftligen. Jag har 
valt att ta kontakt med respondenter via mail för att jag når fler på det sättet än om jag skulle 
sitta personligen och intervjua dem. Vid en kvalitativ ansats kan enligt Eriksson Barajas et al 
(2013:60) antalet deltagare utökas efter arbetets gång. Detta passar bra i mitt arbete om jag 
skulle märka att det är svårt att sammanställa ett resultat med de deltagare som svarat. Jag har 
utifrån de frågeställningar studien bygger på utformat ett intervjuformulär till respondenterna. 
Resultatet i studien redovisas genom de frågeställningar som informanterna svarat på. 
Resultatdiskussionen vilar på studiens frågeställningar för att kunna besvara syftet med denna 
studie. 
 
Enligt Eriksson Barajas et al (2013:60) är syftet med den kvalitativa ansatsen att granska de 
medverkandes erfarenhet av en företeelse. Den kvalitativa metoden innebär att forskaren samlar 
in information om ett fenomen för att skapa mer förståelse. I denna ansats använder forskaren 
för det mesta inte statistik för att redovisa sitt resultat. Vid denna metod kan forskaren samtidigt 
samla in data och analysera svar (Eriksson Barajas et al 2013:53). 
 
Eriksson Barajas et al (2013:127) framhåller att när forskaren ska genomföra en kvalitativ 
intervju måste denne se till att ha förklarat sitt syfte och problemområde så intervjun kan bli så 
bra som möjligt. I en intervju är ”det viktigt att forskaren har klarlagt sitt syfte och 
problemområde så att ett bra resultat med intervjun uppnås”.  
 
6.3 Urval 
 
Jag har valt att koncentrera mitt urval till lärare i årskurs f-3 då min empiriska studie handlar 
om hur lärare motiverar och använder högläsningen i undervisningen. Urval av respondenter 
skedde genom att jag skickade ut ett mail till 28 lärare där jag presenterade mig och berättade 
om studien. Larsen (2009:78) kallar denna metod för snöbollsmetoden. Det innebär att 
forskaren tar kontakt med personer som denne tror kan ha kunskap om det aktuella ämnet. 
Larsen påpekar också att de tillfrågade personerna kan tipsa forskaren om andra personer som 
kan vara av intresse för undersökningen. Alla informanterna som jag har kontaktat är behöriga 
lärare i åk f-3 eller f-6. Skolorna som informanterna arbetar vid ligger runtom i Sverige. Från 
början hade jag endast siktat in mig på skolor i Karlstad men det inkom endast 2 svar. Då 
utökade jag mitt område och frågade i en grupp för lärare på facebook med över 32 000 
medlemmar om det fanns intresse att hjälpa mig med min studie. Jag fick svar från 6 
respondenter. Totalt i studien svarade 8 lärare som arbetar i årskurs f-3.  
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Larsen (2009:27) menar att ”intervjueffekten” är en av de vanligaste nackdelarna med 
kvalitativa intervjuer. Det innebär att den som intervjuar kan påverka resultatet. Informanten 
kan till exempel svara det denne tror att intervjuaren vill höra. I min studie svarar informanterna 
på frågorna i ett formulär som skickats via mail. På det här sättet kan jag som ansvarig inte 
påverka deras svar och de kan svara sanningsenligt. 
 
6.4 Forskningsetiska överväganden 
 
Björkdahl Ordell, Susanne hävdar att det finns fyra huvudkrav för individskyddet. 
 

* Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsgruppens syfte.  
 
* Samtyckeskravet: Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
 
* Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem. 
 
* Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. (Björkdahl Ordell 2007:26-27). 

 
Jag har skickat ett informationsbrev till alla tillfrågade för att ge information om mitt syfte med 
arbetet. I brevet står det att deltagandet är frivilligt och intervjun kan avbrytas utan motivering. 
I arbetet är alla personnamn fiktiva för att skydda informanternas identitet. Eftersom insamlad 
data endast får användas för forskningsändamål så har svaren sparats på ett säkert ställe och 
kommer att makuleras efter att arbetet är godkänt. 
 
6.5 Genomförande 

 
Jag skickade ut ett informationsbrev till informanterna där jag också bifogade 
intervjuformuläret. Att information om studien och intervjuerna skickades ut i förväg berodde 
på att jag ville undvika intervjueffekten. Med detta menas att vid intervjuer kan frågeställaren 
påverka informanten så att denne till exempel svarar det hen tror att intervjuaren vill höra 
(Larsen 2009:27). Intervjupersonerna fick dessutom en vecka på sig att besvara frågorna. 
Respondenterna kunde när som helst avbryta intervjun och därmed skulle jag radera all 
eventuell data. Full anonymitet utlovades och de blev även informerade om att all data kommer 
att raderas efter att arbetet är helt godkänt. 
 
Informationsbrevet och frågeformuläret är utformat i Google documents och skickades även ut 
därifrån. Informanterna kunde sedan klicka på länken och svara anonymt på alla frågor. De 
flesta av frågorna var obligatoriska för att de hade stor betydelse för resultatet och analysen i 
detta arbete. 

 
 
 
 
 
6.6 Databearbetning och analysmetod 
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Att analysera innebär att dela upp det undersökta materialet i smådelar för att kunna se ett 
mönster. Inom kvalitativ forskning innebär analysen att koda materialet efter den eller de teorier 
som forskaren valt. Utifrån teorin kan sedan olika kategorier formas som sedan forskaren 
eftersöker i undersökningen. I annat fall kan forskaren utgå från erfarenhetsgrundad kunskap 
och göra grupper utifrån forskningsfrågorna eller teorin (Eriksson et al 2013:163). Fejes, 
Andreas et al (2015:35) påpekar att utmaningen i kvalitativ analys är att kunna lyfta fram syftet 
ur en stor mängd information. Det handlar om att kunna dela på det betydelsefulla och det 
ointressanta och att kunna hitta viktiga mönster i materialet. 
 
I detta arbete har jag utgått från innehållsanalys. Enligt Larsen (2009:101) är detta det vanligaste 
analyssättet. Arbetsgången kan summeras enligt följande: 
 

* Data samlas in och görs om till texter. 
* Texterna kodas. 
* Koderna klassificeras i teman eller kategorier. 
* Datamaterialet sorteras enligt dessa kategorier. 
* Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras 
* Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och teorier, överförbar kunskap 
formuleras (Larsen 2009:101-102).  

 
Det första som gjordes var att alla intervjuerna lästes genom flera gånger för att jag skulle skapa 
mig en bild av materialet som ligger till grund för analysen. Datareduktionen som genomfördes 
innebar att information som inte är till någon nytta tas bort (Larsen 2009:98). I nästa steg 
genomfördes en kodning av resultatet. Detta innebär att forskaren försöker ta reda på vad 
materialet handlar om och stegvis skapa ”kategorier och begrepp” (Fejes et al 2015:48). I 
följande steg sorterades datamaterialet in i olika kategorier och granskades för att upptäcka 
olika mönster för att identifiera om lärarna hade samma uppfattning. I resultatdiskussionen 
kommer resultatet och de mönster jag upptäckt att utvärderas mot tidigare forskning. 
   
6.7 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Reliabilitet handlar om undersökningens exakthet. Detta innebär om forskarens undersökning 
är tillförlitlig och att en noggrannhet utmärker arbetets gång. Det är inte så enkelt att garantera 
en hög reliabilitet vid kvalitativa undersökningar. Vid till exempel intervjuer kan respondenten 
kan bli påverkad av den som intervjuar eller av situationen. För att forskaren ska få en högre 
reliabilitet på sin undersökning bör denne hålla ordning på datamaterial och hantera data 
noggrant så att inte ”man råkar blanda ihop vem som sagt vad” (Larsen 2009:81). 
  
Validitet betyder relevans eller giltighet. Det insamlade datamaterialet ska vara relevant för den 
eller de frågeställningar forskaren valt. I en kvalitativ undersökning är det oftast högre validitet 
eftersom de som intervjuas själva kan ta upp viktiga saker som de anser passar 
frågeställningarna (Larsen 2009:80-81).  
 
Validiteten i studien har stärkts då frågorna i intervjuerna har grundats på studiens 
frågeställningar.  Jag har under arbetets gång beskrivit hur jag genomfört de olika delarna i 
studien och har på så sätt stärkt reliabiliteten. Studiens validitet och reliabilitet diskuteras vidare 
under rubrik 8.1. 
 
7 Resultat 
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I detta kapitel presenteras först en sammanställning av resultatet utifrån de frågeställningar som 
informanterna svarade på. Jag har gett alla informanter fiktiva namn för att underlätta vem som 
säger vad. 
 
7.1 Vad innebär begreppet högläsning för dig? 
 
Agneta som deltog i intervjun menar att begreppet högläsning innebär: ”En stund tillsammans 
med mina elever där vi får besöka en annan värld tillsammans”. Informanten tycker alltså att 
de tillsammans kan möta olika fantasivärldar genom gemensam läsning.  
 
Alla lärarna svarade att begreppet högläsningen betyder att någon läser högt för någon/några 
eller grupp. Doris, Erik och Fredrik anser att högläsning också ska upplevas med sinnena. Det 
ska vara känsla i texten, inlevelse, den ska beröra, väcka nyfikenhet, skapa spänning, 
engagemang och fantasi.  
 
Flertalet av respondenterna påpekar att högläsningen är en kommunikationskanal där lärare och 
elever kan samtala om förväntningar på det som ska läsas, ordförståelse, begrepp och fraser. 
Hans lägger till att högläsning är att högt ta till sig en text, samtala om bilderna, göra antaganden 
om vad som eleverna tror kan hända. Läraren framhåller att det är att lägga grunden för det 
arbete som ligger framför dem. Erik hävdar dessutom att högläsningen är ett tillfälle att 
stimulera barns läsintresse och att det inte enbart handlar om att läsa. Barnen ska få en chans 
att relatera till sin egen vardag eller något de själva upplevt. Informanten uttrycker slutligen att: 
” Jag vill helt enkelt skapa nyfikenhet, spänning och engagemang runt texterna”. Läraren gör 
en bra sammanfattning om vad de flesta informanterna i sina intervjuer hävdar att begreppet 
högläsning betyder för dem.  
 
7.2 Hur mycket tid lägger ni på högläsning? 
 
Agneta, Doris och Erik uppgav att de läser cirka 20 minuter per dag. Doris uppgav också utöver 
den skönlitterära läser hon texter från olika arbetsområden inom till exempel NO/SO. Birgitta, 
Ceasar och Hans svarade att de läser 30 minuter per dag. Hans påpekade att vissa dagar kan det 
blir mer. Fredrik uppgav att han läser högt 2-3 timmar i veckan och Gunnel svarade att hon 
läser högt cirka 1 timme per dag. 
 
7.3 Hur ser du på högläsning i undervisningen? 
 
Ceasar uttalar sig om hur han ser på högläsning i undervisningen: ”Den är självklar och jag 
försöker att låta barnen känna berättelsen som sin”. Citatet speglar bra vad respondenterna 
tycker. De anser att högläsningen ska vara ett naturligt och självklart inslag i undervisningen.  
 
Alla lärarna framhåller att högläsning är viktig eller oerhört viktig i undervisningen. Doris 
menar att högläsningen skapar en ”vikänsla” när alla lyssnat till samma text. Alla har något 
gemensamt att relatera till. Genom högläsningen befinner sig alla på samma ställe i texten. 
Birgitta, Ceasar och Hans uppgav att de genom högläsningen tillsammans kan diskutera 
innehållet i olika typer av berättelser. Hans säger att: ”Den ger även möjlighet till att prata om 
saker som annars kan vara svåra att prata om men med boken som utgångspunkt blir det lättare”. 
Uttalandet var något som ingen annan av de andra lärarna nämnde.    
 
Erik, Fredrik och Gunnel har samma uppfattning om högläsningen. De anser att högläsningen 
är ett viktigt inslag då den ger en möjlighet att arbeta språkutvecklande inom fler områden än 
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svenskan. Den ger även en känsla för språket hur man pratar och använder språket grammatiskt 
och uttalsmässigt hävdar Erik. Fredrik skriver att: det är till och med en nödvändighet för att 
dennes elever ska utveckla sitt tal- och skrivspråk och att skapa lust att själv läsa böcker. 
 
”Barnen älskar högläsning och det är en helig stund på fm då vi också äter frukt och barnen får 
sitta ner på vår matta, slappna av och ladda batterierna” svarar Doris. Högläsningen är dessutom 
viktig för barnens fantasi, ordförråd, språkförståelse, inviga barnen i nya världar. Det är ett sätt 
att komma ner i varv menar en annan respondent menar Gunnel.  
 
7.4 Vilken betydelse anser du högläsningen har för elevernas läs- och 
skrivinlärning? 
 
Alla tillfrågade är helt överens om att högläsningen har stor eller enorm betydelse för elevernas 
läs- och skrivinlärning. Erik anser att: ”Det har en stor betydelse då du ger erfarenheter av hur 
man kan uttrycka sig och använda språket”.  Uttalandet visar att respondenten anser att lärare 
genom högläsningen bidra till en utveckling av elevernas läs- och skrivinlärning.  
 
Doris uppgav att hon tydligt märker i en grupp vilka som har med sig högläsningen hemifrån 
eller inte. De som är vana vid högläsning i hemmet har ett starkare ordförråd och ordförståelse 
samt en helt annan erfarenhet av den skönlitterära världen. I skrivandet märks det i 
formulerandet av egna meningar och i deras berättelsestruktur. Det är vana att ha hört korrekta 
meningar och berättelser med en röd tråd så de har mer utvecklad referensram än barn som inte 
blir lästa för hemma. Fredrik uppger att han inte enbart arbetar med högläsning av 
skönlitterärara texter. Han läser högt ur bland annat faktatexter och bearbetar dem på liknande 
som skönlitterära texter. Detta för att ge barnen erfarenhet av flera genrer.   
 
Flera av lärarna svarar att högläsning i undervisningen skapar möjligheter att kunna diskutera 
vad boken faktiskt handlar om. Hans uttrycker det så här: ”Massor, jag tror att alla elever 
stimuleras av att höra någon med inlevelse läsa en bok och samtidigt få möjlighet att diskutera 
vad boken faktiskt handlar om”. Ceasar svarar att: ”Det är viktigt att lära barn att lyssna och att 
diskutera innehållet i olika typer av berättelser”. Informanterna hävdar att det är viktigt att låta 
eleverna få möjligheten att bearbeta och diskutera det lästa. 
 
Högläsningen har en stor betydelse då man som lärare ger erfarenheter av hur man kan uttrycka 
sig och använda språket. Det hörda skriftspråket skapar nyans i den egna läsningen menar 
Agneta. Gunnel anser även att eleverna ska få höra vad de är intresserade av för att läsningen 
ska ge så mycket som möjligt. Gör barnen intresserade och motiverade till vad de själva kan 
förmedla. Det ger också eleverna en ökad förståelse för skriven text, för ordförståelse, ordförråd 
och för fantasin hävdar informanterna.  
 
I högläsningen lägger man dessutom grunden för hur viktigt det är att förstå vad man läser och 
skriver. Hans svarar att: ”Eleverna får även en möjlighet att känna igen och relatera till det lästa 
och då ha en bra start när de ska vidare i sitt enskilda lärande”. Informanten menar att barnen 
får goda förutsättningar för sin läs- och skrivinlärning om de kan relatera till det som lästs högt. 
 
7.5 Vad är ditt syfte och mål med högläsningen? 
 
Hans svarar att: ”Mitt syfte med högläsningen är att väcka läslust och att presentera olika typer 
av litteratur som finns”. 
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Alla lärare förutom Agneta och Birgitta svarar att ett av deras syften med högläsningen är att 
stimulera och väcka läslusten hos barnen. Genom högläsningen ska eleverna ”på egen hand 
börja upptäcka textvärlden och vad den har att erbjuda”.  Birgitta uppger att hon vill ge eleverna 
trevlig och lugn stund som inspirerar dem. Högläsningen ska vara till glädje, fantasieggande 
och en avkoppling. Alla informanter är överens om att högläsningen ska utveckla språket, 
ordförrådet och läsförståelsen . Eleverna ska genom samtal och reflektioner föras framåt i sin 
analysförmåga. Ceasar delger att han har som ett syfte med högläsningen att barnen ska kunna 
hitta en inre plats ”dit de kan åka”. Erik och Hans skriver att genom högläsningen kan de 
presentera olika typer av litteratur som finns och hjälpa barnen upptäcka rikedomen i den 
bokskatt som finns. När barnen deltar i högläsning ska de få tilltro till sitt kunnande, sina egna 
tankar och reflektioner. 
 
Endast Agneta svarade att hennes syfte med högläsningen är ”att eleverna (många med annat 
modersmål) ska höra svenska skriftspråkets nyanser”. Läraren menar med sitt uttalande att det 
är viktigt att elever med svenska som andra språk får delta i högläsning så att de kan få göra 
vårt skriftspråks olika skiftningar.  Fredrik uppger ”Glädje, fantasieggande, stimulerande, en 
stunds njutning, avkoppling, gemensamma diskussioner som för mina elever framåt i sin 
analysförmåga”. Informanten vill att eleverna ska få positiva upplevelser när de deltar i 
högläsningen. Läraren menar dessutom att barnen blir bättre på att kunna analysera texter efter 
att de gemensamt samtalat om texten som lästs.  
 
7.6 Vilka förmågor i ämnet svenska vill du att eleverna ska tillägna sig genom 
högläsning? 
 
Doris uppger att hon vill att eleverna ska tillgodogöra sig: ”Förmågan att läsa och analysera 
skönlitteratur och andra texter för olika syften, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga 
normer”. Denna förmåga finns upptagen i Lgr 11 och man tolka in förmågan i att 
högläsningen kan utveckla detta. 
 
Hälften av informanterna uppger att de vill att barnen ska kunna föra resonemang om innehållet 
och relatera till egna erfarenheter. Agneta, Doris och Fredrik svarar att barnen ska utveckla 
förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och även andra texter för olika syften. Erik uppger 
att ”eleverna ska kunna känna igen och använda sig av olika texttyper beroende av vem som är 
mottagare”. Denne informant vill att eleverna ska kunna känna igen flera olika genrer. Till 
exempel skönlitteratur- och faktatexter. Dessutom vill informanten att eleverna ska ha 
kännedom om att texter kan ha olika recipienter. Eleverna ska också kunna förhålla sig till olika 
texter och kunna diskutera dessa.  
 
Det var en ganska stor spridning av vilka förmågor pedagogerna anser att eleverna ska utveckla 
genom högläsningen. Jag har därför gjort en sammanfattning av dessa. Informanterna vill att 
eleverna ska få urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Barnen ska få lyssna, 
skriva fantisera, njuta, tilltro till sin egen språkförmåga, utveckla förmågan att kunna uttrycka 
sig i olika sammanhang, utöka ordförrådet, språkförståelse. Birgitta skriver att eleverna ska: 
”Få en god läsförståelse”. Läraren vill att barnen ska genom högläsningen tillägna sig en 
läsförmåga som också innebär att man kan ta till sig och värdera innehållet i en text.  Eleverna 
ska också få lära sig meningsbyggnad, sagouppbyggnad och kunna veta hur man går vidare 
med en text när man vill veta mer om det lästa. 
 
8 Diskussion 
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I detta kapitel diskuteras min valda metod och resultatet av den insamlade datamaterialet. 
Slutligen diskuteras den teoretiska utgångspunkten mot resultatet. 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
Utifrån mitt syfte och frågeställningar valde jag en kvalitativ intervju som forskningsmetod. Jag 
genomförde en strukturerad intervju med intervjuformulär där jag mailade ett stort antal lärare 
i hopp om att få svar av dem. Genom denna metod kunde jag skicka ut mitt frågeformulär till 
fler deltagare under studien gång. Detta gjordes en gång under arbetet. Totalt fick jag åtta svar 
från de tillfrågade. Jag anser att jag fick tillräckligt med informanter för att göra analys av min 
datainsamling. Dock kan man inte generalisera undersökningen utan då skulle jag behövt ett 
mycket större underlag. Eriksson Barajas et al (2013:60) påpekar också att vid en kvalitativ 
ansats kan antalet deltagare utökas under arbetets gång. Författarna menar att syftet med den 
kvalitativa ansatsen är att granska de medverkandes erfarenhet av en företeelse. Jag har 
kontrollerat och evaluerat skolan styrdokument, informationsmaterialet från Skolverket och den 
vetenskapliga litteraturen. 
 
Intervjufrågorna är utarbetade så att alla respondenter fick identiska frågor och med samma 
ordningsföljd.  Detta underlättade mitt arbete när resultatet skulle sammanfattas. Larsen 
(2009:84) påpekar att fördelen med att utforma intervjuformulär är att forskaren kan se till att 
informationsmängden skärs ned och att arbetet blir lättare att efterarbeta. Dessutom kan 
forskaren lättare göra jämförelser om alla informanter fått svara på samma frågor. Alla lärare 
gavs god tid till att kunna reflektera över frågeställningarna och fick ett stort utrymme till att 
svara på frågorna. Larsen (2009:81) menar att det kan vara svårt att uppnå hög reliabilitet i 
kvalitativa undersökningar. Författaren hävdar att respondenterna kan bli påverkade av till 
exempel situationen. Min förförståelse för högläsningens betydelse i undervisningen är inte 
något som kunnat påverka de medverkandes svar. Informanternas svar är något jag inte kunnat 
påverka överhuvudtaget då de svarat på frågorna via ett dokument som skickats via mail. Det 
jag har kunnat påverka är utformning och antalet frågor som skickats iväg. En nackdel med ett 
frågeformulär som är anonymt är att jag inte kunnat ställa några följdfrågor som man kan göra 
vid en traditionell intervju. Hade jag gjort det hade jag kunnat öka reliabiliteten genom att maila 
respondenten och få kompletterande information. Det insamlade datamaterialet har behandlats 
på ett noggrant sätt för att undvika att blanda ihop vem som svarat vad. För att öka 
tillförlitligheten i studien hade det varit bra att kunna komplettera med följdfrågor om jag 
upptäckt att något fattas eller om det hade varit något jag inte förstod.  
 
Tidsbegränsningen är något som har påverkat studien. Då arbetets tid var begränsat till ett visst 
antal veckor formulerades ett begränsat antal frågor för att studien inte skulle bli för stor att 
hantera. Trots att arbetet behandlar ett mindre antal avhandlingar och artiklar har dessa 
granskats och allt är skrivet av forskare som har stor erfarenhet inom det valda området. 
Studiens reliabilitet stärks genom detta och hade inte tidsaspekten haft någon påverkan kunde 
reliabiliteten ytterligare stärkts genom att göra arbete större, där fler avhandlingar/rapport och 
artiklar ingick. 
 
För att öka studiens validitet har jag i resultatdiskussionen svarat på studiens frågeställningar 
under varsin rubrik. På det här sättet blir det lättare för läsaren att se att arbetets frågeställningar 
är undersökningsbara. För att ytterligare stärka validiteten skulle jag ha kunnat. För att 
ytterligare stärka validiteten har intervjufrågorna kontrolleras noga och har godkänts av 
handledare vid högskolan. 
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Intervjufrågorna kontrollerades noggrant och provades först på en lärare som inte är med i 
studien. De frågor som var otydliga kunde därigenom korrigeras. Med det har ett säkerställande 
av hög validitet eftersträvats. En möjlig felkälla kan vara att frågorna kan ha tolkats på olika 
sätt av informanterna. Min uppfattning är dock att respondenterna tolkat frågorna likartat då 
deras svar är ungefär lika.  
 
Mitt mål har varit att följa de forskningsetiska principerna (Björkdahl Ordell 2007:26-27), detta 
för att höja arbetets kvalité och att arbetet är utfört under etiskt godkända former. Jag har 
redogjort för metod, urval och genomförande och genom detta ökar studiens tillförlitlighet. Då 
det är jag som sammanställt resultatet är det endast min tolkning och förståelse av intervjuerna 
som finns framställt i resultatet. Det här innebär att någon annan forskare skulle kunna få ett 
annat resultat. Min tolkning är att man inte kan generalisera denna undersökning då det endast 
är ett fåtal informanter. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
 
8.2.1 Vilken betydelse tillmäter lärarna högläsning i undervisningen för 
elevernas läs- och skrivinlärning? 
 
Fox (2013:4) hävdar att det finns tillförlitlig information om att det finns lärare idag som anser 
att det är ett slöseri med tid att läsa för eleverna. Den informationen går emot vad informanterna 
i denna undersökning framhåller. Alla informanterna hävdar att högläsning är viktig eller 
oerhört viktig i undervisningen och att de alla läser minst 20 minuter per dag.  Flera av lärarna 
ser högläsningen som ett viktigt inslag då den ger en möjlighet att arbeta språkutvecklande inom 
fler områden än svenskan. Att läsa högt för barnen ger även en känsla för språket. Till exempel 
hur man pratar och använder språket grammatisk och uttalsmässigt hävdar en av dem. Det här 
stämmer bra överens med vad Fox (2013) menar. Fox (2013:4) framhåller att både grammatiken 
och språket blir mer bekant genom högläsning. 
 
Att högläsning är en undervisningsaktivitet som kan påverka elevers läs- och skrivinlärning är 
den tidigare forskningen som innefattas i detta arbete relativt eniga om. Både Feitelson (1986), 
Lane & Wright (2007), Justice & Ezell (2004) och Johnston är alla eniga om att högläsningen 
kan utveckla en rad olika språkliga förmågor däribland förståelse, avkodningsförmåga, 
ordförråd, hörförståelse, ordigenkänning och den skrivna textens form. Lundberg (2006) 
instämmer med de övriga forskarna men lägger till att en effektiv interaktion om det lästa kan 
sätta fart på barnens språkutveckling och kunskap. 
 
Informanterna syn på högläsningens betydelse stämmer mycket bra överens med den 
övervägande delen av den utvalda forskningen. Alla tillfrågade respondenter är helt överens om 
att högläsningen har stor eller enorm betydelse för elevernas läs- och skrivinlärning. Barn som 
har fått delta i högläsning har ett större ordförråd, ordförståelse, bättre fantasi och de har enklare 
att skapa egna meningar. Den ger också grunden till förståelsen för hur viktigt det är att förstå 
vad man läser och skriver. Högläsningen har en stor betydelse då man som lärare kan ge 
erfarenheter av hur man kan uttrycka sig och använda språket. Det hörda skriftspråket skapar 
också en nyans i den egna läsningen och eleverna ska få höra vad de är intresserade av för att 
läsningen ska ge så mycket som möjligt. Detta gör att barnen blir intresserade och motiverade 
till vad de själva kan förmedla. 
 
Av alla artiklar och forskningar som lästs är det bara en som riktar kritik mot högläsningen 
inverkan på barns läs- och skrivinlärning. Meyer & Wardrop (1994) framhåller i studien att det 
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inte går att bevisa det är högläsningen som bidrar till att vissa barn utvecklar språkskicklighet. 
Det finns heller inga bevis på att det finns något gynnsamt samband mellan tidsmängden som 
ett barn deltar i högläsning och ett barns läsutveckling. Meyer & Wardrop hävdar istället att det 
är följden av andra aktiviteter som skulle stimulera barnens språk. Ingen av de tillfrågade 
lärarna har samma åsikt som Meyer & Wardrop. Informanterna hävdar istället att högläsningen 
ger möjligheter att arbeta språkutvecklande inom flera ämnesområden. Det ger även känsla för 
hur man pratar och använder språket grammatiskt och uttalsmässigt. Alla anser uttryckligen att 
det är en nödvändighet för att eleverna ska utveckla sitt tal- och skrivspråk och att skapa lust 
att läsa på egen hand. Alla informanter svarar dessutom att de använder högläsning dagligen i 
sin undervisning. 
 
8.2.2 Vilka förmågor i ämnet svenska vill lärarna att eleverna ska tillägna sig 
genom högläsningen? 
 
I Lgr 11 (2011) står det inte någonstans att högläsningen kan utveckla några förmågor i ämnet 
svenska. Dock kan högläsning tolkas in i förmågan: ”läsa och analysera skönlitteratur och andra 
texter för olika syften”. Trots detta uppger de flesta av informanterna att de vill att eleverna ska 
kunna föra resonemang om innehållet i en text. Detta kan kopplas till förmågan att ”formulera 
sig och kommunicera i tal och skrift” (Lgr 2011). Tre av lärarna svarar att de vill att barnen ska 
kunna stärka sitt kunnande i att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 
syften” (Lgr 2011).  Det var sedan en viss fördelning av vilka förmågor informanterna ansåg 
att högläsning skulle utveckla. Om man nu endast tar upp de förmågor som finns i ämnet 
svenska är det förmågan ” urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” som uppgavs 
att högläsningen skulle utveckla. 
 
I skolans uppdrag ingår det att alla elever: ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 
ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga” (Lgr 2011). Alla informanter verkar vara överens om detta. De uppger bland 
annat att det är viktigt att eleverna får diskutera för att föras framåt i sin utveckling, de får 
genom högläsningen erfarenheter av hur man kan uttrycka sig både skriftligt och muntligt och 
hur språket kan användas. 
 
Frågan som ställdes till informanterna var: Vilka förmågor i ämnet svenska vill du att eleverna 
ska tillägna sig genom högläsningen? Det var intressant att se vilka som verkligen läste i 
Läroplanen för grundskolan (2011) och i sitt svar tog upp vilka förmågor som eleverna ska 
tillägna sig. Det angavs flera förmågor som inte finns nämnda i kursplanen. Till exempel lyssna, 
fantisera, njuta och utöka ordförrådet. Ingen av lärarna skrev något om att högläsningen inte 
finns nämnd i kursplanen i svenska. 
 
 
 
 
 
 
8.3 Sociokulturellt perspektiv 
 
I det sociokulturella perspektivet anses omvärlden ha stor betydelse för kunskapsinlärningen 
och att lärande är socialt. Vi samspelar som människor och löser problem tillsammans genom 
de kunskaper vi redan har. Våra förmågor anses växa genom att barnen interagerar med sin 
omgivning. Språket anses inom det sociokulturella perspektivet vara ett pedagogiskt verktyg 
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för att skaffa sig kunskap. Även John Dewey menar att kommunikation är viktigt i 
läroprocessen, han menade att kunskap uppkommer genom kollektiva processer. Vygotskij 
hävdar att vårt språk är grundläggande i läroprocesserna och att lärande är deltagande i 
praxisgemenskap (Dysthe 2003). Vygotskij menar att i den proximala utvecklingszonen är vi 
öppna för anvisningar och upplysningar (Säljö 2010).  
 
Om man utgår från det sociokulturella perspektivets syn på hur vi människor förvärvar kunskap 
framstår högläsningen som en aktivitet som främjar elevers läs- och skrivundervisningen. Då 
högläsningen är en gemensam aktivitet där alla har en gemensam repertoar. I den proximala 
utvecklingszonen har eleverna möjlighet att ta hjälp av en lärare eller en mer kunnig elev att för 
att utveckla sitt lärande. En informant i studien uppger att högläsningen skapar en ”vikänsla” 
när alla lyssnat till samma text. Alla har något gemensamt att relatera till och genom detta kan 
de tillsammans diskutera det lästa. Genom att samtala och diskutera med sin omgivning ska 
våra förmågor utvecklas enligt det sociokulturella perspektivet. Informanterna i studien hävdar 
att dialogen och diskussioner efter högläsning har betydelse för elevernas språkutveckling. 
Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivets syn på att språket anses som ett redskap 
för att tillägna sig kunskap. Deweys syn på att vi tillägnar oss kunskap genom kollekriva 
processer och kommunikation stämmer bra överens med vad lärarna anser. De deltagande 
pedagogerna menar att högläsningen är en aktivitet där alla har något gemensamt att relatera 
till. Då alla befinner sig på samma ställe kan elever och lärare diskutera och bearbeta texten 
tillsammans.   
 
9 Slutsats 
 
När jag analyserat resultatet har jag upptäckt hur viktig högläsningen är i undervisningen. Den 
kan bidra till att ett flertal av de förmågor som finns i kursplanen i svenska (Lgr 2011) utvecklas. 
Alla lärare som medverkar i intervjun ser högläsningen som mycket viktig för elevernas 
språkutveckling. I resultatet anger de flesta informanterna att det är viktigt att låta eleverna få 
diskutera och bearbeta det lästa. Detta anser jag att lärare måste bli bättre på. Det är lätt att bara 
läsa en bok och påbörja en ny utan att föra ett samtal om det som lästs. Detta är något som jag 
lagt märke till under mina VFU perioder. Lärarna där har läst boken och när den är klar har den 
i många fall lagts undan utan att eleverna fått bearbeta den. 
 
Jag ställde den här frågan till informanterna: Vilka förmågor i ämnet svenska vill du att eleverna 
ska tillägna sig genom högläsning? Det var intressant att se om någon skulle anmärka på att 
högläsning faktiskt inte nämns i kursplanen i svenska. Det var inte någon av lärarna som 
observerat detta. Dock kan man tolka in högläsningen i förmågan: ” läsa och analysera 
skönlitteratur och andra texter för olika syften”. Eftersom forskningen trycker så hårt på att 
högläsningen är viktig för barns läs- och skrivutveckling är det mycket anmärkningsvärt att det 
inte finns omnämnt i kursplanen för svenska. 
 
Jag trodde faktiskt att fler skulle öppna Lgr 11 och för att se vilka förmågor eleverna ska ges 
chans att utveckla. Flera av lärarna verkar ha gått på en magkänsla när de svarade på denna 
fråga. Det tycker jag är en häpnadsväckande iakttagelse då undervisningen ska vila på vad som 
står i Lgr 11 (2011). Hur skulle det se ut om lärare endast litade på sin magkänsla? Skulle 
eleverna då kunna utveckla de mål som finns i läroplanen? Hur ska läraren kunna ge en rättvis 
bedömning om undervisningen inte grundas på Lgr 2011? Jag anser att det är av yttersta vikt 
att alla lärare har goda kunskaper om Lgr 2011 och dess innehåll. Följer inte lärarna 
kursplanerna med krav som finns där finns det en stor risk att eleverna inte utvecklar de 
förmågor de ska. Jag menar dessutom att lärarna inte kan ge en rättvis bedömning av eleverna.  
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10 Vidare forskning 
 
Under genomförandet av denna empiriska studie har jag fått en ökad förståelse av hur viktig 
högläsningen är i undervisningen i skolan. Innan arbetet startade antog jag att det skulle vara 
enkelt att få tag i informanter till studien. Det visade sig att det var svårare än jag antog. Jag har 
haft en inblick i skolan värld genom min VFU och där har jag observerat hur mina handledare 
dagligen använt högläsning i sin undervisning. Vid flera tillfällen har jag själv fått prova på 
högläsning med ett efterföljande boksamtal. De här momenten tyckte jag var mycket givande 
och intressanta. I undervisningen som jag deltagit igenom Högskolan Dalarna har jag även där 
fått en stor förståelse av hur viktig läsning är för elevernas språkutveckling. Efter detta arbete 
har ett antal nya frågeställningar uppkommit som skulle kunna vara av intresse för fortsatt 
forskning. 
 
Utifrån denna bakgrund vill jag ge följande förslag på en vidareutveckling av studien.  En aspekt 
vore att låta elever få svara på enkät om vad de tycker om högläsning i undervisningen. En 
annan vore att göra klassrumsobservationer för att undersöka om och/eller arbetet med 
högläsningen skiljer sig åt mellan klasserna. Viktigt då är att man jämför samma årskurser för 
att skapa en rättvis bild.  
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Intervju för examensarbete 
 
Hej 
 
Mitt är Lotta Jacobsson och jag läser nu sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning F-3 genom 
Högskolan Dalarna i Falun. Inom ramen för min utbildning innefattas ett examensarbete på avancerad nivå. För 
att färdigställa examensarbetet kommer jag vara i behov av empiriskt material i form av intervjuer med lärare.  
Den undersökning jag ska genomföra går ut på att undersöka lärare i skolans tidigare årskurser åsikter om 
högläsningens betydelse i undervisningen. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om hur arbete med högläsning och 
textsamtal sker i förskoleklass. 
 
Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på intervjuer med lärare. Jag genomför denna 
undersökning därför att jag finner det intressant med läsning och högläsning i skolan. Därför vill jag ta reda på hur 
pedagoger tänker kring detta, kring syfte och kunskaper. 
 
Intervjuerna kommer att skickas ut via mail och besvaras av Er varefter de skickas tillbaka till mig. 
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller skola kommer att namnges 
i redovisningen av uppgiften. Då examensarbetet är sammanställt och godkänt makuleras all insamlad data. 

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare motivering.  

            
 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 
 
 
Lotta Jacobsson                   Handledare: Olavi Hemmilä 
0768 88 28 66 
jacobssonlotta@live.se ohe@du.se                   
 
 
Genom att skriva ditt namn och e-postadress nedan anger du ditt deltagande i 
undersökningen.  
Skicka detta dokument till ovanstående mailadress senast 15/9 2016. 
 
 
 
Namn    mailadress/telefonnummer 
Bilaga 2 
 
Frågor till informanter 
 
1. Vad innebär begreppet högläsning för dig? 
 
2. Hur mycket tid lägger ni på högläsning? 

mailto:ohe@du.se
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3. Hur ser du på högläsning i undervisningen? 
 
4. Vilken betydelse anser du högläsningen har för elevernas läs- och skrivinlärning? 
 
5. Vad är ditt syfte och mål med högläsningen? 
 
6. Vilka förmågor i ämnet svenska vill du att eleverna ska tillägna sig genom högläsning? 
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